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Abstract 

English title: Reading as an aesthetic experience or to gain facts- a study on teaching 

methods in the literature for primary school  

Author: Gamze Poyraz 

Supervisor: Maria Wahlström 

The purpose of this study is to get an insight into how fiction tutoring in Swedish can be 

practiced and how the reading is encouraged. A teacher can through her working methods 

control how the pupils relate to fiction and has therefor an important role, because of this the 

subordinate purpose of this study is to problematize and highlight how the teacher can 

encourage her pupils into different styles of reading. 

  

Questions: 

• What didactic choices does the teacher make in literature teaching? 

• What does the teacher want the pupils to pay attention to? 

• What are the learning methods for the pupils? 

  

This study has been made through observations and interviews with teachers who teach in 

primary school in Sweden. The empirical data have been analyzed based on Rosenblatt’s 

reading concepts and Langer’s conceptual worlds and furthermore their view of literature 

teaching and the teacher's role in it. The study shows that all of the teachers combine reading 

with writing assignments, where linguistic approaches are most common and usually 

primary. Even though the teachers showed an awareness of the importance of an aesthetic 

reading, they did not support aesthetic reading in their lessons. In the observed lesson it was 

shown that the method used by the teachers stimulated phase one in the imaginary worlds and 

an efferent reading which both pays attention for the impersonal and the general aspects that 

can be verified in a text. It should be noted that this study had a teacher’s perspective and not 

the perspective of the pupils’.  

 

Keywords: Efferent and aesthetic reading, envisionment building, literary teaching   

 

Nyckelord: Efferent och estetisk läsning, föreställningsvärldar, litteraturundervisning  
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1. Inledning  
Att läsning är bra för språkutvecklingen är allmänt känt, ju mer man läser desto bättre 

förståelse får man för det lästa. Att läsa mycket gynnar avkodningsfärdigheterna, utvidgar 

ordförrådet ger kunskaper och utvecklar olika förståelsestrategier (Bråten 2007, s. 78). 

Läsning är faktiskt en av de mest komplicerade processer som våra hjärnor kan ägna sig åt 

och när vi läser tyst för oss själva är minst tre olika delar av hjärnan aktiva (Chambers 2011, 

s. 76). Men läsningen kan bidra till mycket annat också. I den här uppsatsen kommer jag att 

fokusera på den emotionella sidan av skönlitterärläsning, snarare än de språkliga effekterna av 

läsningen, och hur känslor, kreativitet och läslust hänger samman. Journalisten och författaren 

Olof Lagercrantz har träffande beskrivit vilken inverkan läsningen kan ha på oss: ”När vi 

läser, stiger varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller för tusen år sen, fram i 

vår inbillning. Det är ett underverk större än ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att 

gro. Och det sker var stund” (Lagercrantz 1985, s. 7).  
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2. Bakgrund 

2.1. Effekten av skönlitteratur 

En grundläggande tanke som Rosenblatt (2002, s. 44) har om skönlitteratur, är att den 

erbjuder oss känslomässiga utlopp. Den bidrar till att vi kan använda våra sinnen mer 

intensivt och mer fullständigt än vi annars har tid eller tillfälle till. Till exempel ger den oss 

möjligheten att njuta av naturens skönhet och besöka platser som vi inte har vetat om. Vi 

upplever äventyr i olika former som inte skulle kunna vara möjliga för oss i verkligheten. 

Skönlitteratur kan även ge utlopp för våra antisociala känslor som våra kulturer många gånger 

undertrycker, så som ondska, våld, hat och andra känsloladdade scener (Rosenblatt 2002, s. 

44).  

 

Genom skönlitteraturen och läsningen kan vi utvecklas på det personliga, sociala och 

intellektuella planet (Langer 2005, s. 9). På det personliga planet ger litteraturen oss 

förutsättningar att utforska oss själva, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle 

kunna bli och hur världen skulle kunna se ut (Langer 2005, s. 17). Den bidrar till att vi kan 

sympatisera eller identifiera oss med de känslor som uttrycks i litteraturen (Rosenblatt 2002, 

s. 46). I litteraturen finner vi också en objektiv framställning av våra problem, vilket bidrar till 

att vi lär oss att beskåda vår egen situation utifrån, med en viss opartiskhet (Rosenblatt 2002, 

s. 47). Dessutom får vi ofta flera olika perspektiv på det som händer eftersom det i återgivna 

samtal och i dialoger ges röst till flera personer och det är i dessa samtal som olika synsätt och 

åsikter framträder på ett tydligare sätt. Därför är litteraturen ett utmärkt medel när det gäller 

att få inblick i andras tankar och handlingar, samt kännedom om olika förhållanden och 

livsvillkor som skiljer sig från våra egna. Den ger oss möjlighet att skapa förståelse för det 

som är främmande och därmed lär vi oss att se på saker ur olika perspektiv (Kåreland 2009, s. 

160).  

 

Litteraturen kan ge ny kunskap och insikt samt bygga vår kulturella verklighet med vars hjälp 

vi också förhåller oss till vår omgivning (Kåreland 2009, s. 160). Rosenblatt (2002, s. 45) 

lyfter fram skönlitteraturens möjlighet till att genomleva, det texten frammanar men också 

dess möjlighet till vetande om. Beroende på vårt syfte med texten intar vi olika läsningar, 

Rosenblatt benämner den icke-litterära läsningen som går ut på att få med sig information för 

efferent läsning och det litterära som omfattar upplevelsen, för estetisk läsning. Längre fram i 

texten beskriver jag dessa läsarter närmare.  
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2.2 Styrdokumentet och skönlitteraturläsning 

I skolverkets styrdokument (Lgr 11, s. 247) står det att en av förmågorna som ska utvecklas 

inom svenskämnet är att läsa och analysera skönlitteratur. Den önskade progressionen utgår 

från den lästa textens svårighetsgrad, som ökas ju äldre eleven är, och resonemang kring 

verkets budskap (Lgr 11, ss. 253-255).  

 

Vidare står det i det centrala innehållet för årskurs 4-6 att undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar för att utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter samt urskilja texters 

budskap, både uttalade och sådant som står mellan raderna (Lgr 11, s. 249). Eleverna ska 

också få komma i kontakt med berättande texter som till exempel skönlitteratur som belyser 

människors villkor och olika identitets- och livsfrågor (Lgr 11, s. 250). I kommentarmaterialet 

till kursplanen i svenska (skolverket 2016) har man utförligare beskrivit vad som ska uppnås 

med skönlitteraturläsning: 

 
Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att med 

hjälp av litteraturen förflytta sig i tid och rum och ta del av andras berättelser. På så sätt 

kan de utveckla läslust och intresse för litteratur (skolverket 2016, s. 8). 

 
Litteraturen kan bli en källa till tröst och stöd för den som söker svar på̊ frågor om sitt liv 

och sin omvärld. Den kan också̊ ge kunskaper som är svåra att få på̊ något annat sätt. 

Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån litteraturen kan 

undervisningen uppnå̊ syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden (skolverket 2016, s. 8). 

 

2.3 Skönlitterärundervisning  

Skönlitteraturens roll i undervisningen reduceras med åren (Kåreland 2009, s. 116). I 

förskolan spelar den en central roll genom högläsning men ju mer läskunniga eleverna blir 

desto mindre blir utrymmet för högläsning till förmån för skriv-och lästräning. 

Huvuduppgifterna i de tidigare skolåren är skriv- och läsövningar, vilket oftast sker som 

isolerade företeelser från andra aktiviteter som samtal om det lästa (Kåreland 2009, s. 116).  

 

Det råder för lite kunskap inom skolvärlden om de skilda språkbruken och de lässtrategier 

som separerar skönlitteratur från sakprosa (skolverket u.å.). Man talar allt oftare om att elever 

läser skönlitteratur som om det vore faktatext (skolverket u.å., Rosenblatt 2002, s. 15, Olin-

Scheller 2008, s. 38, Molloy 2009, s. 335). Det vill säga att läsaren i första hand är inriktad 
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mot att ta med sig information ur läsningen. Detta kan förklaras med den betydelse man ger 

till litteraturen. Studier (Ewald 2007, Molloy 2002) visar att litteraturläsningen sker många 

gånger i syfte att träna språket. Inställningen att man genom litteraturen ska lära sig något om 

språket, leder också till att man ska kunna testa och kontrollera det (Molloy 2002, s. 312). 

Lärarnas syn på litteratur och behov av att kontrollera kunskapen kan därmed påverka 

elevernas inställning till läsning av skönlitteratur, som då sker för att kontrollera information 

(Molloy 2002, s. 312). En sådan lässtrategi menar Olin-Scheller (2006, s. 38) begränsar 

utvecklingen och lärandet som skönlitteratur kan ge. Att elever sällan lyckas skapa sig 

föreställningsvärldar vid möte med texter förklaras därmed med att de huvudsakligen 

använder sig av faktiva lässtrategier vid mötet med skönlitteratur (Olin-Scheller 2008, s. 38, 

Rosenblatt 2002, s. 39).  

 

2.4 Lärarens roll  

Den betydelse som ges till litteraturen och de didaktiska val läraren gör präglas av den syn 

läraren har på litteratur (Kåreland 2009, s. 123, Molloy 2009, s. 287). För att eleverna ska få 

en levande uppfattning av litteraturens sinnliga aspekter måste läraren själv behärska dessa 

först menar Rosenblatt (2002, s. 49). Om läraren inte ser på skönlitteratur och läsningens 

mänskliga och sociala aspekter, som tagits upp tidigare i uppsatsen, kommer det att ta 

litteraturläsningslusten ifrån dem (Rosenblatt 2002, s. 49). På samma sätt menar Kåreland 

(2009, s. 163) att undervisningen i svenska misslyckas med att väcka lusten för läsning, oftast 

går litteraturundervisningen ut på att eleven ska lära sig något utav läsningen. Allt mer sällan 

utgår litteraturundervisningen från att den ska vara lustfylld (Kåreland 2009, s. 163). I 

kommentarmaterialet till kursplanen i svenska påpekas läslusten genom följande citat: 

”Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att med hjälp 

av litteraturen förflytta sig i tid och rum och ta del av andras berättelser. På så sätt kan de 

utveckla läslust och intresse för litteratur” (skolverket 2016, s. 8). 

