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Sammandrag 
 

Skönlitteraturens roll i svenska som andraspråk på gymnasiet är betydligt mindre än vad den är 

i svenskämnet. Syftet med studien är att undersöka SVA-elevers uppfattningar av sin 

skönlitteraturundervisning och vilka förtjänster de ser med den, samt jämföra detta med SVE-

elevers resonemang. Metoden som används är fokusgrupper. Materialet har samlats in genom 

två fokusgruppssamtal, ett med SVA-elever och ett med SVE-elever. Resultatet visar på stora 

likheter i de två elevgruppernas erfarenheter av sin skönlitteraturundervisning. Båda 

elevgrupper hade i huvudsak positiva upplevelser. Däremot syns skillnader angående 

uppfattningarna om skönlitteraturens förtjänster – SVA-eleverna lyfter främst språklig och 

personlig utveckling, medan SVE-eleverna lyfter fler aspekter. Slutsatsen är att de arbetssätt 

SVA- och SVE-eleverna erfarit är övervägande lika varandra och att de fungerat väl i båda 

elevgrupper.  Med utgångspunkt i min studie är det svårt att se någon nackdel med att utforma 

litteraturundervisningen på samma sätt för både SVA- och SVE-elever.   

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, SVA-undervisning, skönlitteratur  
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1 Inledning  
 

Dagens samhälle är mer mångkulturellt och flerspråkigt än någonsin. Andelen flerspråkiga 

elever har blivit allt större och kommer sannolikt att fortsätta växa.  Det medför utmaningar för 

skolan, men innebär också möjligheten att genom effektiv undervisning skapa förutsättningar 

för goda framtidsutsikter för samtliga elever (Cummins 2017, s. 13). Dagsläget vittnar dock om 

stora ojämlikheter i svensk skola. PISA-undersökningar visar att elever med utländsk bakgrund 

presterar betydligt sämre än elever med inhemsk bakgrund, både vad gäller läsförståelse, 

naturvetenskap och matematik (PISA 2018, s. 30). Dessa skillnader är ovanligt stora i Sverige. 

Vad gäller läsförståelse är skillnaden mellan elever med svensk bakgrund och elever födda i 

utlandet större än i något annat land. Klyftan mellan hög- och lågpresterande elever har 

dessutom fortsatt öka under de senaste åren (s. 16–17).   

     Ett sätt att försöka öka jämlikheten är att arbeta med språksatsningar, inte minst genom 

läsning (Economou 2015, s. 15). Goda läskunskaper är centralt för kunskapsinhämtandet i 

samtliga ämnen. Forskning visar även att läs- och skrivengagemanget hos elever är helt 

avgörande för deras skolprestationer (s. 90–91).  Ett stort läsengagemang kan motverka 

eventuella negativa effekter av socioekonomisk status, invandrarbakgrund och föräldrars 

utbildningsnivå (s. 95–96).  Läsengagemanget väcks av glädje och lustfylldhet kring läsning. 

Ju roligare eleverna tycker det är att läsa, desto mer tid kommer de att ägna åt läsning. Ju mer 

de läser, desto mer kommer de att utveckla sin läsning och läsförståelse (Cummins 2017, s. 

97).   

     I kursplanerna för de två svenskämnena (som fortsättningsvis kommer att benämnas som 

SVA respektive SVE) läggs det olika stor vikt vid läsning och skönlitteratur. I det centrala 

innehållet för ämnet SVA på gymnasiet (Skolverket 2011a) tycks skönlitteratur spela en 

marginell roll. Fokus ligger istället på att utveckla mer direkta funktionella språkförmågor. I 

kommentarmaterialet till ämnet skriver Skolverket (2011b) att främsta syftet är att ”öva upp ett 

funktionellt språk och klara studier i andra ämnen”. I kursplanen för SVE har litteraturen en 

helt annan ställning. I inledningen till ämnet lyder den första meningen: “Kärnan i ämnet 

svenska är språk och litteratur.” (Skolverket 2011c). Detta speglar resten av ämnets 

styrdokument där orden skönlitteratur, litteraturvetenskap och litteraturhistoria förekommer 

frekvent. De stora skillnaderna i läroplanerna tyder på en ojämlik undervisning gällande 

litteratur.   

     Skönlitteratur kan vara värdefullt utifrån ett flertal olika aspekter: formella färdigheter, 

sociokulturella förståelser, bildning, kanon och estetiska värden (Thorson 2009, s. 86). Både 
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läroplanen och tidigare studier av lärares förhållningssätt (Economou 2018) visar på att 

skönlitteratur i SVA-undervisningen främst används för att utveckla formella språkliga 

färdigheter. Det tyder på att en del lärare har ett bristperspektiv angående 

andraspråksundervisning, då de ser SVA-ämnet som en möjlighet att kompensera för elevers 

bristfälliga språkförmågor (Economou 2018, s. 69). Skönlitteraturundervisningen blir ett sätt 

att träna upp de “bristande” språkkunskaperna och göra dem tillräckliga utifrån ett funktionellt 

och praktiskt perspektiv, istället för att lyfta andra värden. Här syns en ojämlikhet, då lärarna i 

svenskämnet även belyser andra delar, så som bildning, kanon och litteraturhistoria (s. 64).   

     Forskningen är enig om att lågpresterande elever gynnas enormt av att få ett mer lustfyllt 

och engagerat förhållande till läsning. Det är väsentligt för SVA-ämnet, eftersom elever med 

invandrarbakgrund generellt presterar sämre i skolan. Skönlitteratur borde därmed spela en 

central roll i undervisningen, utifrån olika värden som främjar elevernas engagemang och 

intresse för läsning. Ändå talar både kursplanernas utformning och lärares uppfattningar om det 

motsatta. Ojämlikheten gällande skönlitteratur i de båda svenskämnena är märkbar.  För att få 

en större förståelse för skönlitteraturens roll i SVA-ämnet, och kunskap om hur undervisningen 

bäst bör utformas och bedrivas, behövs tillgång till elevernas perspektiv. Vilka upplevelser har 

de av att arbeta med skönlitteratur?  

1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att undersöka hur SVA-elever på gymnasiet upplever och resonerar kring 

sin skönlitteraturundervisning – vilken funktion har momentet och vilka färdigheter tränas? 

Genom att även undersöka motsvarande uppfattningar hos SVE-elever kommer en jämförande 

aspekt att tillföras. Studien utgår ifrån följande forskningsfrågor:    

• Vilka erfarenheter har eleverna av skönlitteraturundervisning?   

• Vilka attityder har eleverna till skönlitteratur och skönlitteraturundervisning?    

• Vilka förmågor eller färdigheter upplever eleverna att de utvecklar genom att 

arbeta med en skönlitterär text?     

• Skiljer sig SVA- och SVE-elevers erfarenheter och upplevelser åt och i så fall 

hur?  
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2 Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. Först redogörs för forskning kring 

läsning och skolframgång och sedan undersöks styrdokumentens riktlinjer kring skönlitteratur 

i svenskämnena. Därefter presenteras litteraturdidaktik, följt av uppfattningar om 

skönlitteraturens syfte i undervisningen och forskning som rör urval. Slutligen diskuteras 

skönlitteraturundervisningens framtidsmöjligheter.  

2.1 Sambandet mellan läsning och skolframgång  

En anledning till att läsning gynnar skolframgång är att det kunskapsrelaterade språket, alltså 

det språk som främst används i skolan, framför allt finns i skriven text (Cummins 2017, s. 92–

93). Det kunskapsrelaterade språket består av ord som är lågfrekventa och sällan förekommer i 

vardagligt muntligt tal. Läsningen innebär en tillgång till det språket, och kan på så vis utveckla 

elevernas ordförråd och läsförståelse (s. 90).   

     Många andraspråksinlärare har ett bristande kunskapsrelaterat språk, då det inte används i 

vardagssammanhang, vilket gör tillgången begränsad (Cummins 2017, s. 92). Infödda talare 

exponeras ofta för det kunskapsrelaterade språket i tidig ålder genom litteratur och läroböcker, 

då till och med barnböcker innehåller lågfrekventa ord. Andraspråkstalare har dock ofta fått 

begränsad exponering vilket göra att deras ordförråd ofta är betydligt mindre än inföddas. 

Cummins menar dock att det bara blir ett problem när undervisningen brister (s. 32). Det finns 

goda möjligheter att träna upp det kunskapsrelaterade språket genom att ge elever tillgång till 

skrift och satsa på deras läsengagemang. För att detta ska ske så effektivt som möjligt bör lärare 

välja originaltexter (Hyltenstam 2014, s. 212). Andraspråksinlärares språkutveckling riskerar 

annars att hämmas av att lärare väljer lättlästa texter. 

     Det är också viktigt att läsningen är engagerande och lustfylld. Jakobsson & Nilsson (2019, 

s. 99) lyfter vikten av goda läsupplevelser. De menar att positiva erfarenheter av läsning ger 

goda effekter på självförtroendet och självbilden. Elever som ser sig själva som goda läsare 

tenderar att läsa mer, vilket i sig gynnar läsningen och skapar en positiv utvecklingsspiral. Det 

kallas ibland för att “gå med i läs- och skrivklubben” (Cummins 2017, s. 108–110), vilket 

belyser vikten av att känna sig som en läsare och en skrivare. Elever som gör det, som känner 

sig som en del av den gemenskapen, kommer att få ett ökat engagemang för läsning och 

skrivning vilket gynnar utvecklingen av dessa förmågor. Detta styrks av Fischbein (2014, s. 38) 

som skriver: ”Om man fått hjälp med att utveckla sin förmåga inom ett område leder detta ofta 
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till att man ytterligare förbättrar sin kompetens och denna positiva spiral kan vara avgörande”. 

Även Landmark och Wiklund (2012, s. 57–59) menar att engagerad läsning är helt avgörande 

för andraspråkselevers skolframgång. Detta eftersom läsengagemang gynnar språkutveckling, 

och språkutvecklingen även är avgörande för tillägnandet av kunskaper i andra ämnen.  

     Cummins (2017, s. 90–100) redogör för ett flertal studier som visar på ett orsaksmässigt 

samband mellan skolframgång och engagemang för läsande och skrivande. Forskningen visar 

att läsengagemanget har större inflytande på elevers skolprestationer än vad deras 

socioekonomiska förutsättningar har (s. 96). Det innebär att skolor kan minska potentiella 

negativa effekter av elevers bakgrund genom att satsa på att bygga upp läsengagemang hos 

eleverna (s. 90). Detta samband speglas i PISA-undersökningar som pekar ut läsengagemanget 

som den viktigaste faktorn för skolframgång (s. 95). Studier på femtonåriga elevers 

läsprestationer visar att de elever som ansågs ”starkt engagerade i läsning” hade, jämfört med 

de elever som var mycket mindre engagerade i läsning, ett högre resultat som motsvarade tre 

års skolgång (s. 99–100). Annan forskning visar på att mängden nöjesläsning i tioårsåldern 

kunde förutsäga skolprestationer i sextonårsåldern. Detta samband kontrollerades mot en rad 

olika faktorer, även den kognitiva förmågan, för att kunna utesluta inverkan av att ”duktiga 

barn läser mycket”.  

     Det finns alltså oerhörda fördelar med att främja läsengagemanget hos elever. 

Engagemanget är beroende av nöjet och entusiasmen i att läsa (Cummins 2017, s. 94). Ju mer 

glädje eleverna får av att läsa, desto mer engagerade kommer de att bli i nöjesläsning. Ju mer 

engagerade de blir i nöjesläsning, desto mer kommer de att utveckla sin läsförmåga (s. 97).    

2.2 Skönlitteratur i SVA och SVE enligt gy11 

I grundskolan har skönlitteraturen och läsningen en stor och omfattande roll i SVA-ämnet 

(Skolverket 2019). I den läroplanen syns inga större skillnader mellan de två svenskämnena. 

Men för gymnasieskolan är det annorlunda. Där har litteraturen fått en betydligt mindre roll i 

SVA-kurserna (Skolverket 2011a). I kommentarmaterialet förklaras nedtoningen med att 

undervisningen på gymnasiet istället ska använda texter för att elever ska ”öva upp ett 

funktionellt språk och klara studier i andra ämnen” (Skolverket 2011b). SVA-undervisningens 

syfte är alltså framför allt funktionellt och praktiskt, för att eleverna ska träna upp den språkliga 

förmågan och nå en tillräcklig nivå för att klara gymnasiestudierna. Skolverket skriver även: 

”Litteraturläsningen i ämnet svenska som andraspråk relateras inte främst till litteraturhistoriska 

studier, utan ses i första hand som redskap för språkinlärning och träning av den analytiska 
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förmågan”. Det nämns även hur litteraturläsning kan gynna elevernas personliga utveckling och 

förståelse för andra människor, men det läggs inget större fokus på det. Det framgår även att 

SVA-eleverna inte förväntas tillägna sig lika omfattande litteratur som de gör i SVE-ämnet.   

     Litteratur nämns betydligt oftare i kursplanerna för SVE-ämnet. Där handlar tre av 

utvecklingsmålen om skönlitteratur, medan det endast nämns i ett av utvecklingsmålen för SVA 

(Skolverket 2011a).  SVE-ämnet består till lika stora delar av ett språkligt fokus som ett litterärt 

fokus. Det innebär alltså att halva undervisningen omfattas av litteratur, vilket även speglas i 

kommentarmaterialet (Skolverket 2011c). Där beskrivs hur litteraturläsningen ska belysa det 

allmänmänskliga i tid och rum, ge förståelse för andra människors livsvillkor och 

föreställningsvärldar och ge eleverna nya tankesätt och perspektiv. Det betonas även att 

litteraturundervisningen ska främja elevers läslust. Eleverna ska få undersöka litteratur ur ett 

samhällsperspektiv, arbeta med litteraturvetenskap och litteraturhistoria, samt genomföra 

litterära analyser utifrån teman, författarskap och berättarstilistiska drag.  

     Litteraturen spelar alltså en betydligt större roll i SVE-ämnet, och värderas utifrån fler 

aspekter än bara ett verktyg för språklig utveckling. Vissa delar av formuleringarna är dock 

liknande för de två ämnena, t.ex. att litteraturen ska främja personlig utveckling, förståelse för 

andra människor och belysa det allmänmänskliga (Skolverket 2011b, 2011c). Dessa 

resonemang är dock betydligt mer utförliga för SVE-ämnet. Syften som handlar om att främja 

läsengagemang eller lära eleverna om litteraturhistoria eller litteraturvetenskap saknas helt i 

kommentarmaterialet för SVA-ämnet.  

2.3 Litteraturdidaktik 
 

Det finns flera olika teorier inom litteraturdidaktiken. Ett exempel på det är Tengberg (2011, s. 

195) som delar in läsningen i sex olika läsarter. I den här uppsatsen har jag valt att använda 

Langers (2005, s. 31) teori som beskriver läsarens förståelse och relation till texten enligt olika 

faser.  

     När läsaren möter en skönlitterär text bekantar den sig med en ny värld av förståelse, vilket 

Langer (2005, s. 31) benämner som en föreställningsvärld. Föreställningsvärlden växer fram 

genom en process, de fyra faserna. Det är ingen linjär process, utan läsaren kan röra sig fram 

och tillbaka mellan de olika faserna. Det är inte säkert att läsaren rör sig genom alla (s. 35).   

Vid den första fasen (Langer 2005, s. 31–32) bekantar sig läsaren med texten och kliver in i 

någonting främmande. Läsaren undersöker och bildar sig en uppfattning om 
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föreställningsvärlden utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. I denna fas tolkar och antar 

läsaren saker om texten för att skapa sig en förståelse av vad den kommer att handla om. 

     I den andra fasen rör sig läsaren in och ut ur föreställningsvärlden (Langer 2005, s. 33). 

Läsaren söker djupare förståelse för det lästa och fördjupar sig i textvärlden genom att använda 

sig av erfarenheter och kunskaper från verkliga livet. Läsaren kan ifrågasätta texten och 

försöker tolka och förstå händelser, karaktärer och betydelser med hjälp av egna åsikter och 

värderingar.  

     I den tredje fasen har läsaren förflyttat fokus till det verkliga livet (Langer 2005, s. 33–34). 

Istället för att försöka förstå texten med hjälp av verkligheten, som i fas två, försöker läsaren 

här förstå verkliga livet med hjälp av texten. Genom att låta föreställningsvärlden och det lästa 

forma sina uppfattningar om livet kan läsaren få nya perspektiv på olika samhällen och världen. 

I denna fas kan läsaren börja granska och ifrågasätta sina egna värderingar och uppfattningar.  

     I den fjärde fasen tar läsaren ett steg bort från texten och försöker undersöka texten som text 

(Langer 2005, s. 34–35). Det innebär en mer objektiv och granskande syn på texten och 

läsupplevelsen. Här kan läsaren reflektera kring hur texten är uppbyggd och olika val författaren 

har gjort. Det ger ett mer kritiskt förhållningssätt och en tydlig medvetenhet kring att det är en 

text som är skriven av en författare. Här kan läsaren försöka tolka författarens budskap med 

texten, eller jämföra det lästa med andra texter.  

2.4 Skönlitteraturens syfte i undervisningen 
 

I en studie om blivande svensklärares uppfattningar om skönlitteraturens roll undersökte 

Thorson (2009, s. 86) deras syn på syftet med skönlitteraturundervisning. De blev tillfrågade 

vad de skulle svara en elev eller elevförälder som undrar vad man ska med skönlitteratur till. 

Svaren som samlades in kategoriserades sedan till olika aspekter. Dessa nämns som formella 

färdighetsaspekter, sociokulturella aspekter, kanonaspekter, bildningsaspekter och 

upplevelseaspekter. Formella färdighetaspekter handlar om utveckling av läs- och 

skrivförmågor, så som en höjd läshastighet, rikare ordförråd och större språkkänsla (s. 95). Det 

syftar alltså till olika sorters språkliga färdigheter eller förmågor som utvecklas genom 

läsningen. Thorson menar att risken med ett sådant fokus är att litteraturen enbart ses som 

läroböcker; därför behövs även andra aspekter för att göra eleverna till engagerade läsare. 

Sociokulturella aspekter avser hur litteratur kan främja elevernas utveckling gällande förståelse 

för andra människor, social kompetens och kunskap om andra samhällen och kulturer (Thorson 

2009, s. 96).  
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Kanon är ett antal litterära verk som anses vara viktiga att föra vidare till kommande 

generationer och som tillhör kulturarvet (Nordlund 2013, s. 28). I Sverige finns ingen officiell 

kanon, men många delar uppfattningen om att det ändå existerar en outtalad och underförstådd 

sådan. Thorsons kanonaspekter syftar till hur litteraturundervisning kan utbilda eleverna om 

litterära klassiker och därmed föra vidare ett kulturarv (Thorson 2009, s. 93). Kulturarvet nämns 

både som en källa till historisk kunskap men också som en betydande roll i elevernas 

identitetsutveckling. Studien gör skillnad på kanonaspekter och bildningsaspekter (s. 93–94). 

Bildning kan innefatta kanon, men handlar även om allmänbildning i stort och hur 

litteraturläsning kan berika elevernas kunskaper om världen och sig själva. Med 

upplevelseaspekter menas att själva upplevelsen och glädjen som läsning kan medföra 

berättigar litteraturundervisningen (s. 94). Läsning lyfts som en källa till glädje och ett sätt att 

fly verkligheten, vilket i sig är skäl till att läsa litteratur.  

     I en kvalitativ studie intervjuades lärare i båda svenskämnena om deras attityder och 

motiveringar till skönlitteraturundervisning (Economou 2018). Studien visar att lärarnas 

motiveringar till skönlitteratur i de båda svenskämnena främst handlar om formella 

färdighetsaspekter, sociokulturella aspekter och kanonaspekter. Hur mycket vikt som läggs vid 

de olika aspekterna skiljer sig dock åt mellan ämnena. Litteraturläsningen i SVA-ämnet 

motiveras framför allt utifrån formella färdighetsaspekter (s. 62–63). Lärarna betonar hur 

läsning gynnar språkutvecklingen och nämner sådant som ordförståelse, språkliga mönster och 

läsförståelse. Dessa motiveringar nämns även för SVE-ämnet, men inte med samma avgörande 

betydelse som i SVA. I SVE-ämnet ges i stället sociokulturella aspekter ett större utrymme, 

genom motiveringar om hur läsningen kan vara personlighetsutvecklande och ge eleverna ett 

bredare perspektiv på världen (s. 64). I SVE-ämnet anses även bevarandet av gemensamma 

referensramar och kulturarvet motivera läsning av svenska och västerländska klassiker, vilket 

visar på kanonaspekter, något som inte lyfts på samma sätt för SVA-undervisningen (s. 64). 