 

Både Tengberg (2009, s. 356) och Molloy (2003, ss. 48-50) beskriver lärarens roll i elevers 

hållning till de olika läsarterna. De påstår att i litteratursamtalen aktualiseras de olika 

läsarterna. Vad i texten som uppmärksammas under samtalen kan även förstärka den enskilde 

läsarens hållning till läsningen i fortsättningen. Alltså lär elever sig hur de skall läsa skolans 

texter i mötet med lärarens didaktiska strategier. I det avseendet behöver läraren visa 

skillnaderna i att läsa skönlitteratur jämfört med faktatexter, för att uppmärksamma elever på 

den litterära textens många tolkningsmöjligheter (skolverket u.å.).   
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att få en inblick i hur skönlitteraturundervisningen i svenska kan 

gå till i skolan och vilka läsarter som premieras. Genom sina frågor och arbetsmetoder är det 

läraren som styr hur eleverna förhåller sig till skönlitteraturen. Därför är det underordnade 

syftet med denna studie att problematisera och belysa hur läraren genom sin undervisning kan 

leda eleverna från en viss läsart till en annan läsart.  

Mina frågeställningar är följande: 

• Vilka didaktiska val gör läraren vid skönlitteraturundervisning? 

• Vad vill läraren med sina frågor att eleverna uppmärksammar i texten? 

• Vad kan eleverna tänkas lära sig genom detta sätt?  

 
 

4. Teorianknytning  

4.1 Läsarter  

Rosenblatt (2002, s. 37) beskriver mötet mellan läsaren och texten genom begreppet 

transaktion. I sitt val av begrepp betonar hon vikten av läsarens och textens ömsesidiga 

inflytande på varandra i skapandet av mening (Rosenblatt 2002, s. 37). Läsaren intar en viss 

hållning vid sin kontakt med texten, hon eller han har ett syfte med läsningen, har en 

förförståelse och/eller vissa förväntningar och föreställningar grundade på sina tidigare 

verkliga och/eller litterära erfarenheter. Utifrån denna hållning möter läsaren texten, och i 

mötet skapas och revideras meningen, det vill säga förståelsen av texten (Rosenblatt 2002, s. 

37).  

 

Läsaren betraktas inte bara som aktiv i meningsskapandet utan anses även genomgå olika 

processer i icke-litterära och litterära transaktioner med texten. Både kognitiva och affektiva 

element finns närvarande i all läsning menar Rosenblatt (2002, s. 4). Det icke-litterära 

läsandet kallar hon för efferent läsning och det litterära för estetisk läsning (Rosenblatt 2002, 

s. 41). Beroende på vårt syfte med läsningen intar vi de olika läsarterna (Rosenblatt 2002, s. 

41).   
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Ordet efferent, som kommer från latinets effero, betyder ”föra bort”. Denna sorts läsning är 

aktuell när man vill urskilja information eller handlingsberedskap ifrån en text. Rosenblatt 

(2002, s. 14) menar att denna sorts läsning riktar uppmärksamheten mot de opersonliga och 

allmänt verifierbara aspekterna av det som orden frammanar. Därför kan man säga, utifrån 

ordets latinska betydelse, att en efferent läsning syftar till att ”föra bort” det personliga, 

känslomässiga, kreativa och tolkande förhållningssättet, till förmån för en mer bokstavligt 

inriktad opersonlig och allmän läsart (Rosenblatt 2002, s. 11). Det är en läsart som någon 

annan kan göra åt en och syftet med läsningen kan genom det bli uppfyllt (Rosenblatt 2002, s. 

41).  

 

Däremot kan ingen läsa en roman eller dikt i vårt ställe menar Rosenblatt (2002, s. 41) Den 

estetiska läsningen handlar om att vidga uppmärksamheten så att den omfattar det personliga 

och känslomässiga sammanhang som orden frammanade. Läsningen innebär att genomleva de 

stämningar, scener och situationer som skapas i mötet med texten (Rosenblatt 2002, s. 41). Ett 

estetiskt syfte kräver alltså att läsaren riktar uppmärksamheten mer mot affektiva aspekter i 

texten. Under en estetisk läsning är läsarens uppmärksamhet koncentrerad direkt på 

upplevelsen av mötet mellan text och sig själv, läsning berör alltså just när läsningen sker 

(Rosenblatt 1994, ss. 24-25).  

 

Även om dessa två lässtrategier syftar till två skilda läsupplevelser, menar Rosenblatt (2002, 

s. 14) inte att de står i motsättning till varandra. Estetisk och efferent läsning avlöser varandra 

på ett dynamiskt sätt och är nödvändiga i alla läsprocesser. Man kan alltså med en och samma 

text inta en estetisk läsning och/eller efferent läsning, beroende på vilket syfte man har med 

läsningen (Rosenblatt 2002, s. 14).  

 

Estetisk läsning ska inte endast ses som irrationell och emotionell, utan de idéer, känslor och 

föreställningar som läsningen frammanar ska analyseras och bearbetas för att ge djup och 

insikt. När läsningen skapar känslor och tankar går läsaren in i en viktig fas. I denna fas 

utvecklar läsaren förståelse för vad i texten eller inom sig själv som skapar dessa 

känslomässiga reaktioner (Rosenblatt 2002, s. 72). Det är därför läraren ska vara lyhörd för 

vad eleverna säger och även tillåtande vad gäller elevers yttrande om de personliga och 

spontana reaktionerna på litteraturen (Rosenblatt 2002, s. 72).  
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4.2 Litterära föreställningsvärldar  

Langer framhäver liksom Rosenblatt litteraturens positiva inverkan på både den sociala och 

intellektuella utvecklingen (Langer 2005, s. 9). Hon menar också att litteraturen är en viktig 

del i skolgången, men att litteraturens roll ofta underskattas när det gäller det personliga, 

sociala och intellektuella planet (Langer 2005, s. 9).  

 

Langer (2005, s. 23) använder ordet föreställningsvärld för att hänvisa till den värld som 

uppstår i mötet mellan läsaren och texten. Detta möte omfattar läsarens förståelse för texten 

som den besitter vid en viss tidpunkt.  Föreställningsvärldar är textvärldar i våra sinnen och 

det skiljer sig åt mellan olika individer menar hon (Langer 2005, s. 23). De är en funktion av 

ens personliga och kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, vad man 

vet, hur man känner sig och vad man är ute efter (Langer 2005, s. 23). Föreställningsvärldar 

befinner sig alltid antingen i förändring eller i ett tillstånd där de är öppna för förändring. 

Genom nya erfarenheter och nya kunskaper om oss själva, vår omgivning och om världen 

bygger vi på vår föreställningsvärld menar Langer (2005, s. 24). Man kan tänka på byggandet 

av föreställningsvärldar som ett skapande av sammanhang och mening, där betydelser ändras 

och byts ut och växer medan vi bygger upp vår förståelse för texten (Langer 2005, s. 29). Det 

pågår en ständig transaktion mellan läsare och texten menar Langer (2005, s. 31) och hänvisar 

till Rosenblatts tidigare nämnda benämning på detta möte som sker mellan läsare och text. 

Langer (2005, s. 31) påstår inte att föreställningsvärldar är endast bildliga, inte heller att de 

alltid är förbundna med en språkupplevelse. Föreställningsvärldar omfattar vad en person 

tänker, känner, anar, ibland medvetet, ofta obemärkt, medan läsaren bygger upp förståelse. 

Langer menar att man kan urskilja fyra faser i skapandet av föreställningsvärldar. De är inte 

linjära, utan cykliska och de kan återkomma när som helst under läsningen (Langer 2005, s. 

31). 

 

Fas ett: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld  

Vi befinner oss i fas ett framförallt i början av läsningen (Langer 2005, s. 32). I denna fas 

börjar vi utveckla föreställningsvärldar baserade på vår egen kunskap och erfarenheter, 

textens ytliga drag och andra tillgängliga ledtrådar (Langer 2005, s. 32). Att ”vara utanför och 

kliva in i en föreställningsvärld” gör man genom hela läsandet, närhelst nya uppfattningar 

dyker upp och inte bara i början (Langer 2005, s. 31). Okända ord eller en väldigt 

överraskande händelse kan få oss att tappa fokus. Till exempel kan ett oväntat slut leda till att 

man omorienterar sig i texten och hamnar i fas ett (Langer 2005, s. 31).  
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Fas två: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld 

Med hjälp av de ytliga uppfattningarna och våra erfarenheter av livet eller texten fördjupar vi 

vår förståelse och sätter våra tankar i rörelse i fas två (Langer 2005, s. 33). I denna fas är vi 

fördjupade i våra textvärldar och förnyar det vi vet om texten allt eftersom vi får ny 

information. Vi ifrågasätter motiv, känslor, orsaker, relationer och innebörd och får djupare 

förståelse för texten (Langer 2005, s. 33). Både fas ett och fas två handlar om att bygga 

föreställningsvärldar. 

 

Fas tre: Att stiga ut och tänka över det man vet 

I fas tre använder vi våra utvecklade uppfattningar, våra textvärldar, för att öka vår egen 

kunskap och erfarenhet. Det är nu tankarna i våra föreställningsvärldar får oss att byta fokus 

från utvecklandet av textvärlden till vad dessa idéer betyder för våra egna liv. I den här fasen 

kan vi se vilka vi är och våra möjligheter. De hjälper oss också att ompröva vad vi har gjort 

och att föreställa oss andra värderingar, övertygelser och känslor än våra egna. Den här fasen 

används inte lika frekvent som de tidigare faserna. Detta beror delvis på att inte alla texter 

berör våra egna liv på ett sätt som vi kan reflektera över och lära från dem, delvis också för att 

det krävs ytterligare litterära erfarenhet (Langer 2005, s. 34).  

 

Fas fyra: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen  

I denna fas distanserar vi oss från vår föreställningsvärld och reflekterar över den. Det är nu vi 

analyserar dem genom att objektifiera vår förståelse, vår läsupplevelse och själva texten. Det 

är också i denna fas vi kan fokusera på författarens hantverk, på textens struktur och på 

litterära element. I denna fas blir vi kritiker, medvetna om spänningen mellan författarens 

värld och vår egen (Langer 2005, s. 38).  

 

Under en viss typ av läsning kanske en fas inte används alls. Vilka faser som används och hur 

mycket varierar med till exempel hur väl vi känner igen innehållet, strukturen och språket i en 

text liksom miljön vi läser om. Langer (2005, s. 38) menar inte heller att faserna ska läras ut 

eller testas separat, kännedomen om faserna är ett redskap som hjälper oss att starta en dialog 

med eleverna. Att fråga eleverna om deras föreställningsvärldar och tankar öppnar för en 

dialog på sätt som bekräftar elevens eget rika tänkande samtidigt som hon eller han får hjälp 

att utvidga den. En förståelse för faserna kan hjälpa läraren att planera aktiviteter kring 

läsandet som hjälper elever att röra sig mellan de olika faserna (Langer 2005, ss. 38-39).  
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4.3 Litteratursamtal och lärare 

Liksom Rosenblatt (2002, s. 62) varnar Langer (2005, s. 64) för en litteraturundervisning som 

går ut på att hitta ”rätta” svaren i texten, istället bör tankar och diskussioner ta plats så att 

elevernas förståelse utvidgas. Lärarens uppgift i detta avseende bör bestå av att hjälpa elever 

att formulera sina tankar, att väga argument och vägleda dem till nya tankebanor som kan 

fördjupa deras förståelse (Langer 2005, s. 78). Rosenblatt (2002, s. 65) beskriver ett klassrum 

där elever uppmuntras att reagera personligt och spontant på litteraturen. Hon (2002, s. 65) 

menar att ett klassrum befriat från förutbestämda frågor och reaktioner som är ”rätt”, kan leda 

till att eleven uttrycker sin förståelse och upplevelse på ett mer personligt och uppriktigt. Det 

bör även ske ett ”maktskifte” för värdefulla diskussioner i klassrummen, där litteratursamtal 

sker på ett naturligt sätt mellan eleverna och med läraren som en del av samtalen (Langer 

2005, s. 64, Rosenblatt 2002, s. 69). Lärarens funktion bör bestå av att hjälpa eleven att inse 

att det viktigaste är vad litteraturen betyder för dem, och gör för dem (Rosenblatt 2002, s. 65). 

 

Målet med samtalen är alltså inte att nå en konsensus, det är de olika perspektiven och 

tolkningarna som utvecklar förståelsen och tänkandet (Langer 2005, s. 169, Rosenblatt 2002, 

s. 69). Därför är det viktigt att allas röster blir hörda och att man vågar konfrontera dem med 

varandra. Liksom Rosenblatt (2002, s. 93) betonar Langer (2005, s. 169) därför vikten av att 

klassrummet blir en trygg miljö där elever lär sig öppenhet och respekt för varandras åsikter. 

 

Lärarens uppgift består också av att tillgodose med litteratur. Men för att ett litterärt verk ska 

göra intryck hos sin läsare behöver den inte behandla omständigheterna som öppet liknar 

läsarens situation menar Rosenblatt (2002, s. 47). Verkets dragningskraft ligger i dess 

känslostruktur och gestaltning av mänskliga drift (Rosenblatt 2002, s. 47). Men samtidigt 

pekar hon på att läraren som väljer litteratur måste ta hänsyn till språket, miljön, temat, och 

det centrala innehållet i litteraturen så att det inte är allt för främmande för eleverna. Även om 

det är ett stort verk kommer det ge genomslag för eleverna. Litteraturen måste erbjuda 

kopplingar till läsarens tidigare och nuvarande intresse, bekymmer och ambitioner 

(Rosenblatt 2002, s. 69). Således består också lärarens uppgift av att förstå sina elever som 

ska uppleva litteraturen (Rosenblatt 2002, s. 54).  

 

4.4 Teoretiskreflektion 

Den här studien har ett lärarperspektiv där lärarens tillsägelser och de didaktiska val som görs 

kommer att analyseras. Det problematiska med teoretiska ramverket utifrån det skulle kunna 
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vara att de olika läsarterna och föreställningsvärldarna berör den enskilda läsaren. Det är ett 

tillstånd man befinner sig i just under läsningen och för en utomstående kan det vara svårt att 

bedöma (Langer 2005, s. 27, Rosenblatt 2002, s. 37). Att läsningen per automatik blir efferent 

därför att läraren ställer frågor om det allmänt verifierbara i texten, kan vara svårt att uttala sig 

om. Man kan tänka sig att läsaren som upplever en personlig och känsloladdad läsning, en 

estetisk läsning alltså, skulle inte hindras ifrån att även lägga märke till informativa aspekter i 

texten. I den bemärkelsen menar också Rosenblatt (2002, s. 14) att estetisk och efferent 

läsning är nödvändiga i alla processer. Rosenblatt (2002, s. 14) påstår att vårt syfte med texten 

leder till att vi intar en estetisk läsning eller en efferent läsning. I skolkontext kan lärarens 

syfte med läsningen skilja sig från elevernas syfte med läsningen. Därför är det individuella 

syftet med läsningen relevant. Men i skolkontext kan läraren främja de olika läsarterna, 

genom sina didaktiska val och sin förhållning till läsningen (Rosenblatt 2002, s. 49). Därför 

fann jag det intressant att kombinerar de individuella aspekterna av läsningen med de teorier 

som talar om för hur lärare kan främja i synnerhet den estetisk läsning i litteratursamtal, då 

den visar sig vara minst representerad i litteraturundervisningarna (Rosenblatt 2002, s. 15). 

Att läraren behärskar dessa kunskaper om de tänkta stadierna i läsningen, hjälper därmed 

henne att starta en dialog om texten (Langer 2005, s. 38).    

 

Jag kommer utgå från att Langers föreställnings fas ett: Att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld motsvarar en efferent läsning. Langer (2005, s. 32) beskriver att i den här 

fasen utvecklar läsaren föreställningsvärldar baserade på de ytliga ledtrådar som finns 

tillgängliga om texten. Alltså bygger fasen på allt informativt om texten, vilket även 

motsvarar en efferent läsning (Rosenblatt 2002, s. 41). Av den anledningen tolkar jag det som 

att Langers föreställningsvärldar och Rosenblatts läsarter går hand i hand. Efferent läsning 

kan tänkas bidra till utvecklingen av föreställningsvärldarna. Den estetiska läsningen som 

omfattar det känslomässiga och personliga i texten (Rosenblatt 2002, s. 41), kan tänkas 

representeras i fas två, fas tre och fas fyra. Det gemensamma i dessa faser är att läsaren har 

börjat skapa en djupare förståelse för texten och utifrån den utvecklar nya tankar och 

omprövar och ifrågasätter de egna värderingarna och objektifierar sin förståelse (Langer 2005, 

ss. 33-34, 38). 

 

Eftersom studien har ett lärarperspektiv kommer det inte i denna studie analyseras hur väl 

lärarnas valda litteratur passar elevernas intresse och förväntningar. En sådan studie skulle 



11 
 

kräva ett elevperspektiv, vilket står utanför studiens syfte. Det intressanta för denna studie 

kommer vara lärarnas referensram vid val av litteratur.  

   

4.5 Teorisammanfattning 

Sammanfattningsvis kommer den här studien utgå från följande teorier:  

• Rosenblatts läsartsbegrepp, estetisk och efferent läsning.  

• Langers föreställningsvärldar med dess fyra faser. 

• Roseblatts och Langers perspektiv på lärarens roll i litteraturundervisningen och hur 

litteratursamtalen bör gå till  

• Rosenblatts syn på hur litteratur bör väljas  

 

 

5. Tidigare forskning 
Under det här avsnittet kommer jag lyfta fram några tidigare forskningar som har gjorts inom 

uppsatsens område. Det har varit svårigheter med att hitta forskningar som behandlar 

litteratursamtal och litteraturdidaktik ur lärarperspektiv i grundskolans mellanår. Därför är de 

presenterade forskningarna här utförda i huvudsak gymnasieklass och grundskolans högre 

åldrar, med ett undantag. Dessa forskningar och de tidigare nämnda teorierna kommer vara 

utgångspunkten för analysen av studien. 

 

Johanssons (2013) har i sin kvantitativa studie, Strategier i gymnasielevers läsning av 

skönlitterär text, kommit fram till att gymnasieelever använder sig utav olika strategier vid 

läsning av skönlitterärtext i skolkontext. Undersökningen visar att elever som studerar i 

yrkesförberedandeprogram i högre utsträckning använder sig utav lässtrategi som tyder på en 

efferent läsning. Vad i texten eleverna lägger märke till indikerar på hur dem har socialiserats 

in i ett visst sätt att läsa skönlitteratur menar Johansson (2013, s. 153). Därmed lyfter hon 

lärarens roll i elevers hållning till de olika läsarterna i sin artikel.  

 

Tengbergs (2010) har i sin studie Läsarter som analysredskap, tunnelseende eller utblick? 

analyserat litteratursamtal med hjälp av Rosenblatts läsartsbegrepp. Han fann Rosenblatts 

begrepp knappa och kunde inte tillämpa de i alla delar av samtalet. Varpå flera dimensioner 

av elevernas läsning, liksom många intressanta poänger skulle regelmässigt gå förlorade, om 
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han inte skulle utgå från andra teoretikers läsarter. I sin artikel diskuterar Tengberg om att 

sökandet efter nya läsartsbegrepp bör ske inom litteraturdidaktiken och 

receptionsforskningen, bortom Rosenblatts och med fleras allt för reproducerade modeller. 

Därmed hävdar Tengberg (2010, s. 87) att Rosenblatts läsartbegrepp inte är tillräckliga för att 

beskriva läsningens alla processer. 