Economou konstaterar att motiveringen av skönlitteratur i de båda ämnena främst handlar om 

språklig och personlig utveckling. Egenvärden i litteraturen, så som estetiska upplevelser eller 

konstnärliga värden, värderas inte (s. 69). 

     Economou (2021) har genomfört ytterligare en studie med liknande syfte, där både lärare 

och elever i SVA fick redogöra för sina erfarenheter och attityder till 

skönlitteraturundervisningen i ämnet. Även denna studie visar att skönlitteraturen i SVA främst 

motiveras av formella färdighetsaspekter (s. 108–109). För lärarna verkar språkutvecklingen 

vara huvudsyftet, men det nämns också som en viktig aspekt av eleverna.  
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Sociokulturella aspekter går att utläsa av lärarnas svar, men de är framför allt framsträdande i 

elevernas reflektioner. Eleverna berättar hur läsning gett dem nya insikter, både på ett personligt 

och samhälleligt plan, och om hur de kunnat jämföra sin egen livssituation med olika 

karaktärers (Economou 2021, s. 110). Eleverna lägger också stort fokus på upplevelseaspekter 

då de värderar den underhållning och verklighetsflykt som läsningen kan erbjuda (s. 110–111). 

Glädjen eller njutningen av läsning nämndes aldrig av lärarna (s.111).  

     I denna studie lyfter lärarna även kanon- och bildningsperspektivet för SVA-undervisningen 

(Economou 2021, s. 111–114). De pratar om hur läsning av litterära klassiker kan inkludera 

eleverna i den svenska kulturen. Det nämner även hur det kan leda till bildning genom att låta 

eleverna ta del av svenska referensramar och på så vis integrera dem i samhället. Eleverna 

nämner inte allmänbildning uttryckligen men vissa resonemang tyder på vikten av 

bildningsaspekter. T.ex. berättar de att de uppskattar litteratur som säger någonting om 

samtiden och olika samhällsfrågor (s. 113).  

     I en undersökning om blivande SVA-lärares motiveringar till skönlitteraturundervisningen 

framkommer ett bredare resonemang gällande olika aspekter (Larsson 2017). Precis som 

tidigare studier lyfter lärarstudenterna fördelarna med språkutveckling och därmed formella 

färdighetsaspekter (s. 21–22). De är däremot noga med att poängtera att skönlitteraturens 

främsta värde inte ligger i språkutvecklingen, utan att det snarar bör ses som en bonus (s. 28–

29). De menar att skönlitteratur är viktig för den personliga utvecklingen, att den kan ge 

förståelse för omvärlden och inblick i andra människors situationer (s. 24). De talar därmed om 

sociokulturella aspekter. Även bildningsaspekter nämns då studenterna resonerar kring vikten 

av att ta del av olika kulturer, inte bara av den svenska eller västerländska. De lägger också 

mycket vikt vid att läsningen ska främja läslust, vilket visar på att de även värderar 

upplevelseaspekten (s. 29). Lärarstudenternas resonemang lyfter fram många olika aspekter och 

kan anses ha en mer nyanserad och rymlig syn på litteraturundervisningens förtjänster. Larsson 

konstaterar dock att resultatet kan ha påverkats av att informanterna kort innan undersökningen 

läst en kurs om skönlitteratur i andraspråksundervisning, vilket kan ha påverkat deras 

uppfattningar (s. 30).  

2.5 Valet av litteratur 
 

Här redovisas de föreskrifter som rör valet av litteratur i de båda svenskämnena. Därefter 

presenteras tidigare studier om lärare och elevers syn på urval.  
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2.5.1 Förutsättningar och riktlinjer för urval 

 

Det finns inga tydliga riktlinjer eller instruktioner i läroplanen angående vilket skönlitterärt 

innehåll som ska användas (Skolverket 2011a). Det innebär en stor frihet för lärarna att själva 

välja. De direktiv som finns är att litteraturen i SVA-undervisningen främst ska syfta till att 

utveckla språkliga och analytiska förmågor, medan det ska syfta till fler och andra värden i 

SVE-ämnet (Skolverket 2011b, Skolverket 2011c). Vissa uppmaningar angående vad som ska 

läsas i det två ämnena liknar dock varandra. Det står t.ex. att eleverna ska få läsa litteratur 

skriven av både kvinnor och män, som ger inblick i olika kulturer och belyser allmänmänskliga 

teman (Skolverket 2011a). För SVA-ämnet står det att eleverna ska få läsa modern 

skönlitteratur som ger inblick i olika tider, men inte någonting om att läsa litteratur från olika 

tider. Det gör det däremot i SVE-ämnet, då det ska belysa litteraturhistoria.  

     Litteratur som ger inblick i olika kulturer uppmanas i båda ämnena, men kulturresonemanget 

är betydligt mer ingående för SVA. Det står att eleverna ska få läsa skönlitteratur om både den 

egna och andras kulturer, genom att läsa litteratur från olika språkområden (Skolverket 2011b). 

Skolverket skriver att det är ett sätt att bekräfta och erkänna elevernas egna kulturer, vilket är 

viktigt för identitetsutvecklingen. Litteraturen ska även belysa svenska referensramar. 

Skolverket skriver att ”Svensk litteratur kan erbjuda en väg in i det svenska samhället och ge 

förståelse för olika företeelser i Sverige”. Det förklaras sedan att begreppet svenskhet ska 

problematiseras och diskuteras, inte definieras.  

     Det faktum att begreppet svenskhet endast lyfts för skönlitteraturundervisningen i SVA och 

inte i SVE-ämnet ifrågasätts av Economou (2013, s. 53). Hon skriver:  

  

Genom denna skillnad framstår identitet och kultur som något statiskt, det vill säga 

modersmålstalaraen behöver inte problematisera eller diskutera vad svenskhet är. Här kan det 

finnas en risk att ”vi och dom”-perspektivet förstärks i stället för att motverkas. 

 

Även Wiklund och Landmark (2012, s. 146–147) lyfter denna problematik. De menar att det 

finns en förvirring i litteraturämnet. Innan var litteraturundervisningen en del i att forma den 

svenska nationella identiteten, och då var litterära klassiker som t.ex. böcker av Selma Lagerlöf 

viktiga verktyg. Sådana tankar har blivit förlegade, men Wiklund och Landmark menar att de 

fortfarande delvis lever kvar i SVE-ämnet. Det återfinns dock inte i SVA-ämnet, vilket leder 

till en tydlig uppdelning och ojämlikhet.   

 

Anser vi att vi lever i ett mångkulturellt samhälle eller anser vi det inte? Vi skulle utan att agera 

särskilt långsökt eller vara illasinnade kunna tolka styrdokumenten som att det finns två parallella 

svenska samhällen, ett ”mångkulturellt” och ett ”svenskt”, och att skolans två svenskämnen 

illustrerar detta förhållande (Wiklund & Landmark 2012, s. 147). 
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2.5.2 Motiveringar till urval  

 

Economou (2018, s. 56) har undersökt motiveringar till urval hos undervisande lärare i båda 

svenskämnen. Studien visar att lärarna försöker ha ämnesplanerna i åtanke vid valet av 

litteratur, vilket även syns i deras redogörelser, då de går i linje med att bara beröra 

litteraturhistoria i svenskämnet medan litteraturen i SVA främst väljs ut för att utveckla 

språkliga förmågor (s. 64). De menar dock att styrdokumentens anvisningar om vilken sorts 

litteratur som ska läsas är så bred att den inte säger någonting. Formuleringarna är så vaga att 

vad som helst kan läsas. 

     Lärarna berättar att de främst väljer modern ungdomslitteratur i båda ämnen, förutom under 

andra och tredje året i SVE-ämnet då de ofta läser klassiker i samband med litteraturhistoria 

(Economou 2018, s. 66). De menar att en existerande inofficiell kanon till viss del styr urvalet, 

och att läsningen av sådana klassiska verk kan bidra till bildning. Detta resonemang förs endast 

angående SVE-undervisningen.   

     Majoriteten av lärarna är positiva till att läsa litteratur från andra delar av världen; ändå 

uppger nästan alla att de endast läser västerländsk litteratur (s. 67). De menar att det både beror 

på att de är för dåligt insatta i utomeuropeisk litteratur och att det är svårt att få tillgång till den 

sortens litteratur på skolbiblioteken.  

     I Economous (2021, s. 111–112) senare studie på samma tema uppkommer kanon- och 

bildningsmotiveringar även för SVA-undervisningen. Lärarna i den studien anser att det finns 

ett egenvärde i att känna till klassiker och motiverar läsningen av dem som ett sätt att inkludera 

SVA-eleverna i svenska referensramar. Detta för att de ska bli en del av svenska samhället och 

inte hamna utanför. Även i denna studie uppger lärarna att de inte väljer något annat än 

västerländsk litteratur. Economou menar att det visar på en omedveten vilja till assimilering, 

eftersom lärarna endast nämner vikten av att ta del av svenska och västerländska referensramar 

(s. 113–114). De nämner ingenting om att eleverna eventuellt har egna betydelsefulla 

referensramar, trots att Skolverket uppmanar till att läsa litteratur från elevernas olika 

språkområden för att bekräfta och erkänna samtliga elevers kulturer (Skolverket 2011b). 

     Economous studier visar på att lärarna har ett bristperspektiv angående SVA-elever, vilket 

påverkar skönlitteraturundervisningen. Resonemang kring att andraspråkselever har bristande 

ordförråd, sämre läsvanor och svårare för berättarteknik återfinns i båda studier (Economou 

2018, s. 65; 2021, s. 109). Lärarna menar att eleverna inte bara har bristande språkliga förmågor 

på grund av att det är deras andraspråk, utan att de även har fått med sig sämre vanor kring 

läsning och sådant som rör läsning, t.ex. litteratursamtal.  
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Någon lärare uttrycker att det är svårt att välja bra litteratur till SVA-undervisningen eftersom 

det inte finns så mycket bra texter på enkel svenska. Oftast försöker de välja kortare texter, då 

de inte tror att eleverna skulle klara av att läsa längre och har uppfattningen att SVA-elever 

generellt är svaga läsare (Economou 2018, s. 66). Vid läsning av klassiker brukar lärarna välja 

ut kortare utdrag, då de upplever att eleverna inte orkar läsa så mycket, eller välja lättlästa 

versioner (2021, s. 109–110). Resonemanget tyder på att uppfattningar om elevernas bristande 

förmågor och färdigheter till stor del styr urvalet. Economou konstaterar att de främst fokuserar 

på SVA-elevers brister i det svenska språket och ser skönlitteraturen som ett sätt att kompensera 

för dessa bristande kunskaper (2018, s. 66).  