 

Ewald (2007) konstaterar i sin avhandling Läskulturer, lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår att didaktiskt medveten litteraturundervisning i stort sätt saknas i de 

skolor hon har gjort sin studie på (2007, s. 373). Litteraturläsningen i klasserna tjänar framför 

allt syftet att träna språket och läsfärdigheterna i relativt begränsat avseende. Läsningarna som 

tar plats i klassrummen domineras av elevernas individuella läsning, där gemensamma 

läsningar förekommer sparsamt och huvudsakligen i form av lärarens högläsning. Frånvaron 

av fördjupad, reflekterande dialog kring de texter eleverna läser är genomgående i klasserna 

som Ewald (2007, s. 374) har studerat. Det mest påtagliga menar hon är hur elevernas 

vardagserfarenheter utestängs från det innehåll som framgår i litteraturläsningen menar hon 

(2007, s. 375). 

 

En annan avhandling som är skrivet av Olin-Scheller (2006), Mellan Dante och Big Brother, 

invänder mot att det talas om att litteraturundervisningen oftast sker monologiskt utan 

möjlighet till tanke- och erfarenhetsutbyte mellan elever. De lärare hon har följt under sin 

studie har ambitionen att organisera flerstämmiga undervisningsmiljöer (2006, s. 231). Men 

däremot sker det oftare en kollision mellan lärarens och elevernas uppfattningar om texten. En 

avgörande orsak till det visar sig vara de olika föreställningar om läsning av litteratur som 

lärarna och eleverna har (2006, s. 225). De texter som läraren lyfter fram i undervisningen 

begränsar därmed elevernas möjlighet till känslomässigt engagemang i skolkontext. 

Konsekvenserna av detta har blivit att elevernas dominerande lässtrategi i skolan är efferent 

läsning, som går ut på att hitta de rätta svaren i texten (2006, s. 226). För eleverna i studien 

tycks däremot den mest betydelsefulla läsningen vara en dynamik mellan efferenta och 

estetiska läsarter (2006, s. 232). Olin-Scheller (2006, s. 233) anser att om elevernas förståelse 

och kritiska förhållningssätt till fiktionstexter ska utvecklas krävs det konstruktiva och 

autentiska frågeställningar, medvetenhet hos läraren om de processer som styr gruppens 

deltagare i samtal, samt breda kunskaper om text, textanalys och läsarens reception.  
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Även i Molloy (2002) avhandlingsstudie, Läraren, Litteraturen, Eleven, förekommer den 

språkutvecklande delen i form av grammatikundervisning eller fakta om språkstil, vid 

litteraturundervisning. Däremot menar hon inte att de nämnda aspekterna är oviktigt utan hon 

menar att hon ser riskerna i det arbetssättet. Ger lärare vid skönlitteraturläsningen frågor som 

ska ge information om texten, riskerar elevernas läsning att bli mer efferent än estetisk påstår 

hon (2002, s. 312). Molloy tar upp hur lärarens roll i undervisningen bör ändras till ett mer 

aktivt deltagande. Där hon blir en gruppdeltagare, snare än en gruppledare. Litteratursamtal 

förekom i de klasser hon studerade, men sällan bestod dessa samtal av att elever fick höra 

varandras åsikter. Molloy menar att eleverna saknar ett mönster på hur litteratursamtal ska gå 

till. Därför bör lärare aktivt delta i undervisningens moment själv och visa eleverna vad hon 

förväntar sig av dem menar hon (2002, s. 325). Det samma menar hon om skrivuppgifter i 

anslutning till litteraturläsning, ingen av lärarna skrev någon text för att sedan visa sina elever. 

Samtidigt som skrivande visade sig vara ett naturligt inslag i samband med läsningen, så 

användes aldrig dessa texter igen (2002, s. 326). Molloy menar (2002, s. 327) att genom att 

återvända till elevtexterna i form av diskussioner, så skulle de subjektiva förankringarna i 

texten skapa förståelse för den didaktiska frågan varför- i betydelse varför läser vi 

skönlitteratur? Molloy säger sig dra en försiktig slutsats när hon menar att elevernas bristande 

intresse för skrivande i anslutning till skönlitteratur inte enbart handlar om estetisk eller 

efferent läsning. Utan bristande intresset kan bero på att eleverna inte ser sina lärare göra det 

hon säger till dem att göra.   

 

Soter et. al. (2008) påvisar i artikeln, What the Discourse Tells Us: Talk and Indicators of 

High-Level Comprehension att litteratursamtal blir mest produktivt när eleverna får styra den i 

längre perioder utifrån lärarens öppna och autentiska frågor. Studien påvisar även att eleverna 

visar mest engagemang för samtalen när de får uttrycka sig fritt. Däremot visar det sig att när 

läraren styr mestadels, får samtalen ett efferent inslag enligt studien. Lärarnas största 

utmaning i sammanhanget blir att initiera och uppmana diskussionerna samt stötta eleverna 

och vara en förebild i samtalen.  

 

 

6. Material och Metod 

I det här avsnittet beskriver jag de valda metoderna för att besvara studiens frågeställningar 

samt hur tillvägagångssättet för att samla in empiri har skett.  
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6.1 De valda metoderna 

Kvalitativa metoder, som är den valda metoden i den här studien, syftar till att undersöka 

människors inverkan på samhälleliga fenomen (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). I 

undersökningen ingår studier av den lärarledda svenskundervisningen med inriktning på 

skönlitteraturläsningen. Studien baserar sin empiri på två av de tre kvalitativa metoderna, 

observationsmetoden och intervjumetoden (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). I och med att 

empirin baseras på två metoder kallas det för trianguleringsmetoden. Genom att basera 

empirin på olika metoder blir studien mer trovärdig, men den kan också visa det studerade 

samhälleliga fenomenets komplexitet och aspektrikedom (Ahrne & Svensson 2015, s. 26).  

 

6.2 Urval och avgränsning  

Tre skolor ingår i studien och samtliga ligger i Stockholms län. Fyra lärare har deltagit i 

studien, där två av dem jobbar i samma skola. Två av lärarna undervisar i årskurs fyra 

respektive årskurs sex. Samtliga är ämneslärare och undervisar i svenska och ett ämne till (SO 

eller NO). Lärarna har jobbat inom yrket i 1-20 år.  

 

Förfrågan om delaktighet i studien skedde både genom telefonsamtal till skolor och 

mailförfrågan, där skolorna och lärare valdes slumpmässigt inom Stockholms län. Att 

begränsa undersökningen till Stockholms län var nödvändigt för att kunna genomföra 

observationerna och intervjuerna inom en rimlig tid. I ett av fallen har urvalet skett genom 

egna kontakter och de övriga har skett genom mailförfrågan som var slumpmässigt skickad. 

Inga svar lämnades obesvarade, då det var ganska få som återvände. Avgränsningen på 

individnivå var lärare som undervisar i svenska för skolans mellanstadieår och som under 

studiens gång arbetar med skönlitteratur av något slag. Varken litteraturens innehåll eller 

handling har varit av intresse för denna studie, därför har det inte haft någon betydelse i 

urvalet.  

 

6.3 Genomförandet 

Eftersom studien består av två olika metoder kommer var och en beskrivas enskilt. 

Dessa metoder har inte valts för att kontrollera empirins trovärdighet. Utan 

intervjuarna är tänkt att de ska komplettera observationerna. Svensson och Ahrne 

(2015, s. 53) menar att genom att kombinera observationsmetod med intervjumetoden 
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kan man konfrontera olika delar i materialet. Genom intervjumetoden vill jag ta del av 

lärarnas reflektioner kring sin undervisning, vilka syften kan tänkas ligga bakom, som 

kanske inte framkommer i observationen. Men en ännu viktigare anledning till att 

kombinera med intervjumetoden är att observationstiden var begränsad och jag ville ta 

del av den tänkta fortsättningen på undervisningen.  

6.3.1 Observation 

För att besvara studiens frågeställningar om lärarnas didaktiska val i undervisningen är det 

nödvändigt att vara ute på fältet och observera hur lärare undervisar. Varje lärare 

observerades vid ett tillfälle, under en vanlig undervisning i svenska. Lärarna informerades 

om forskningsfrågan och vad som skulle observeras, därmed klassas observationen som en 

öppen observation (Ahrne & Svensson 2015, s. 99). Anledningen till min närvaro i 

klassrummet underrättades även för närvarande elever. De informerades om studien men att 

de inte ingick i den, därmed att de inte iakttogs. Dessutom klassas denna observation som 

passiv observation då jag i min forskarroll inte deltog i någon aktivitet under mina 

observationer, utan jag satt på anvisad plats (Ahrne & Svensson 2015, s. 100). Utifrån mitt 

observationsschema (Bilaga 1.) observerade jag lärarna under en ordinarie lektionstid. Mitt 

observationsschema utgick ifrån följande strategier som jag har lånat från Johanssons (2013) 

studie: 

• Innehållsrelaterad undervisning/frågor/övningar 

• Jag-relaterad undervisning/frågor/övningar 

• Metalitterär undervisning/frågor/övningar 

 

De didaktiska valen läraren gjorde kategoriserades utifrån dessa tre strategier under 

observationstillfället. En innehållsrelaterad undervisning syftar till att återge skönlitteraturens 

handling, på att läsaren kan urskilja olika händelser eller teman. Undervisningens fokus ligger 

på förståelse av det lästa, eventuella uppgifter handlar främst om sådant i händelseförloppet 

som verkar främmande, därmed främjar en efferent läsning (Rosenblatt 2002, s. 41). Jag-

relaterad undervisning kopplar till elevens individuella upplevelse och egna erfarenheter med 

utgångspunkt från skönlitteraturen. Andra kännetecken är känslobaserade samtal och 

kommentarer som utgår från läsaren och dennes sympatier, denna strategi känns igen i en 

estetisk främjande läsning (Rosenblatt 2002, s. 41). Jag- relaterad undervisning stimulerar 

även fas två, tre och fyra (Langer 2005, ss. 33-34, 38). En metalitterär undervisning känns 
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igen av att läraren tillämpar en distanserad förståelse av läsupplevelsen. Här präglas 

undervisningen av identifiering, stilistiska drag och tolkning av skönlitteraturen, samt en 

rörelse mellan olika plan i läsningen. De sist nämnda strategierna stimuleras i fas fyra i 

föreställningsvärldar men också till en estetisk läsning, då läsningen kräver att läsaren tar ett 

steg ifrån den upplevda texten och analyserar den (Lager 2005, s. 38, Rosenblatt 2002, s. 41). 