     Economou (2021) intervjuar även SVA-elever om deras upplevelser. De är generellt nöjda 

med de klassiker som lärarna låtit dem läsa (s. 113). De tycker det är intressant vad litteraturen 

kan säga om sin samtid och om hur samhället såg ut på den tiden. Eleverna uppskattar även att 

läsa moderna verk och vill generellt läsa mer samtida litteratur om aktuella samhällsfrågor. De 

vill läsa om sådant som är främmande för dem, då vissa elever uttrycker att de är trötta på att 

bli ”matade med invandrarfrågan” (s. 115). De vill också läsa litteratur från andra delar av 

världen och inte bara den västerländska (s. 116). I studien framkommer även att eleverna 

värderar upplevelseaspekten högt och vill läsa sådant som engagerar och intresserar dem. 

Economou konstaterar dock att lärarna främst motiverar urvalet utifrån hur litteraturen ska 

uppnå andra syften, så som språkutveckling eller allmänbildning. De nämner ingenting om 

konstnärliga eller estetiska ämnen och lyfter inte heller vikten av att läsa sådant som 

litteraturhistoria. Det visar på att lärarnas motiveringar går i linje med Skolverkets kommentarer 

till ämnesplanen. 

2.6 Framtidsmöjligheter  
 

Economou anser att skönlitteraturundervisningen i de två svenskämnena visar på stora 

ojämlikheter (2013, s. 51–52). Hon vill se fler värden för skönlitteraturundervisningen i SVA-

ämnet, så som egenvärden i litteraturen, konstnärliga estetiska värden och upplevelseaspekter 

(2018, s .69). Hon anser att de båda svenskämnena bör ha samma mål gällande läsning och 

ifrågasätter själva idén med uppdelningen. Hon beskriver det som en indelning i ett etniskt 

homogent SVE-ämne och ett mångkulturellt SVA, där SVA-undervisningen ställs i ett 

bristperspektiv i relation till svenskämnet (s. 70). Hon skriver: ”Att alla elever, oavsett 

bakgrund får likvärdig tillgång till litteratur och kultur stödjer skolans demokratiuppdrag” (s. 

71). Hon förespråkar en gemensam litteraturundervisning, något som även majoriteten av de 
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lärare hon intervjuar ser fördelar med (s. 68). Eftersom skönlitteratur kan öppna upp för 

diskussion kring svåra ämnen tror hon att alla elever skulle tjäna på en gemensam undervisning. 

Hon menar att alla elever skulle tjäna på att få diskutera tillsammans och få ta del av samtliga 

perspektiv (s. 69).  

     Economou (2018, s. 70) saknar ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen och lyfter 

vikten av att läsa litteratur från hela världen. Hon menar att det ”bör vara en överordnad 

demokratisk princip” att läsa litteratur som speglar den mångkulturella skolan, där alla elevers 

identiteter och kulturer bekräftas och värderas. Det skulle vara utvecklande och givande för 

samtliga elever, då de genom en respektfull och öppen diskussion kan få tillgång till fler 

perspektiv som främjar identitetsutvecklingen (s. 69). 

     Wiklund och Landmark (2012, s. 150) lyfter också ojämlikheten i de två svenskämnena. 

Även de anser att uppdelningen tycks representera två olika samhällen, ett etniskt homogent 

och ett mångkulturellt.  De skriver: ”Rimligare vore, menar vi, att konstatera faktum: hela den 

svenska skolan är en del av ett mångkulturellt samhälle” (s. 150). De vill se ett ämne som tar 

större vara på både litteraturvetenskapen och tvåspråkighetsforskningen. Det skulle kunna ge 

nya frågor och perspektiv till klassiker, då de ser vikten av att anta ett kritiskt förhållningssätt 

till klassiska verk genom att undersöka inneboende ideologier och normer. Det är något som 

både SVA- och SVE-elever skulle gynnas av att få mer kunskap i. 

     Även Wiklund och Landmark (2012, s. 150) ser fördelar med ett gemensamt litteraturämne:  

Missar man inte annars möjligheten att låta de skönlitterära verken bli ett slags mötesplats, en 

utgångspunkt för samtal och diskussion om allmänmänskliga frågor bortom och över etniska, 

nationella och kulturella gränser?  

 

3 Metod och material  
 

Den metod som har använts är fokusgrupper. I detta avsnitt presenteras och diskuteras metoden, 

följt av en beskrivning av deltagare och urval. Slutligen beskrivs analysarbetet av materialet.  

3.1 Fokusgrupper som metod 
 

Det empiriska materialet har samlats in genom fokusgruppsintervjuer, vilket är ett sorts 

gruppsamtal där deltagarna diskuterar kring ett givet ämne tillsammans med en moderator 

(Denscombe 2018, s. 271). Intervju är ett effektivt och relativt lättillgängligt sätt att få fram 

djup och detaljerad information om individers erfarenheter och upplevelser kring ett givet ämne 

(s. 268).  Fokusgruppsintervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att jag utgick från ett 
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antal färdigskrivna frågor (se bilaga 1), men att det också fanns utrymme för följdfrågor, både 

från mig och deltagarna själva (Denscombe 2018, s. 269).   

     Det finns flera anledningar till att jag valde fokusgrupper framför individuella intervjuer. 

Främsta orsaken var att det förmodligen är mer avslappnat för elever att få diskutera 

tillsammans med andra klasskamrater. För dem var jag en främmande person som de inte hade 

träffat innan själva intervjutillfället. Vetskapen om att de skulle få samtala i grupp var 

förmodligen något betryggande. Genom att låta deltagarna samtala med varandra kring ämnet, 

i det här fallet skönlitteraturundervisning, kan det genom den sociala interaktionen dyka upp 

sådant som inte hade kommit fram i individuella intervjuer (Halkier 2010, s. 12). 

Ytterligare fördel med fokusgrupper är att risken för intervjuareffekten minskar, alltså att 

deltagarna anpassar sina svar efter intervjuaren (Denscombe 2018, s. 277). Risken är dock att 

den sociala kontrollen som gruppen innebär hindrar avvikande eller normbrytande åsikter och 

att deltagarna anpassar sig efter varandra (Halkier 2010, s. 11).  

     Eftersom det bara är ett fåtal personers erfarenheter och åsikter som kommer till tals är det 

svårt att få fram ett generaliserbart material. Metodens flexibilitet gör det svårt att garantera 

tydliga jämförelser mellan grupperna, då det finns en risk att samtalen drar iväg åt olika håll 

och att de två grupperna får svara på olika sorters följdfrågor (Denscombe 2017, s. 293).  

     Samtalen spelades in med röstinspelning via mobiltelefon. De spelades även in med både 

ljud och bild via dator. Syftet med den dubbla inspelningen var att säkerställa att det spelades 

in, i händelse av att det skulle bli problem med tekniken. Jag valde även att göra en 

videoinspelning ifall det skulle vara svårt att urskilja deltagarnas röster.   

     Inför fokusgruppintervjuerna övervägdes tillvägagångssättet enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska rekommendationer (2017, s.12–13, 40–41). Innan fokusgruppintervjuerna 

inleddes fick deltagarna skriva under en samtyckesblankett angående sitt deltagande (se bilaga 

2). Där framgår syftet med undersökningen och deltagandet, samt information om att deras 

medverkan är frivillig, att de har rätt att avbryta sitt deltagande och att sådant som kan avslöja 

information om vilka deltagarna är kommer att anonymiseras. Denna information gick jag även 

igenom muntligt innan deltagarna skrev på blanketterna. Deltagarna fick även godkänna 

inspelningen av samtalen och syftet med inspelningarna klargjordes. Jag förtydligade att de inte 

får spridas, att det endast är jag som kommer att lyssna på dem och att de kommer att raderas 

när arbetet är klart.  
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3.2 Deltagare och urval 
 

Deltagarurvalet gjordes genom kontakt med en undervisande gymnasielärare i en svensk 

storstad. Urvalet är delvis vad Denscombe (2017, s.71) kallar för ett bekvämlighetsurval. Det 

skulle även kunna klassas som ett subjektivt urval då det är sannolikt att lärarna valde att fråga 

elever som de trodde skulle ha mycket att säga om ämnet (s. 67).   

     Jag valde att arrangera två fokusgrupper, en bestående av SVA-elever och en med SVE-

elever. Uppdelningen syftade delvis till att underlätta för samtalet, då samtliga elever i varje 

grupp erfarit samma undervisning och var bekanta med varandra. Samtalen genomfördes i 

grupprum på skolan efter att eleverna hade haft sina sista lektioner för dagen. 

     På grund av avhopp blev deltagarantalet något färre än förväntat.  Grupp 1 består av två 

kvinnliga SVA-elever med de fingerade namnen Sara och Laleh. Grupp 2 utgörs av tre SVE-

elever, två manliga och en kvinnlig, vilkas fingerade namn är Anders, Erik och Brita. De två 

grupperna undervisas av olika lärare. Samtliga elever går andra året på gymnasiet och läser 

samhällsvetenskapligt program. 

3.3 Analys av material 
 

Inspelningarna av samtalen uppmäter totalt 1 timme och 34 minuter. Samtal 1 pågick i 48 

minuter och samtal 2 i 46 minuter. Större delen av båda samtalen transkriberades. Vid 

transkriberingen användes en enkel och skriftspråksanpassad teknik. En sådan transkription är 

tillräcklig när det som undersöks är vad som har sagts, inte hur det har sagts, och innehållet 

analyseras utifrån forskningsfrågor (Norrby 2004, s. 89). Därför har jag även normaliserat 

transkriptionerna för att göra resultatet mer läsarvänligt, t.ex. genom att korrigera brott mot 

kongruens och ordföljdsfel.  

     Materialet analyserades sedan genom en innehållsanalys (Denscombe 2018, s. 402). 

Transkriptionerna lästes igenom ett antal gånger och analyserades utifrån forskningsfrågorna. 

Materialet sammanfattades och kodades, för att sedan kategoriseras utifrån olika teman (Halkier 

2010, s. 70). När resultatet var utarbetat undersöktes det i förhållande till 

forskningsbakgrunden.       
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4 Resultat    

 

Det här avsnittet presenterar studiens resultat om elevers erfarenheter och attityder till 

skönlitteratur och skönlitteraturundervisning. Resultaten redovisas enligt olika teman som 

framkommit under analysarbetet. Dessa teman står som rubriker. I varje avsnitt redovisas först 

SVA-elevernas reflektioner, följt av SVE-elevernas.  

4.1 Erfarenheter av skönlitteraturundervisning   
   

Här redovisas elevernas erfarenheter och attityder kring skönlitteraturundervisning. Först 

redogörs för elevernas beskrivningar av tidigare arbetssätt. Därefter presenteras deras 

reflektioner kring val av litterära verk, följt av elevernas generella upplevelser och attityder till 

skönlitteraturundervisningen. Slutligen redogörs för upplevda svårigheter och hinder.  

4.1.1 Beskrivning av tidigare arbetssätt   

 

SVA-eleverna upplever att de arbetar med skönlitteratur “ganska mycket”. Varje projekt pågår 

vanligtvis under några veckor och de brukar läsa ”några” böcker under läsåret. När de får en ny 

bok som hela gruppen ska läsa brukar läraren introducera boken genom att ge bakgrund till 

berättelsen. De berättar om hur det gick till med den senaste boken de läste gemensamt:  

Sara: Alltså boken Slutet… När vi fick låna den från biblioteket, så de första sidorna läste vi med 

vår lärare, för att liksom få veta vilka som, vilka roller de har och sånt. Men sen fick man läsa 

själv. Men hon hade uppdelat vilken vecka och hur mycket man skulle läsa och sånt.  
Laleh: Och efter varje vecka när man skulle läst till en viss sida så hade vi bokdiskussion med 

varandra, om sidorna som vi läste.  

 

Den gemensamma introduktionen syftar till att underlätta för eleverna att komma in i boken, 

genom att reda ut karaktärer och början på handlingen. De använder sig av lässtopp, vilket 

innebär att de ska ha läst ett visst antal sidor till varje vecka. De läser sällan på lektionstid utan 

mest hemma. Inför varje lässtopp får de ett antal frågor eller teman att fundera på under tiden 

de läser. Detta får de sedan diskutera i grupper under lektionstid. Diskussionstillfällena 

innehåller ett antal frågor som de ska besvara, men det brukar också finnas utrymme att 

diskutera annat relevant.  

Laleh: Vi utgick från några frågor men sen efter det så kunde man prata lite fritt om det. Eller när 

man pratade om en fråga så kunde det leda till en annan.   
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Under läsningen arbetar de också med läsloggar. Läraren har gått igenom hur de kan använda 

sig av läsloggar i läsningen, men har inte gett eleverna några strikta instruktioner om vad de 

ska skriva.  

Laleh: Alltså vi har fått råd och tips om vad man kan skriva om i sin läslogg. Fast det kunde också 

vara ganska fritt vad man ville skriva, så länge det hjälper en att förstå vad boken handlar om.  

Sara: Jag tycker det är bra. Det sättet vi gjorde, man förstår ju väldigt mycket.  

Laleh: Ja, alltså man blir utmanad att både skriva och prata om karaktärerna, om miljön, alltså 

prata om alla de här faktorerna som spelar roll när man läser en bok. Och tack vare att vi diskuterar 

miljön och karaktärerna och handlingen så är det ju lättare att liksom förstå boken.  

Projektet avslutas med en större examinerande uppgift. De berättar att uppgiftens form brukar 

variera. Det kan t.ex. vara en presentation, bokrecension eller ett seminarium. Eleverna menar 

att seminarierna liknar de diskussioner som förs efter lässtoppen, men är mer strukturerade.  

Laleh: Ja, alltså det är liknande att man får frågor och sånt. För man får ju både frågor som man 

ska utgå från när man ska diskutera på lektionen och i seminariet. Men i seminariet så har man 

kanske mer konkreta exempel, då har man liksom tänkt ut det lite mer och försöker ge en klar bild 

av ens åsikter till dom andra, istället för att det ska vara lite flummigt och man bara hittar på saker 

och improviserar och kommer på i stunden.  

Sara: Det är liksom lite mer seriöst.  

Två uppgifter som ofta återkommer på seminarierna är att diskutera kring ett egenvalt citat och 

dra kopplingar till annat som de har sett eller läst.  

Sara: När vi skulle ha seminarium så fick man ha med sig ett citat från boken och berätta om det 

och varför man just valt det. Så kunde man liksom diskutera just det. […] Man kan liksom jämföra 

det med andra berättelser, som till exempel Romeo och Julia, för där handlar det också om 

fördomar och kärlek och sånt. 

SVE-elevernas upplevelser liknar på många sätt SVA-elevernas. De arbetar också med 

lässtopp, läsloggar och smågruppsdiskussioner. Även de upplever att de arbetar med 

skönlitteratur ”ganska mycket”. Något som skiljer de två undervisningarna åt är att SVE-

eleverna får tydliga instruktioner till vad de ska skriva i sina läsloggar.  

 Erik: Ja, det är väldigt tydligt.  
 Anders: Välja ut ett citat är det ju nästan alltid, som en.  

 Brita: Och så typ reflektera lite över det här och så är det någon fråga.  

 Anders: Ah just det, typ ’hur tänkte du när Doktor Glas gjorde så där’. 

Erik: Ah, och som redan sagts så är det typ kan du koppla det här till något annat du har sett eller 

läst?  

Anders: Ah, just det, alltid egna erfarenheter.  

Erik: Ah, så här, nåt du har sett i en film eller läst i en annan bok som du kan koppla. Eller till 

dagens samhälle. Det är… Varje gång.  
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Dessa frågor liknar de frågor SVA-eleverna får diskutera på seminarierna. Även SVE-eleverna 

har varierade examinationsformer. Utöver seminarier, bokrecensioner och muntliga 

presentationer berättar de att de också har examinerats genom ett rollspel.  

Anders: En rolig sak var ju det här… Vi hade ett rollspel i slutet. För Doktor Glas gör något brott, 

och vad det nu är. Så rollspelet gick ut på att det var en rättegång, där några var Doktor Glas, några 

var… 

Brita: Helga Gregorios och en var pastor Gregorios. Och sen så hade vi en jury och åklagare. Och 

så fick vi… 

Erik: Argumentera 

Brita: Ah, om vilka som skulle bli dömda för vilka brott och vad vi tyckte räknades som brott. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den skönlitteraturundervisning som de två 

elevgrupperna beskriver till stor är del lika varandra. Den mest utmärkande skillnaden är att 

SVE-eleverna får konkreta anvisningar till sina läsloggar, medan SVA-eleverna får skriva fritt 

vad de känner för.  

4.1.2 Reflektioner kring urval   

 

SVA-eleverna verkar generellt vara nöjda med de böcker de läst i ämnet. De berättar om de två 

senaste böckerna de arbetat med, Slutet och Närmar du dig mjukt. Båda två är ungdomsromaner. 

Det är tydligt att de uppskattade båda böckerna, då de ofta förekommer i resonemangen kring 

vilket typ av skönlitteratur som eleverna tycker om.  

     De diskuterar att olika böcker har olika språk. De konstaterar att de främst läser 

ungdomslitteratur vilket ofta innehåller mycket slang, en viss typ av uttryck och ett vardagligt 

språk. De tycker om att språket känns bekant. 

Laleh: Ja alltså jag tycker ju om det som är lite skrivet på vardagsspråk, för man kan så här känna 

igen sig vid vissa uttryck som ungdomar använder. Jag ba ’just det, det här har jag hört någon 

säga’, så man kan liksom relatera till språket i boken. 

Både Laleh och Sara nämner dock att de också skulle vilja läsa böcker med ett mer “formellt 

språk”, för att få tillgång till den typen av ord och uttryck.   

     De har främst arbetat med gemensamma böcker som läraren valt ut, förutom vid senaste 

projektet då de själva fick välja varsin bok inom temat deckare/skräck.  

Laleh: Vi har alltid läst samma böcker förutom senaste gången, då vi fick välja egna böcker som 

vi sedan skulle ha presentation om.  

Sara: Inom deckare och skräck 

Laleh: Precis, i det temat.  

 

Laleh beskriver hur hon gick till väga vid bokvalet: 
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Laleh: Ja, alltså eh, både vår lärare och bibliotekarien gjorde en film där de gav oss tips på 

böcker. Och ja, de nämnde författarna också och då fick jag reda på att Camilla Läckberg var en 

väldigt känd författare. Så jag utgick... Jag valde en av hennes böcker.  

 

De lyfter vikten av att välja en bok med ett lagom utmanande språk, och att man kan läsa någon 

sida för att se att språket inte är alldeles för svårt men inte heller “tråkigt lätt”. De anser att 

läraren bör välja böcker som är “allmänt kända” och kan passa många olika läsare. Det framgår 

att de litar på lärarens val, men att de också uppskattar friheten i att själv få välja utifrån 

intressen:   

 

Sara: Ifall du ska välja bok för dina elever så kan du komma fram med kanske fem böcker, så får 

dom rösta. Du berättar liksom vad dom handlar om och sen kan dom få rösta.   

 

Även SVE-eleverna är nöjda med de böcker de har läst i svenskämnet och nämner Doktor Glas 

och Svinalängorna som de senaste gemensamma böckerna de arbetade med. De tycker också 

att det är viktigt att välja en bok som är lagom utmanande.   

Erik: Det är viktigt för läraren att välja en bok som liksom passar vår nivå, så att det fortfarande 

blir utmanande men att vi kan hantera det. Så att det inte blir jättesvåra böcker. 

 

De upplever att de ungefär lika ofta får läsa en gemensam bok som läraren valt ut, som de själva 

får välja inom ett visst tema. De har nyligen påbörjat ett projekt där de fått välja varsin bok 

inom temat dystopier. Även SVE-eleverna fick tips och råd av bibliotekarien vid valet av bok. 