 

6.3.2 Intervju 

Som nämnts tidigare är intervjumetoden tänkt att den ska komplettera den först nämnda 

metoden. Intervju, som i sin betydelse är att ”utväxla synpunkter” (Dalen 2015, s. 14), handlar 

egentligen många gånger om en ensidig överföring av synpunkter, där forskaren har större 

intresse av att få kunskap från den intervjuade personen (Ahrne & Svensson 2015, s. 37). På 

samma sätt är metoden tänkt att ta del av informanternas synpunkter om sin undervisning och 

synen på skönlitteratur. Intervjuerna ägde rum i anslutning till observationerna. Frågorna 

(Bilaga 2) och temat var förutbestämt men frågor ställdes även utifrån de enskilda 

observationerna, därmed kallas den intervjuformen för delvis strukturerad intervju (Dalen 

2015, s. 34). Intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefon i samförstånd med lärarna. De 

inspelade intervjuerna transkriberades strax där efter.  

  

6.3.3 Bearbetning och analys 

Observationsanteckningarna av lärarna skrevs ner i löpande textform strax efter själva 

observationerna. Materialen har bearbetats och omvandlats till empiriskt material genom att 

sortera bort det som är irrelevant för den här studien. Det empiriska materialet har därefter 

analyserats med hjälp av de tidigare nämnda teorierna och de forskningar som tagits upp inom 

studiens område.  

 

6.4 Metodreflektion och trovärdighet 

Till intervjumetodens svagheter hör bland annat att det svar som informanterna ger måste 

tolkas. Man kan inte alltid ta för givet att människor gör vad de säger att de ska göra, det vill 

säga att en utsaga kanske inte stämmer överens med personens handling (Ahrne & Svensson 

2015, s. 53). Även andra frågor i intervjusammanhanget skulle kunna ge följaktligen andra 
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svar också, intressant information kan omedvetet ha uteblivits. Men genom att utgå från en 

delvis strukturerad intervju har jag försökt ge informanterna möjligheten komma med eget 

inslag också. En styrka som studien har är att den baseras på två metoder, på så vis kommer 

materialet kunna konfronteras ur olika synvinklar.  

 

En nackdel som hör till en öppen observationsmetod är den så kallade forskareffekten, vilket 

innebär att informanternas beteende påverkas av deras vetskap om att en forskare är 

närvarande och iakttar dem (Ahrne & Svensson 2015, s. 101). I denna studie gjordes fyra 

observationer vid ett tillfälle i varje klassrum. Ett alternativ skulle kunna vara att observera 

samma klassrum vid flera tillfällen. Men på grund av tidsbrist och de schemalagda 

litteraturundervisningarnas begränsning, utfördes observationerna enligt beskrivningen. En 

annan tanke som övervägde beslutet var att få ta del av flera olika undervisningsupplägg än 

att hamna i ett enda mönster. Studiens resultat kanske skulle visa något annat om 

observationerna utfördes i en klass vid flera tillfällen och om den eventuellt utgick från ett 

annat observationsschema. Därmed är studien varken representativ för de enskilda klasserna 

eller för skolor generellt. För att få en generell uppfattning om hur litteraturundervisningar går 

till och vilka didaktiska val läraren gör, bör man göra en studie som sträcker sig över en 

längre tid. 

 

Observationen skulle kunna styrkas med att göra en videoobservation, genom att ha det man 

observerar inspelat. Som observatör är det lätt att missa uttalanden, gester, situationer men 

som skulle kunna fångas upp genom en videoinspelning. Men dels för att videoinspelningar är 

mer tidskrävande och för att det oftast tar längre tid att få tillstånd, dels för att det oftast tar 

längre tid att analysera de inspelade sekvenserna valde jag bort videoobservationerna (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 114).   

 

6.5 Forskningsetiska reflektioner 

I den här studien har materialinsamlingen skett efter Vetenskapsrådets etiska principer (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 29). Detta innebär att lärarna har informerats om samtycke, de har 

underrättats om vad studien innehåller och utifrån det har de själva valt att medverka i 

studien. De har informerats om att konfidentialitet gäller, det vill säga att allt material som 

samlats in, bevaras och redovisas på ett sådant sätt att enskilda informanter inte kan 

identifieras av utomstående. Den sista principen är nyttjandekravet, vilket innebär att 
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uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 29). Informanterna har informerats om dessa principer båda via mail och 

vid mötet.  

 

 

7. Resultat  

Under den här rubriken presenteras empirin som framkommit i observationerna och 

intervjuerna utifrån studiens frågeställningar. Först presenteras empirin från observationerna 

och sedan empirin från intervjuerna. Empirin från intervjuerna har kategoriserats utifrån 

intervjufrågor för att det ska bli tydligt för läsarna.  

 

7.1 Observationer av litteraturundervisningarna 

Tre av fyra lärare som observerades påbörjade en ny skönlitterär bok vid 

observationstillfället. Högläsning var en gemensam metod för dem alla, dessutom stannade de 

upp vid svåra ord eller uttryck för att förklara. Alla tre lärare använde sig utav någon av 

läsförståelsestrategierna. En av lärarna hade avslutat en skönlitterär bok med sin klass, där 

fick jag ta del av uppgifterna som delades ut vid slutet av en skönlitteraturundervisning.  

 

Den första läraren som observerades undervisar i en årskurs fyra. Läraren utgick från 

läsförståelsestrategin ”spågumman” berättade hon inför klassen. På det tilldelade arbetsbladen 

framgick strategins benämning som rubrik och en bild intill som illustrerar strategin. Läraren 

uppmanade eleverna att gissa på bokens handling utifrån bokens omslag och bokens 

baksidestext. Först fick eleverna diskutera sina tankar med kamraten bredvid för att sedan 

diskutera i helklass. Efter denna diskussion läste läraren högt ur första kapitlet, hon stannade 

upp vid ett par tillfällen, antingen för att förklara ord som dök upp, eller för att be eleverna 

gissa vad som skulle hända därnäst. Avslutningsvis sammanfattade klassen tillsammans de 

känslor, händelser, karaktärer och miljöer som dem stötte på under läsningen. Det skrevs ned 

på fyra olika A3 papper som sedan hängdes upp för att fyllas på allteftersom läsningen sker.  

 

Den andra observationen ägde också rum hos en årskurs fyra. Läraren där ägnade den stora 

delen av lektionstiden åt högläsning. Innan han började läsa uppmanade han eleverna att 

lyssna noggrant för sen skulle han ställa frågor sade han. I anslutning till läsningen ställde 

läraren två frågor till eleverna och påminde dem om läsförståelsestrategin han tillämpade just 
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då. ”Reportern” kallades den för, och gick ut på att hitta svaren i texten. Läraren ställde två 

frågor efter högläsningen, där ett av svaren framgick tydligt i texten, det andra svaret krävde 

tolkning från läsarens sida. Läraren avslutade lektionen med att dela ut en läxa till nästa 

vecka. Den bestod av läsning av kapitlen 2-5 samt att svara på sex frågor. Samtliga frågor var 

baserade på handlingen i litteraturen.  

 

Hos den tredje läraren, som undervisar i en årskurs sexa, återkom läsförståelsestrategin 

spågumman. Även hon sa till klassen att de skulle ställa in sig på strategin och utgå från den. 

Inför mötet med den nya skönlitterära texten skulle dessa elever gissa handlingen utifrån 

omslagsbilden och titeln. Därefter delade läraren ut arbetsblad kopplad till texten, arbetsbladet 

var uppdelat i avsnitten före läsning och efter läsning. Före läsningen fick eleverna uppgifter 

om sammansatta ord, ordförståelse och förståelse av några uttryck. Läraren gick igenom 

svaren i helklass där elever fick svara. Efter läsningen fick elever frågor baserade på texten. 

 

Även den fjärde läraren undervisar i en årskurs sexa. Klassen hade precis avslutat en 

skönlitterär bok. Under mitt observationstillfälle svarade eleverna individuellt på frågor 

baserade på litteraturen. Läraren hade förberett åtta frågor om sista avsnittet som dem hade 

läst. Sex av frågorna fokuserade på innehållet, medan två av frågorna utgick från läsarens 

känslor och den individuella förståelsen av budskapet.  

 

7.2 Intervjuer med lärarna 

Under detta avsnitt kommer jag visa resultatet från intervjuer med dem fyra lärarna. Under 

varje rubrik framgår lärarnas svar utifrån frågorna som ställdes.  

 

7.2.1 Skönlitteraturens roll i klassrummen 

Skönlitteraturen har en språkutvecklande roll i undervisningen menar två av lärarna. I ett av 

fallen motiverade läraren att det visade sig att hennes elever var svaga i läsningen efter en 

screening. Därför läser de väldigt mycket just nu, och gärna i olika former, högläsning 

och/eller individuellt läsning. Den andra läraren som förespråkar skönlitteraturens 

språkutvecklande roll menar att hennes elever utvecklar språket endast i skolan och därför 

behöver de läsa så mycket som möjligt i svenska lektionerna, genom läsningen stöter dem på 

nya ord, därmed utveckla dem språket menar hon. Den tredje läraren berättar att han vill få in 
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läslusten tidigt genom skönlitteraturläsningen. Den fjärde läraren utgår från ett läromedel som 

består av utdrag utav flera olika sorters böcker. I varje kapitel möter läsaren ett kapitelutdrag 

från originalet. Högläsning och någon skriftlig uppgift i anslutning till det lästa är en vanlig 

metod hos alla lärare. Tre av lärarna jobbar aktivt med läsförståelsestrategierna samtidigt som 

dem läser.  

 

7.2.2 Syftet med skönlitteratur 

Tre av lärarna berättar att de har två olika syften med skönlitteraturläsningen. Det ena hör till 

den språkutvecklande aspekten av läsningen, lärarna vill att eleverna ska få en läsvana, ökad 

läshastighet och läsförståelse genom skönlitteratur. Det andra syftet med skönlitteraturläsning 

enligt lärarna är att låta eleverna uppleva och bekanta sig med andra världar, utveckla sin 

kreativa förmåga genom att skapa inre bilder och utveckla sin empati. En av lärarna gick in på 

identitetsskapande effekten av skönlitteratur, hon menar att skönlitteratur är bra att ha som 

underlag och utifrån den resonera själv och motivera sina åsikter. Den fjärde läraren menar att 

syftet med skönlitteraturläsning är att låta elever bekanta sig med olika sorters texter. De 

stilistiska dragen i skönlitteraturen vill läraren att eleverna känner igen. 

 

7.2.3 Val av skönlitteratur 

Två av lärarna berättar att de väljer skönlitteratur där eleverna kan känna igen sig i 

huvudkaraktären, till exempel tar lärarna hänsyn till huvudkaraktärens ålder och kön (väljer 

varierande för att både flickor och pojkar ska känna igen sig). Svårighetsgraden och 

handlingen anpassas utifrån elevernas språk och mognad. Lärarna väljer böcker som 

rekommenderas genom olika forum eller kollegor. En av lärarna tycker att det är viktigt att 

välja en bok som han själv tycker om för då ökar chansen att eleverna också tycker om boken 

menar han. Två av lärarna kopplar skönlitteraturläsningen till något pågående tema i de andra 

ämnena, till exempel väljer de litteratur som berör det ämnet som de pratar om i de andra 

ämnena. Läraren som utgår från läromedlen berättar att genom att eleverna får möta korta 

utdrag ur olika litteratur kan de sedan själva välja vad de vill läsa.  
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7.2.4 De olika läsarterna i undervisningen 

På frågan hur de skiljer på de olika läsarterna fick jag skilda svar. En av lärarna gör ingen 

skillnad, hon följer den lärarhandledning hon har tillgång till. Hon berättar att hon jobbar på 

liknande sätt med både faktatexter och skönlitteratur.  

 

En annan lärare håller fast vid sina läsförståelsestrategier både på svenskan och SO-

undervisningen. För att öka empatiförmågan, startar hon diskussioner utifrån händelser i 

boken. Hon låter eleverna själva tänka sig in i situationen och utifrån det resonera kring vad 

de själva skulle ha gjort.  

 

En tredje lärare kombinerar båda läsarterna genom att ställa blandade frågor i anslutning till 

läsningen. Hon berättar att faktabaserade frågorna har en motiverande effekt på eleverna, då 

de är enklare att hitta svaret på. När elever klarar av att besvara dessa enklare frågor går hon 

vidare med de ”svårare” frågorna, det vill säga personliga upplevelsen och återberättande av 

känslor som de får av läsningen. För att eleverna ska uppleva den skönlitterära upplevelsen 

menar läraren att litteraturens handling ska vara kopplad till eleverna, till exempel ska åldern 

på huvudkaraktären vara nära elevernas ålder.  

 

En annan lärare menar att läsarterna skiljer sig åt beroende på vilket syfte man har med 

läsningen, det ställer olika krav på eleven säger han. När han undervisar faktatexter, då jobbar 

dem aktivt med studieteknik för att få ut information och minnas texten bäst, till exempel 

genom att rita tankekartor eller listor av olika slag. Han menar att båda faktatexter och 

skönlitteratur utvecklar språket. Men genom skönlitteraturläsning upplever man något mer än 

faktatexter, man ökar den empatiska förmågan, man pratar om hur andra människor har det, 

man kan identifiera sig.  Hur man praktiskt ökar förmågan till empati menar läraren sker 

genom gemensamma diskussioner, med utgångpunkt från eleverna. 

 

 

8. Analys 
I det här avsnittet kommer jag analysera empirin utifrån Rosenblatts läsartbegrepp estetisk 

och efferent, Langers föreställningsvärldar, samt dessa två teoretikernas syn på lärarens roll 

och deras syn på litteraturundervisningen. Även de tidigare nämnda forskningarna kommer 

vara en utgångspunkt i analysen. Vilka didaktiska val lärare gör vid 
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skönlitteraturundervisning, vad i texten uppmärksammar de och vad kan eleverna tänkas lära 

sig utifrån det kommer att besvaras i detta avsnitt.  

 

8.1 Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld – mötet med en ny litteratur 

Vid första mötet med ny skönlitteratur tillämpade två av lärarna läsförståelsestrategin 

spågumman. Eleverna fick gissa på bokens handling utifrån bokens omslag och texten bakom 

boken. Man kan tänka sig att det leder till en början till att skapa inre föreställningsvärldar hos 

den blivande läsaren, med hjälp av de ledtrådar man har och utifrån sin egen tolkning av 

dessa. Langer (2005, s. 32) kallar denna process för fas ett: Att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld. Det är här läsaren börjar bygga upp sina föreställningsvärldar. Den här 

fasen är inte stabil, den byts ut allt eftersom man får in nya ledtrådar genom läsningen. Här är 

det viktigt att eleven inte stöter på för många svårigheter för då kan hon eller han ge upp. Det 

kanske också var därför läraren stannade upp och förklarade svåra ord under pågående 

högläsning.  

 

En annan lärare som också berättade att hon följer strategin, lät sina elever bekanta sig med 

sammansatta ord och uttryck och svåra ord från texten, innan läsningen. Läraren berättade i 

intervjun att det här arbetssättet hjälper eleverna att komma in i bokens handling enklare. 

Bilden på bokens omslag och bokens baksidestext gav ledtrådar som eleverna hade för att 

kunna skapa sig en uppfattning om bokens handling. Läraren uppmanade eleverna 

uttryckligen att utnyttja dessa ledtrådar. Varken Rosenblatts (2002, s. 37) estetiska eller 

efferenta läsartsbegrepp går att tillämpa i denna fas, då dessa inte handlar om självaste 

läsningen. Men en fråga likt: ”gissa på boken handling” är i sig en innehållsrelaterad fråga, 

den kan tänkas förbereda inför en läsning för att återge en opersonlig och det allmänna 

verifierbara handlingen, och då hade läsningen klassats som en efferent läsning (Rosenblatt 

2002, s. 14). Men frågan utgår också från jaget, det är den personliga förståelsen av 

ledtrådarna. Här skulle jag egentligen behöva testa andra läsartsbegrepp för att kunna utföra 

djupare analys, så som Tengberg (2010, s. 87) tar upp i sin studie visar det sig att Rosenblatts 

läsartsbegrepp inte täcker alla processer i läsningen.  

 

8.2 Litteratursamtal och lärarens roll 

Ingen av de observerade lärarna hade samtal utifrån det lästa. Enligt Rosenblatt (2002, s. 69) 

och Langer (2005, s.169) är litteratursamtal, där perspektiv och tankar konfronterades, en 
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viktig aspekt av läsningen. Det är genom dessa samtal som eleverna kommer få djup och 

insikt och förståelse för olika perspektiv menar de. De enda samtalen som tog plats i 

undervisningen bestod av att läraren ställde frågor som kontrollerade uppgifterna eleverna 

hade fått i anslutning till texten. Lärarens roll i det avseende var en gruppledare som 

kontrollerar svaren och inte en gruppdeltagare. Både Rosenblatt (2002, s. 69) och Langer 

(2005, s. 64) anser att ett maktskifte bör ske från lärare till elever för värdefulla diskussioner, 

läraren bör ingå i samtalen och inte vara ledare som styr. Inom samma ram har Molloy (2002) 

kommit fram till att lärare bör ändra på sin lärarroll och bör börja agera som en medlem i 

gruppen istället för att vara en ledare. I studien Lärare, Litteratur, Eleven tar Molloy (2002, s. 

325) upp hur avsaknaden av en lärare som deltar i undervisningens moment kan leda till att 

eleverna inte vet hur de ska samtala om litteratur. Hon menar att eleverna behöver se hur se 

sina lärare agera utefter sina egna tillsägelser (Molloy 2002, s. 325).  

 

Under intervjuerna framkom det att två av lärarna utgår från helklassdiskussioner framför allt 

för att skapa empati med karaktärerna i litteraturen. Samtalen baseras på det personliga planet 

med utgångspunkt i en specifik händelse i den aktuella texten. Lärarna berättar att de startar 

helklassdiskussioner genom att ställa frågan, vad skulle du ha gjort om du var i samma 

situation? Diskussionerna utgörs av att eleverna berättar om sina ståndpunkter. Genom att 

placera sig själv i en situation kan man tänka sig att läsaren oftast börjar få känslor angående 

den situation huvudpersonen befinner sig i. När väl läsaren får känslor och tankar om det som 

frammanas i texten menar Rosenblatt (2002, s. 72) att läsaren går in i en viktig fas. I denna fas 

utvecklar läsaren förståelse för vad i texten eller i sig själv som skapar dessa känslomässiga 

reaktioner (Rosenblatt 2002, s. 72). Ett annat inslag där eleverna skulle tänka sig erbjudas 

känslomässig reaktion var vid en gemensamt i helklassdiskussion. Läraren för den här klassen 

skapar en gemensam sammanfattning av de känslor, händelser, karaktärer och miljöer som de 

stöter på under varje läsning. Denna sammanfattning sker i from av helklassdiskussion där 

elever diskuterar tillsammans och läraren skriver upp det de kommer fram till. Genom att föra 

sådana diskussioner kan eleverna tänkas få möjlighet till att konfrontera perspektiv och tankar 

kring läsningen. Frågorna kan tolkas som öppna och tillåter spontanitet och personligt 

infallsvinkel vilket Rosenblatt (2002, s. 72) menar bidra till elevens utveckling. För att sådana 

samtal ska kunna ta plats bör klassrummen vara en trygg miljö där elever lär sig öppenhet och 

respekterar varandras åsikter betonar båda Langer (2005, s. 169) och Rosenblatt (2002, s. 93). 

I de klassrummen jag observerade såg jag att läraren försökte skapa en trygg miljö genom att 

ge varje elev uppmärksamhet och genom att bekräfta varje uttalande som gjordes i 
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gemensamma samtal. Lärarna såg till att skapa en respektfull miljö genom att uppmana 

klasskamraterna att lyssna på varandra.  