Deras inställning till huruvida läraren eller de själva helst ska välja liknar SVA-elevernas.   

Erik: Jag tycker det är bra att välja en bok själv. Men kanske inte från jättemånga böcker. 

Kanske att läraren väljer fem böcker eller något sånt. Så är det ändå fritt, fast ändå... Läraren har 

ju koll på vad som är en bra bok kanske.   

 

Både Anders och Erik har valt boken 1984 i temat dystopi och diskuterar vilken sorts 

skönlitteratur de gillar att läsa.   

Erik: Alltså jag, jag har inte läst så här… Mycket klassiker. Och jag tror inte att så många 

ungdomar har gjort det. Men det känns som att det är viktigt att ha läst böcker som är 

världskända och att det är, så här, böcker som man ska ha läst innan man dör. Typ såna böcker 

skulle jag vilja läsa mer av.   

Anders: Och det gör vi ju nu   

Erik: Exakt. Och det finns ju en anledning till att dom är klassiker.   
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4.1.3 Attityder till undervisningen   

 

Det är tydligt att SVA-eleverna är nöjda med hur de har arbetat med skönlitteratur. De nämner 

flera gånger arbetssätten som “kul” och “intressant”. När de får resonera kring “den ultimata 

skönlitteraturundervisningen” återger de främst sådant som de har gjort på SVA-lektionerna.  

Sara: Det vi har gått igenom i SVA, det är bra. Det skulle vi rekommendera.  

 

De är särskilt nöjda med hur läraren introducerar böckerna i början och att få diskutera olika 

teman med andra. Genom att få fokusera på olika områden, t.ex. miljön eller relationen mellan 

vissa karaktärer får de möjlighet att förstå berättelsen “på djupet”. De menar att deras lärare 

hjälper dem att förstå böckerna på ett ingående sätt. De uppskattar också variationen i 

undervisningen.  

     SVE-eleverna har också positiva upplevelser av att arbeta med skönlitteratur. Även de 

rekommenderar att lägga upp undervisningen på det sätt som deras lärare brukar göra. De är 

särskilt nöjda med lässtopp.  

Anders: Jag tycker också att det här med lässtoppen är bra, för eftersom det blir som små miniprov 

så måste man ju ha läst boken i alla fall, för att kunna svara på dem. För en skillnad som det är på 

engelskan är att då har vi inga lässtopp eller någonting, så då är det… 

Brita: Då tar man hela boken sista veckan istället.  

Anders: Ja, exakt. Och man kanske inte läser den alls, för det är lättare att hitta på en gång än fyra 

liksom.  

 

De är också speciellt nöjda med rollspelet som de beskriver som “jättekul” och något som 

“livade upp”.   

     SVE-eleverna lyfter ofta vetskapen om att bli bedömd och vilken press det medför. Även 

om de uppskattar seminarierna och att få diskutera boken med andra, så upplever de även att 

vissa resonemang känns framtvingade. Det framkommer flera gånger under samtalet, första 

gånger när de berättar om sina upplevelser av att få diskutera det lästa med andra.  

 

Anders: Det är väl både bra och dåligt. […] Men det är också… Sen är det lite jobbigt att veta om 

att man blir bedömd på allt man säger. Så det är lite krav på att det man säger måste vara skitbra.  

Erik: Och att man ska säga något som läraren vill höra kanske.  

Anders: Ah, det också.  

 

De anser att det ofta blir konstlat och att de behöver “försöka hitta nåt som man inte alls ser 

egentligen” och känner krav på att “komma med en revolutionerande tanke”. 

 

Anders: Och det är bra ibland. Men som du [Brita] sa förut så är det lite jobbigt att man måste 

försöka hitta nånting som man egentligen inte alls…  

Brita: Det blir långsökt.  
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Anders: Ja, det blir så jävla långsökt.  

 

Jämfört med mycket annat skolarbete upplever de skönlitteraturundervisningen som någonting 

roligt och intressant, men att betygspressen kan förstöra läsupplevelsen. Brita säger att “det blir 

liksom ett måste istället för nåt kul”. Relationen till skönlitteraturundervisning präglas alltså 

tydligt av vetskapen om att bli betygsatt.  

4.1.4 Svårigheter och hinder 

 

SVA-eleverna har svårt att komma på upplevda svårigheter. De menar att arbetssätten som 

läraren använder förekommer de eventuella problem eller hinder som annars skulle 

kunna uppstå. Laleh nämner att det ibland kan vara svårt att hänga med ifall det är flera 

parallella historier i boken.   

Laleh: Ibland kan det vara att en bok har flera olika händelser och situationer som pågår samtidigt, 

och det kan hoppa lite fram och tillbaka, och det kan göra det lite svårare att hända med i boken 

och vilka som är inblandade i vad.  

 

De menar dock att arbetet med läslogg och gruppdiskussioner hjälper dem att reda ut det.  

     När de stöter på svåra ord använder de sig av en strategi som läraren har lärt ut. Hon har 

delat ut post-it-lappar till eleverna som de kan fästa i boken och skriva ned ordet på, så att de 

kan komma ihåg att fråga om ordet vid nästa lektion. Laleh nämner ytterligare strategier hon 

brukar använda sig av när det dyker upp ord hon inte känner till:   

Delvis kan man ju översätta ordet till sitt modersmål, men också kolla synonymer. Alltså gå in på 

synonymer.se, för det kan verkligen hjälpa en att få en förståelse. Även fast man går in där och 

inte förstår ordet så kanske man kan få ett bättre sammanhang och förstå bättre i boken.   

 

Även SVE-eleverna diskuterar hanteringen av svåra ord. När de läste Doktor Glas dök det upp 

en hel del främmande ord och de konstaterar att den är skriven på “ett gammalt språk”. De 

upplevde dock inga större problem med läsningen eftersom de oftast kunde förstå orden med 

hjälp av sammanhanget. De berättar att deras lärare också hade gått igenom en lista med 

ovanliga ord som skulle komma att dyka upp i boken. Även lässtoppen var till stor hjälp för 

förståelsen, eftersom de fick chans att prata igenom sådant som de inte hade förstått. Överlag 

tyckte de inte att språket var något större hinder, eftersom orden och språket var ovant för alla 

i klassen vilket gjorde att läraren hade förståelse för det.  

     Det SVE-eleverna uppfattar som svårast är pressen på att ”behöva säga smarta saker”. De 

tycker främst att det är svårt att hitta kopplingar och paralleller till det lästa.  
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Anders: Ja, det kan väl vara så här, om man varje gång vid varje lässtopp måste hitta personliga… 

Eller vad fan är det hon kallar det nu igen? 

Brita: Men hitta massa bra tankar.  

Erik: Men till exempel som vi hade nu, vi tyckte det var lite… Kul. För det var så här ’välj ut 

första meningen från boken och skriv dina tankar om det’. Och första meningen i boken var alltså 

bara en helt vanlig beskrivande mening typ ’klockan var så här mycket och han klev ur sängen’, 

typ så. Där är ju inte så mycket man koppla.  

Anders: Men det var ju inte examinerande direkt.  

Brita: Nej, men det är fortfarande att man måste tänka på massa grejer. Att det är krav på att nu 

ska han ha en revolutionerande tanke om ’klockan är…’.  

 

Ett liknande resonemang från Erik framkommer även senare i samtalet:  

 

Men ibland kan det ju vara frågor på seminarierna, typ kan du relatera till nån karaktär. Och så 

känns det ibland jobbigt att man måste på något sätt tvinga sig relatera till någon karaktär i boken 

som man kanske egentligen inte riktigt relaterar till. För många av karaktärerna är typ absurda, 

eller radikala på vissa vis.   

 

I stort sett visar resonemangen i de båda elevgrupperna att undervisningen kan vara utmanande, 

men att de upplever att de får tillräcklig stöttning av lärarna för att kunna klara av det. 

4.2 Upplevda förtjänster   
   

I detta avsnitt presenteras de färdigheter och kunskaper som eleverna upplever att de kan 

utveckla genom skönlitteraturundervisning. Det presenteras genom ett antal utlästa teman, vilka 

utgör underrubrikerna. Först behandlas språkutveckling och därefter utvecklingen av 

läsförmågan. Sedan beskrivs hur skönlitteraturen kan ge nya perspektiv och insikter, följt av 

hur den kan leda till bildning. Slutligen diskuteras förtjänsten läsglädje.  

4.2.1 Språkutveckling 

    

När SVA-eleverna resonerar kring nyttan av skönlitteraturundervisning nämner de framför allt 

språkutvecklande förtjänster. De framhåller främst hur läsning av skönlitteratur bidrar till att 

ordförrådet och språket utvecklas. De anser att det finns mycket att vinna på att läsa böcker med 

ett mer formellt språk då det kan vara användbart i “viktiga situationer i framtiden”.   

 

Laleh: Vissa böcker är formellt skrivna så då hjälper det ens förmåga om man typ ska på en 

arbetsintervju till exempel, att ha ett lite mer ordentligt formellt språk. […] Men sen så tycker jag 

också om det här mer avancerade, formella. Just eftersom att när man pratar kanske man inte pratar 

så exakt, eller tydligt och fint. Och då är det bra att kunna lära sig sättet att använda ett lite mer 

formellt språk och såna uttryck och så.   

Sara: Jag håller med. Men också ifall man gillar böcker med mer vardagligt språk, det kan man 

läsa vid sidan av. Men också läsa böcker med formellt språk och det kan man använda sig av när 

man skriver texter, för det hjälper väldigt mycket då.   
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Genom att läsa olika sorters texter får de en större bild av olika sätt att skriva på, t.ex. 

berättartekniska grepp och hur de kan strukturera olika texter.  

 

Laleh: Man får ju liksom lära sig av sättet att man kan skriva på olika sätt, man kan utgå från jag-

form eller tredjeperson och sånt. Och man får liksom förståelse för att i en text så brukar man 

oftast hålla sig till en typ av form, till exempel om jag skriver en text i jag-form så håller jag mig 

till det.  

 

De menar också att de får möjlighet att utveckla många olika språkförmågor eftersom de arbetar 

på så varierade sätt. Utöver själva läsningen får de t.ex. även öva på att skriva, diskutera med 

andra och göra muntliga presentationer. 