 

8.3 Att känna igen sig i texten – lärarnas val av skönlitteratur  

För att läsaren ska kunna skapa en känslomässig reaktion krävs det att läsningen berör, Olin-

Scheller (2006, s. 225) har i sin studie upptäckt att det ofta sker en kollision mellan lärarens 

och elevernas förväntningar av texten. För att undvika en sådan kollision berättar lärarna i den 

här studien att de väljer litteratur där de tror att eleverna kan känna igen sig. Till exempel görs 

valen genom att anpassa åldern på huvudkaraktären. En annan lärare berättar att hon ser till att 

välja varannan skönlitterär bok med en pojke respektive flicka som huvudkaraktären. Hon tror 

att det har en avgörande roll i igenkänningen av sig själv, därmed berörs de av boken mer 

berättar hon.  

 

Språket och handlingen i litteraturen är andra faktorer som lärarna försöker anpassa efter sin 

elevgrupp.  Två av lärarna jobbar gärna tematisk, de väljer litteratur som berör andra 

skolämnen. Angående litteraturval nämner Rosenblatt (2002, ss. 47, 69) att omständigheterna 

i litteraturen behöver inte öppet likna läsarnas situation för att litteraturen ska göra intryck. 

Däremot bör lärare ta hänsyn till språket, temat och det centrala innehållet i litteraturen och 

inte välja allt för främmande verk (Rosenblatt 2002, ss. 47, 69). Att välja litteratur kräver 

också att läraren har en förståelse för sina elevers intresse, vilket samtliga lärare beskriver i 

intervjun att de utgår från det (Rosenblatt 2002, s. 54), Däremot kan jag inte utifrån den här 

studiens omfång tala om hur eleverna upplever lärarnas utbud av de valda böckerna.  

 

8.4 Innehållsbaserade frågor - efferent läsning 

En annan lärare som började på en ny bok vid observationstillfället uppmanade eleverna att 

lyssna noggrant på högläsningen för att sedan skulle han ställa frågor. Redan här markerar 

läraren att eleverna behöver lyssna för att sedan återberätta och svara rätt. Rosenblatt (2002, s. 

62) kritiserar litteraturundervisningar där elevers tvingas förbereda sig inför frågor som måste 

tillfredsställa lärarens förutbestämda svar i samband med läsning. Att ställa in eleverna på att 

läsningen ska generera ett svar som ska vara rätt kan enligt Rosenblatt (2002, s. 65) begränsa 

den litterära upplevelsen. Molloy (2002, s. 312) instämmer här och menar att när lärare vid 

skönlitteraturläsningen ger frågor som ska ge information om texten, riskerar elevernas 

läsning att bli mer efferent än estetisk.  
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Den första frågan som kom i anslutning till läsningen var: Varför var alla med långt hår 

tvungna att ha det i fläta på barnhemmet? Den här frågan syftar till innehållet i handlingen, 

därför kategoriserar jag den som innehållsrelaterad fråga, svaret går att hitta i texten och det 

finns bara ett rätt svar här. Med Rosenblatts (2002, s. 14) benämning kräver en sådan fråga en 

efferent läsning, det allmänt verifierbara i texten ska återges. Nästa fråga läraren ställer är av 

samma art, men svaret går inte att hitta explicit i texten, frågan lyder: Varför tänkte Jonna att 

hon inte ville flytta hem till den där personen som kom till barnhemmet med den skruttiga 

bilen? Denna fråga kräver att läsaren tolkar att en person i skruttig bil kan vara en fattigare 

person i jämförelse med personer som kommer med glansiga bilar. Läraren förklarar här att 

för att svara på den här frågan gäller det att kunna läsa mellan raderna, alltså att kunna dra 

slutsatser av det som står i bokstavligt texten. Även här är frågan riktad på en handlingsplan i 

texten och därmed kräver en efferent läsning.  

 

I slutet av lektionen delade läraren ut hemläxa, som bestod av att återigen återberätta specifika 

händelser i berättelsen. I intervjun beskrev samma lärare sina skönlitterära strategier som 

samtal för att uppmärksamma upplevelsen, för att skapa empati, för att känna igen sig, lära sig 

om andra. Lärarens strategier på faktatexter var studieteknik för att minnas texter, till exempel 

genom att rita tankekarta, skapa listor och andra tekniker. Utifrån min observation liknar 

undervisningstillfället mer en undervisning om faktatexter, då läraren ställer in eleverna redan 

från början på att minnas det de läst eller hört läraren läsa och ställa frågor som handlar om att 

återge en händelse i texten. Det här är ett exempel på det som Rosenblatt (2002, s. 14) menar 

att man med en och samma text kan inta en estetisk läsning och/eller efferent läsning, 

beroende på vilket syfte man har med läsningen.  

 

8.5 En kombination av läsarterna, estetisk och efferent 

Samtliga lärare berättar i intervjun att de varierar sina frågor allteftersom 

litteraturundervisningen pågår, så att eleven stimuleras till att antingen läsa estetisk eller 

efferent. De tre lärare om utgår från läsförståelsestrategierna, varierar strategierna under sina 

undervisningar i samband med den valda strategin. I den här studien nämner jag endast dem 

jag har sett tillämpas, nämligen spågumman och reportern. Även om det framkom i intervjun 

med dessa lärare en medvetenhet när det gäller den estetiska läsningens effekter, så såg jag 
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inte att någon av dessa lärare främjade den estetiska läsarten i sin undervisning (Rosenblatt 

2002, s. 49).  

 

En av lärarna berättade att hon medvetet väljer frågor som kräver en efferent läsning i början 

av läsningen. Hon argumenterade att sådana frågor motiverar eleverna till fortsatt läsning och 

efter så ändrar hon sina frågor till frågor som främjar en mer estetisk läsning. Angående detta, 

har Olin-Scheller (2006, s. 232) i sin avhandling Mellan Dante och Big Brother, kommit fram 

till att elever oftast föredrar en läsning som erbjuder både en estetisk läsning och efferent 

läsning. Rosenblatt (2002, s. 14) menar inte heller att dessa läsarter står i motsättning till 

varandra. De avlöser varandra på ett dynamiskt sätt och är nödvändiga i alla läsprocesser 

(Rosenblatt 2002, s. 14). Som jag har nämnt tidigare i analysen kan de ytliga kunskaperna om 

texten och dess innehåll vara en väg in i Langers föreställningsvärldar med olika faser. Langer 

(2005, s. 32) beskriver den första fasen som att föreställningsvärldarna är antingen i 

förändring eller i ett tillstånd där den är öppen för förändring. När läsaren väl har kommit in i 

fas ett kan läsningen ta läsaren till nästa fas (Langer 2005, s. 33). Den mer ytliga 

uppfattningen läsaren har fått i kombination med läsarens egna erfarenheter av livet eller av 

texten sätter tankarna i rörelse. Detta är fas två. I den här fasen börjar läsaren reflektera kring 

bland annat känslor, orsaker, relationer och får därmed en djupare förståelse för texten 

(Langer 2005, s. 33). Denna fas kan tänkas starta igång den estetiska läsningen som uppstå av 

att läsaren riktar uppmärksamheten mot de affektiva aspekterna i läsningen (Rosenblatt 2002, 

s. 41). 

 

8.6 Spontant och personligt 

Frågor som handlade om att återge information eller specifika händelser utifrån textens 

innehåll framkom i alla klasser, alltså var den efferenta läsningen den vanligaste i de klasser 

jag observerade. Rosenblatt (2002, s. 72) nämner att läraren bör tillåta spontana och 

personliga reaktioner på litteraturen. Hon menar att läsaren närmar sig texten när det inte 

finns begränsningar och det leder till att man blir en medveten läsare (Rosenblatt 2002, s. 72). 

Soter et. al. (2008) delar på den synen och utifrån studien What the Discourse Tells Us: Talk 

and Indicators of High-Level Comprehension, menar författarna att litteratursamtal blir mest 

produktivt när elever tillåts uttrycka sig fritt, med minimum lärardominans.  Spontana 

reaktioner och spontana litteratursamtal skedde inte i någon av klasserna jag observerade, 

undervisningarna var strukturerad med frågor som läraren hade förberett. Däremot fanns det 
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två frågor som skiljde sig från de vanliga innehållsbaserade frågorna. En av frågorna gav 

eleven den fria handen att kommentera och uttrycka sina åsikter och känslor fritt i litteraturen 

så som Rosenblatt poängterar. Den här frågan ger även eleven redskap för att vara i Langers 

föreställningsvärld fas två: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. I den här 

fasen har läsaren fått en djupare förståelse för texten och ifrågasätter motiv, känslor, orsaker, 

relationer och innebörd (Langer 2005, s. 33). En öppen fråga som denna kan även inkludera 

de andra faserna, det beror helt enkelt på vilken fas läsaren befinner sig i. I fas tre skulle ett 

tänkt svar kunna vara vad de idéerna som presenteras i texten betyder för läsarens egna liv 

(Langer 2005, s. 34).  

 

På den andra frågan skulle eleverna svara på vad författaren ville säga med sitt verk. Denna 

fråga kräver en metalitterär syn på litteraturen, där läsaren kan ta avstånd från sin 

läsaregenskap och sätta sig in i författarens tankar, betrakta texten från författarens perspektiv 

och urskilja vad författaren vill säga med sitt verk. Langer (2005, s. 38) kallar den här fasen 

för fas fyra: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. I denna fas är läsaren kritiker, 

medvetna om spänningen mellan författarens värld och det egna (Langer 2005, s. 38). På 

dessa två frågor kan man visst ge ett innehållsbaserat svar, men man kan också svara genom 

att delge sina upplevelser i kombination med känslor som har orsakats av läsningen. 

Rosenblatt (2002, s. 72) skriver i sin bok att när läsningen skapar känslor och tankar hos 

läsaren, går läsaren in på en fas där läsaren utvecklar förståelse för vad i texten eller i sig själv 

som skapar dessa känslomässiga reaktioner. Frågorna öppnar upp en dörr enligt min mening 

för de olika läsarterna och föreställningsfaserna. Det beror på hur litteratursamtalen ser ut i 

klassrummet i övrigt och vad i texter brukar lyftas fram. Det handlar om en socialisation in i 

ett visst sätt att läsa litteratur, så som Johansson (2013) påpekar i sin artikel. Hennes studie 

(2013) visar att det finns en skillnad utifrån gymnasieprogram vad elever lägger märke till i 

en skönlitterär text. Det tyder på att de har socialiserats in i ett visst sätt att läsa litteratur 

menar författaren (2013, s. 153).  