 

Laleh: Man får helt enkelt testa sina läsförmågor, skrivförmågor och talförmågor. Alltså man får 

testa jättemånga förmågor just för att kunna förbättra sig i språket. Visst, vi läser en bok och då 

testar vi läskunskaperna, men med hjälp av att vi läser en bok så kan vi också förbättra våra 

skrivförmågor eftersom vi måste skriva om boken kanske. Eller prata om boken.  

 

Det tar överlag längre tid för SVE-eleverna att komma på förtjänster med att arbeta med 

skönlitteratur. Efter en stunds eftertanke berör även dem språkutveckling. De nämner att de 

genom att läsa Doktor Glas fick en förståelse för “ett gammalt språk” och att de utvidgade sitt 

ordförråd. De menar att skönlitteratur ger dem tillgång till svårare ord som de kan ha nytta av 

när de ska skriva texter i skolan. De för alltså ett liknande resonemang kring språkutveckling, 

även om de har ett mindre fokus på det.   

4.2.2 Läsförmåga 

 

SVA-elevernas resonemang kring skönlitteraturundervisning handlar till stor del om 

läsförståelse. De motiverar ofta arbetssättens betydelse utifrån att de hjälper dem att förstå, och 

berättar om hur olika metoder får dem att förstå boken på djupet och ur olika aspekter. De 

menar att de uppskattar utmaningen i att få läsa en bok som läraren har valt ut och sedan få testa 

läsförmågan genom att “se hur mycket man förstår”. Laleh berättar att hon är nöjd med 

undervisningen med motiveringen ”Vi gör ju allt som krävs för att få en bra förståelse för 

boken”. Det är tydligt att de anser att läsförståelsen är central i arbetet kring skönlitteratur.  

     Under samtalet resonerar de kring eventuella arbetssätt som skulle kunna användas i 

undervisningen. Det resonemanget tyder också på uppfattningen att förståelse är det 

huvudsakliga målet.   

 

Laleh: Kanske quiz eller något sånt så man kan testa sin kunskap. För ibland är det så att när man 

får en fråga så kanske någon annan svarar före en, och då kan man bara säga “ah, just det jag 
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tänkte också så”. Men när man har ett quiz är det verkligen jag som testar mina egna kunskaper 

och då får man verkligen veta - har jag förstått eller inte?   

Sara: Ja, man kan göra typ Kahoot kanske. Nåt sånt.   

 

Även SVE-eleverna lyfter att skönlitteraturundervisningen utvecklar deras läsförmåga. Ju fler 

böcker de läser, desto mer över de upp sitt läsflyt. Vid diskussionen om vad skönlitteratur kan 

främja menar Erik att man tränar upp kognitiva färdigheter som hänger ihop med läsförståelse.   

 

Erik: Alltså typ logiskt tänkande kanske. Att man ska kunna förstå en längre text. Det är viktigt 

att kunna förstå helheten i en text och sånt och kunna läsa mellan rader. Och det är många såna 

viktiga grejer som händer när man läser, som utvecklar hjärnan tänker jag.   

 

Även Brita och Anders diskuterar hur undervisningen övar upp färdigheter för att visa på sin 

läsförståelse.   

 

Brita: Man får en förmåga att svara på de här frågorna som väljs ut, typ att välja ut ett citat och 

diskutera kring det. Det är ju inte jättesvårt och det finns ju liksom ett mönster i lite vad lärarna 

vill ha svar på. Och man lär sig det efter ett tag.   

Anders: Hur man reflekterar liksom?   

Brita: Ja.  

Anders: Ah absolut.   

    

4.2.3 Nya perspektiv och insikter   

 

När de diskuterar vad de tagit med sig från böckerna fokuserar SVA-eleverna mycket på hur 

undervisningen får dem att se nya perspektiv. De syftar då både på att de får tillgång till deras 

klasskamraters perspektiv genom gruppdiskussioner, och att de får syn på karaktärernas 

perspektiv genom att läsa om dem.   

 

Laleh: Tack vare att vi diskuterar om miljön och karaktärerna och handlingen så är det ju lättare 

att liksom förstå boken, men också få andra perspektiv från dom man diskuterar med. För jag 

kanske hade en tolkning kring en karaktär men den andra personen hade någon annan. Och då 

kunde jag liksom se saker från olika perspektiv och det är någonting som hela tiden sker. Alltså 

jag har fått flera olika perspektiv när jag har diskuterat och jag tycker det är så intressant.   

 

Även böckernas budskap har gett dem insikter. I vissa fall har de uppfattat budskapet olika och 

då har de uppskattat att höra andras upplevelser av berättelsen. När de berättar vad de tog med 

sig från boken Slutet så säger Sara: “Jag tänkte på budskapet av själva boken. Att livet är kort. 

Man vet inte när man ska dö så man ska alltid ta hand om varandra”.   

     Främst Laleh lyfter flertalet gånger hur läsningen har gett henne nya perspektiv. Hon berättar 

till exempel om boken Närmar du dig mjukt, där huvudpersonerna kämpar mot rasism och 

omgivningens fördomar, och hur det gav henne nya insikter och förståelse. Hon pratar också 

om att hon inte behöver känna igen sig i karaktärerna så länge hon kan förstå dem.   
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Laleh: Man behöver inte nödvändigtvis känna igen sig, för många av de här böckerna vi läst  

handlar om ungdomar som blir påverkade av grupptryck eller alkohol och sånt. Och jag känner 

inte igen mig direkt där, men jag får liksom ett annat perspektiv på hur en person som blir påverkad 

av grupptryck, eller dåliga saker... Hur det kan påverka en och varför personen gör sina val.   

 

Laleh säger att läsningen hjälper en att “tänka från olika håll”. Genom att läsa om karaktärerna 

kan man få en större förståelse för olika människor, vilket kan hjälpa en när man möter nya 

personer i verkliga livet. Hon menar att många av böckerna de läst i SVA har gett henne inblick 

i hur andra personer kan ha det och insikter om svårigheter som många andra människor tampas 

med.   

Laleh: Visst kan jag också uppleva ibland att jag har svårigheter i livet, men det är inte så pass på 

en hög nivå. Så det har fått mig att tänka på att det faktiskt finns så många ungdomar i min ålder 

som behöver gå igenom så mycket hemska saker som jag inte ens tänkt på att man kan behöva gå 

igenom.   

 

Även SVE-eleverna berättar om hur själva diskussionerna på lektionerna och under seminarier 

utmanar deras egna föreställningar.   

 

Brita: För då har man ju bildat sin egna uppfattning, men sen så kommer någon annan och har läst 

liksom samma bok men har ett helt annat perspektiv. Då kommer det mycket intressanta tankar.  

 

De berättar också hur själva berättelsen kan ge nya insikter om samhället. Det har de upplevt 

nu när de har påbörjat arbetet med dystopier. Brita berättar om sin bok Paradise City:  

 

Den handlar om Sverige i en nära framtid där segregationen har liksom ökat jättemycket. Och det 

ger oss ju en bild av varför det är viktigt att förebygga det här.    

4.2.4 Bildning  

  

SVA-eleverna nämner att de uppskattar böcker som säger något om samhället och tiden man 

lever i. Det var något de uppskattade med boken Närmar du dig mjukt, då den belyser rasismen 

i USA och fördomar som personer får utstå. När de diskuterar poängen med att läsa böcker 

säger Sara att “man blir smart av det”. Vad som menas med smart förtydligas inte, men citatet 

kan tänkas betyda att läsning bidrar till någon form av allmänbildning.     

     SVA-eleverna nämner inte specifika böcker man "borde” ha läst av kultur eller 

bildningsskäl, men vissa resonemang tyder på vikten av att läsa böcker från kända författare. 

Laleh anser att lärare bör välja “allmänt kända böcker” och att hon själv valde en av Camilla 

Läckbergs böcker när hon fick reda på att det var en känd författare. Det framgår dock inte om 

det beror på ett antagande om att kända böcker borde vara bra böcker, eller om det finns ett 

egenvärde i att de är kända. 
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SVE-eleverna resonerar kring fler förtjänster av skönlitteraturen som kan tolkas in som 

bildning. De nämner hur läsning kan bredda ens världsbild och ge kunskaper som kan “vara bra 

i livet och för allmänbildningen”. I reflektionen kring urval lyfte Erik vikten av att läsa 

klassiska verk, eftersom det tillhör allmänbildningen och att det är “böcker som man ska ha läst 

innan man dör”. När de får följdfrågan om vad det finns för poäng med att läsa klassiker svarar 

de följande:   

Brita: Kultur.   

Anders: Man kan prata med andra som har läst den, till exempel ens föräldrar liksom.   

Brita: Men jag tycker... Ofta speglar klassiker samhället ganska bra. Alltså man ser hur folk ser 

på olika saker under den tiden. Så det tycker jag kan vara ganska intressant.   

 

När de senare i samtalet får frågan om vilka förtjänster det finns med skönlitteraturs-

undervisning återkommer Erik till kopplingen mellan allmänbildning och att känna till 

klassiska verk.   

 

Erik: Allmänbildning. Alltså nu vet jag att det finns en... Alltså jag hade inte hört talas om Doktor 

Glas förut. Och det är viktigt att veta det. Tror jag. I Sverige.   

 

De menar alltså att det finns ett egenvärde i att känna till det klassiska verket, att kunskapen om 

boken tillhör allmänbildningen. Deras diskussion tyder på att de ser en betydelse av att värna 

om ett kulturarv. Samtidigt lyfter Brita hur läsning av klassiker kan ge en förståelse för olika 

samhällen och tider.   

4.2.5 Läsglädje  

  

När de pratar om fördelar med skönlitteraturundervisning nämner SVA-eleverna ingenting 

om läsglädje eller underhållningen av att läsa, även om det är tydligt att de har uppskattat 

läsningen av både Slutet och Närmar du dig mjukt. De beskriver flera arbetsformer som “kul”, 

men lyfter inte underhållning som en del av nyttan eller vinsterna av att arbeta med 

skönlitteratur. Laleh och Sara berättar att de uppskattar att läsa böcker som läraren har valt ut, 

och att man behöver ta sig an boken oavsett om det är en bok man själv skulle ha valt eller inte. 