 

8.7 Språkutveckling, läslust och skriftliga uppgifter  

Att läsa skönlitteratur i syfte att utveckla språket framkommer i de tidigare nämnda studierna 

som Molloy (2002) och Ewald (2007). Även i denna studie framkommer det att två av lärarna 

främst tar in skönlitteratur i sina undervisningar för att utveckla språket. Dessa lärare 

berättade i intervjun att deras elever är svaga i språket och behöver bekanta sig med språket, 

vilket förklaras ske genom skönlitteraturen.  
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En annan lärare berättar i intervjun att hennes syfte med skönlitteraturundervisning är att 

eleverna ska känna igen språkstilen i skönlitteratur. Enligt Rosenblatt (2002, s. 49) når eleven 

inte litteraturens sinnliga aspekter om läraren själv inte behärskar dem först. Om läraren inte 

ser på litteraturens mänskliga och sociala aspekter som tagits upp tidigare, kommer det ta 

läslusten ifrån dem (Rosenblatt 2002, s. 49).  

 

Samtliga klasser jag observerade kombinerade läsning och skrivuppgifter. Både Molloy 

(2002, s. 326) och Ewald (2007, s. 374) ser i sina studier att detta arbetssätt är väldigt vanligt. 

I Molloys studie (2002, s. 326) framkommer det att eleverna oftast saknar intresse för dessa 

skrivuppgifter, en av förklaringarna kan vara att lärarna aldrig skriver texter själva. Molloy 

(2002, s. 324) menar att när läsningen som kombineras med skrivuppgifter leder det oftast till 

efferent läsning.  

 

En av lärarna vill genom skönlitteraturen skapa läslust hos sina elever. Men om läraren inte 

själv ser på skönlitteratur och läsningens mänskliga och sociala aspekter, kommer det att ta 

litteraturläsningslusten ifrån dem menar Rosenblatt (2002, s. 49). Olin-Scheller (2006) har 

upptäckt att oftast sker det en kollision av elevers förväntningar av läsning med det som 

erbjuds i skolsammanhang, med rätt matchning kan skolan skapa denna läslust.  

 

 

9. Slutdiskussion  
Skönlitteraturläsning i dess helhet erbjuder oss utveckling i det personliga, sociala och 

intellektuella planet (Langer 2005, s. 9). Men vilken betydelse den får i den enskilda 

undervisningen och vilka didaktiska val läraren gör präglas av den syn läraren har på 

litteraturen (Kåreland 2009, s. 123). I möte med lärarens didaktiska strategier lär sig elever 

hur de skall läsa skolans texter (Molly 2003, s. 48). Allt oftare talas det om att elever läser 

skönlitteratur genom en efferent läsart (skolverket u.å., Olin-Scheller 2008, s. 38, Molloy 

2009, s. 335). Därigenom fick jag intresset att skriva den här uppsatsen. Med denna uppsats 

har jag sökt svar på frågorna, Vilka didaktiska val gör läraren vid skönlitteratur 

undervisning? Vad vill läraren med sina frågor att eleven ska uppmärksamma i texten? Vad 

kan eleverna tänkas lära sig genom att samtala på det här sättet? 
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Jag insåg genom mina klassrumsobservationer och intervjuer med lärarna att 

litteraturundervisningarna i klasserna liknar varandra i stort sätt. Där högläsning och 

skrivuppgifter i anslutning (eller också före) läsningen är ett vanligt upplägg. Dessa 

skrivuppgifter hade antingen språklig infallsvinkel eller så gick de ut på att återge en specifik 

handling. Ytterst få litteratursamtal tog plats, de samtal som ägde rum skedde i form av att 

läraren ställde frågor varpå elever svarade. Medan de personliga upplevelserna, förståelsen 

eller tankarna om läsningen uteslöts från dessa samtal, till förmån för språkliga infallsvinklar 

och återberättande om specifika informationer och händelser i texter. Därmed var den 

efferenta läsningen som främjades genom lärarnas didaktiska val under mina observationer. 

 

Vad eleven kan tänkas lära sig av en läsning som främjar den efferenta läsarten, är att söka 

specifik information i texter, som i faktabaserade texter (Rosenblatt 2002, s. 41). En annan 

tanke jag fick under observationerna var att dessa informativa kunskaper kan leda till att man 

kommer in i textvärlden enklare, det var även så en av lärarna uttryckte det. Langers 

beskrivning av fas ett i skapandet av föreställningsvärldar startar med att läsaren samlar på sig 

ytliga ledtrådar om texten. Dessa ledtrådar utvecklas sedan till en djupare förståelse för 

texten, och skapar en mer personlig och känsloladdad läsning (Langer 2005, ss. 33-34, 38). I 

de fallen jag inte kunde analysera utifrån Rosenblatts termer, estetisk eller efferent 

förhållningsätt, visade sig att Langers föreställningsvärld fas ett gick att tillämpa. Den första 

fasen var den mest använda i mina observationer. Orsaken kan ha varit att de klasser jag 

besökte började med en ny bok och därför jobbade extra mycket med att kliva in i en 

föreställningsvärld. Om observationerna hade fortsatt under en lägre tid skulle jag också 

eventuellt kunna se andra aspekter av litteraturundervisningen. Därmed kan jag inte påstå att 

studien är representativ, flera undersökningar hade behövts utföras för att kunna uttala sig om 

en generell struktur.  

 

Trots att jag i stort sätt inte såg någon lärare som främjade den estetiska läsarten, så framkom 

det vid intervjuerna att det fanns en medvetenhet hos de flesta, när det gäller den estetiska 

läsningens gynnande aspekter (Rosenblatt 2002, s. 44). På frågan hur de praktiskt jobbar fick 

jag liknande svar från dem, samtala om det lästa vanligaste metoden. På samma sätt lyfter 

också Langer (2005, s. 169) och Rosenblatt (2002, s. 69) litteratursamtalens nödvändighet för 

förståelse och tänkandet. Men tron om att i varje samtal ska leda till konfrontation av olika 

åsikter och fördjupad förståelse, har visat sig inte vara så i Molloys studie (2002, s. 325).  
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Utan en estetisk läsning kan läsaren gå miste om ett genomlevande det orden frammanar, till 

förmån av, ett vetande om textens allmänt verifierbara aspekter. Men jag kan inte utifrån 

denna uppsats påstå att eleverna intog en efferent läsning när läraren ställde frågor om det 

allmänna verifierbara i texten. Vad som sker i mötet mellan läsare och texten är personligt 

(Rosenblatt 2002, s. 14). Därför kan jag inte heller utifrån den här studien avgöra vilka 

läsarter och faser eleven intog. För att kunna besvara denna fråga bör denna studie 

kompletteras med en studie där man har elevperspektiv, där man analyserar elevernas 

inställning mot litteraturen.  

 

En av orsakerna till att jag inte såg någon undervisning som främjar en estetisk läsning kan 

tänkas förklaras också med elevernas ålder. Det är trots allt inte så länge sen de troligen lärde 

sig läsa och kanske fortfarande behöver fokusera på de kognitiva aspekterna av läsningen. 

Tittar man igenom de tidigare studierna så har dem flesta utgått från äldre elever. I det 

avseendet skulle en undersökning om grundskolans yngre åldrars förhållning till olika 

läsarterna i skolsammanhang vara intressant.  
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Bilaga 1. Observationsschema 

 

 

 

 

Skola/Klass: Observation i klassen  
Beskrivning av undervisning 
 
Ex: boksamtal, högläsning, tystläsning, 
läslogg, uppgifter i anslutning till läsning 

 

Innehållsrelaterad  
 
Ex: undervisningen/samtalen/uppgiften 
fokuserar på innehållet, 
referat av handlingen. Eventuella 
funderingar handlar främst om sådant i 
handlingsplanet som verkar främmande. 
Det allmänna verifierbara i texten. 
Identifiering av ett (tydligt) bärande tema 
i texten. 

 

Jag-relaterad  
 
Ex: undervisningen/samtalen/uppgiften 
riktar på elevernas, upplevelse 
individuella erfarenheter, med 
utgångspunkt i texten. 
Känslobaserad samtal. 
Kommentarer om textuella fenomen utgår 
ifrån den egna personen och egna 
sympatier. 

 

Metalitterär  
 
Ex: 
undervisningen/samtalen/uppgiften 
främjar en distanserande förståelse 
till läsupplevelsen. 
Identifiering och diskussion av 
stilistiska drag i texten. Försök till 
tolkning av texten. 
Rörelse mellan olika plan i läsningen. 

 

Övrigt  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 
1. Vilken roll har skönlitteratur i din undervisning? 

2. Vad är ditt syfte med skönlitteratur? 

3. Hur väljer du skönlitteratur? 

4. Hur skiljer du på läsningen av faktatexter och skönlitteratur i din undervisning? 
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Bilaga 3. Informationsbrev  
 
Hej, 

Jag heter Gamze, och läser nu sista året på lärarprogrammet vid Södertörns högskola. Jag ska 

skriva mitt examensarbete och det är därför jag kontaktar dig.     

Min studie handlar om hur lärare i svenska i årskurserna 4-6 undervisar i skönlitteratur. För 

att ta reda på min fråga kommer jag sitta med under en vanlig lektion i svenska och observera 

och sedan ställa några frågor till läraren. Frågorna kommer vara baserade på läsning och 

skönlitteraturundervisning i klassrummet.   

Allt material kommer att behandlas anonymt, både lärarens namn eller vilken skola det 

handlar om. All insamlad material kommer att förstöras så fort studien är godkänt.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Södertörns högskola som i 

sin slutversion läggs ut på̊ databasen Diva.  

Var vänlig meddela mig om du har möjlighet att ställa upp i min studie eller inte, genom att 

svara på denna mail, så att vi kan boka in en tid. Mitt önskemål är att vi kan genomföra 

intervjun senast under vecka 46?  

Ytterligare information lämnas vid intresse. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Gamze Poyraz 

 
 
 
 

 