Laleh säger: “och att ibland kan det ju vara jättebra böcker som blir ens favorit”. Det tyder på 

att hon ser det som en bonus ifall hon skulle komma att tycka om boken. Sara lyfter poängen 

med att även läsa sådant som hon kanske egentligen inte tycker om, eftersom det utmanar 

henne:   
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Sara: Ja, jag håller med. Dels för att när man läser själv så tycker man liksom om det för man 

väljer själv. Men här blir det kanske nåt som man inte tycker om, men man blir ändå utmanad till 

att man ska läsa det och göra en uppgift.   

 

SVE-eleverna har däremot ett stort fokus på läsglädje och nämner det flertalet gånger. När de 

pratar om vinsten av att arbeta med skönlitteratur är läsglädjen den huvudsakliga nyttan de 

nämner. Det uppkommer första gången när de pratar om vad de lärde sig av att läsa Doktor 

Glas.   

Brita: Men typ att läsa böcker är kul också. Man tänker att det är tråkigt men det är ju inte det om 

man kommer in i den.   

 

De återkommer flera gånger till att skönlitteraturundervisningen får dem att “inse att läsa är 

kul”. De menar att det är ett av de främsta syftena med att jobba med skönlitteraturs-

undervisning.   

 

Brita: ...Annars får man inte upp ögonen för böcker på samma sätt. För vi har ju mycket mobiler  

och sånt. Så då tänker jag att de vill visa oss att det är kul att läsa typ. Att det är intressant.   

 

Deras resonemang tyder på att de ser ett egenvärde i läslusten och läsglädjen, och att det är en 

av de stora poängerna med att arbeta med skönlitteratur.   

 

4.3 Attityder till skönlitteratur 
 

I detta avsnitt presenteras elevernas resonemang kring vilken skönlitteratur de gillar, och vad 

de inte tycker om. Därefter beskrivs elevernas relation till skönlitteratursläsning på fritiden.  

4.3.1 Preferenser   

 

Eleverna resonerar kring vilken sorts skönlitteratur de tycker om. SVA-eleverna uppskattar 

skönlitteratur som skildrar relationer och sådant som säger någonting om det verkliga livet.  

 

Laleh: Även om det kan vara påhittat så går det oftast att relatera till riktiga livet, för det handlar 

mycket om relationer och familj och sånt. Och samhället. Och ja, men det tycker jag om. Även 

om vissa saker kan vara lite överdrivna, till exempel att en komet ska träffa jorden och alla dör, 

så får man också det här… Hur säger man… Det riktiga livet i boken också. Att man kan bråka 

med varandra, eller att, ja men vad som helst kan ske mellan folk. Och då är det liksom kul att se 

skildringar mellan det riktiga, och det som är påhittat i boken.  

 

Både Laleh och Sara uppskattar berättelser som belyser det allmänmänskliga, men berättar 

även att de tycker om litteratur med mycket spänning.  
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Laleh: Sen tycker jag också om deckare eftersom de har så mycket spänning, och det lockar ju 

läsaren att läsa vidare. För de här ledtrådana man får i boken gör ju att man vill fortsätta läsa för 

att lista ut vem boven är, till exempel. Så det blir som en utmaning och det är också kul tycker jag.  

 

De konstaterar att de har uppskattat alla böcker som de har läst i SVA-undervisningen.  

     SVE-eleverna är också nöjda med den skönlitteratur de har läst i svenskan. De gillar böcker 

som är spännande och intresseväckande tidigt i berättelsen. I följande utdrag diskuterar de vad 

som är viktigt för att de ska uppskatta boken. 

  

Anders: Att det går fort. 
 Brita: Att det inte är för svårläst eller? 

 Anders: Ah.  

 Erik: Att det händer saker.  

Anders: Det måste hända saker, och att det händer saker från början. I alla fall jag har ofta 

inställningen, när jag får en bok, att ”det här kommer inte bli jättekul”. 

 

Trots att Anders i övrigt pratar positivt om sina erfarenheter av skönlitteraturundervisningen, 

visar ovanstående resonemang på att han har en skeptisk inställning till skönlitteratur, och att 

han behöver bli övertygad om att boken är intressant innan han ändrar uppfattning.  

     Även SVE-eleverna har huvudsakligen varit nöjda med de böcker de läst under SVE-

lektionerna och har svårt att komma på skönlitteratur de inte har tyckt om.  

4.3.2 Skönlitteratur på fritiden 

SVA-eleverna uppger att de inte läser så mycket skönlitteratur på fritiden.  

 

Laleh: Om jag ska vara ärlig… Att läsa… Alltså jag har inget emot det. Eller jag kan tycka att det 

är lite jobbigt ibland för man har så mycket plugg så när man kommer hem vill jag göra något 

annat, som inte liknar plugget.  

Sara: Ja, alltså jag har ju läst, men det var typ i somras. Då hade vi inte så mycket i skolan så då 

var det ganska chill.  

 

Resonemanget tyder på att de förknippar skönlitteratursläsning med skolarbete, och att det gör 

att de inte prioriterar läsning på fritiden. De upplever dock att de läser mer när de inte har så 

mycket i skolan, till exempel under lov.  

     De anser att det är en stor skillnad i upplevelse av att läsa skönlitteratur i skolan och att läsa 

på fritiden. 

 

Sara: Väldigt mycket. För här får man liksom jämföra och höra andras åsikter, men annars läser 

man själv och funderar över det, och då tänker man kanske att det jag själv läst är det sanna, och 

man får inte höra andras åsikter.  

Laleh: Ja, jag håller med. Men kanske också att böcker man läst på fritiden har man ju valt själv, 

medan här blir man oftast tilldelad böcker. Så det kan leda till att ibland kanske jag väljer en bok 
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på min fritid och blir verkligen intresserad, och vill inte lägga ifrån mig den. Medan här i skolan 

kanske jag blir tilldelad en bok och känner att, ja det är som en arbetsuppgift.  

 

Även om de sammankopplar läsning med skolarbete tyder Lalehs resonemang på att 

fritidsläsning åtminstone är något mindre av en arbetsuppgift och mer nöjesläsning.  

     SVE-elevernas resonemang liknar SVA-elevernas. De anser sig också läsa väldigt lite på 

fritiden, och upplever att de främst beror på skolarbetets omfattning.  

 

Anders: Men det känns som att man behöver ju verkligen tid för att läsa en bok.  

Brita: Jag känner att jag inte har den tiden.  

Erik: Fast det är ju också så här, att våra hjärnor pallar inte med det tror jag. Alltså vi är ju verkligen 

dopamindränkta. Så det känns omöjligt att läsa.  

Anders: Ja, man märker ju att tålamodet inte är där.  

Brita: Nej men när man kommer hem från skolan, och sen ska man plugga, och sen ska man sätta 

sig och läsa. Då… Det är liksom för jobbigt.  

Anders: Ah, på nåt sätt känns läsning som nånting man måste göra. Det är inte som att kunna 

lägga sig och slappna av och kolla på TikTok typ. Utan lägger man sig och läser en bok så känns 

det som att man gör skolarbete.  

Erik: Ah, och egentligen är det väl mer avslappnat för hjärnan att läsa en bok än att scrolla mobilen.  

Anders: Det är det verkligen.  

Erik: Fast vi tror väl att det är tvärtom. Eller det känns jobbigare men det är nog inte så.  

 

De berättar att de läser mer under loven. Brita säger också att hon läste mer när hon var yngre, 

eftersom hon inte hade så mycket läxor och skolarbete att göra hemma då.  

     SVE-eleverna upplever också en stor skillnad mellan att läsa i skolan och på fritiden. De 

menar att det blir ett större arbete när det görs i undervisningen. Då behöver de fokusera mer 

för att kunna svara på frågor och aktivt söka paralleller. De tror dock att de drar liknande 

kopplingar till tidigare erfarenheter och annat de läst eller sett, även när de läser på fritiden.  

 

Erik: Ja, alltså automatiskt tror jag.  

Brita: Ah men jag hade inte sökt efter en anledning, ba ’hur kan jag koppla det här till…’.  

Erik: Men alltså när man läser hemma så händer ju allt automatiskt. När man har läst en mening 

så… Så kanske man tänker på nånting annat. Men här är det ju mer strukturerat. Alltså det blir 

inte en skönlitterärupplevelse som det är hemma.  

5 Diskussion  
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning. Först diskuteras elevernas 

erfarenheter av sin undervisning. Därefter förs ett resonemang om deras syn på skönlitteraturens 

förtjänster i undervisningen och vilka färdigheter och förmågor de anser sig ha utvecklat. Sedan 

diskuteras elevernas generella attityder och förhållningssätt till skönlitteratur, i undervisningen 

och på fritiden. Slutligen sammanfattas de mest framträdande skillnaderna mellan de två 

elevgruppernas samtal.  
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5.1 Erfarenheter av undervisning 
 

Litteraturen i SVA-undervisningen ska enligt Skolverket syfta till att utveckla språkliga 

färdigheter och klara av studier i andra ämnen, medan litteraturen utgör hälften av 

ämnesinnehållet i SVE-ämnet (Skolverket 2011b; 2011c). Med det som bakgrund torde 

skönlitteraturen ha en betydligt mer omfattande roll i SVE-undervisningen än i SVA, men det 

går inte att utläsa av elevernas resonemang. Båda elevgrupperna upplever att de läser ”ganska 

mycket”, att de läser ”några” böcker varje läsår och att varje läsprojekt brukar pågå under några 

veckor. Deras beskrivningar tyder på att de ägnar ungefär lika mycket tid åt skönlitteratur.  

     Trots att styrdokumentens riktlinjer till stor del skiljer sig åt för skönlitteraturs-

undervisningen i de två svenskämnena (Skolverket 2011b; 2011c) är elevgruppernas 

beskrivningar huvudsakligen lika. Deras erfarenheter av arbetssätt och upplägg påminner 

tydligt om varandra, bortsett från några undantag. Båda elevgrupper beskriver en liknande 

gemensam introduktion vid en ny påbörjad bok, när de inte själva fått välja böcker inom ett 

visst tema. Gemensamt för de båda grupperna är även att de använder sig av lässtopp, 

gruppdiskussioner, läsloggar och att de har varierade examinationsformer.  

     Båda elevgrupper beskriver liknande återkommande uppgifter, så som att välja ut citat, 

fundera kring budskap eller dra paralleller till det lästa. Det visar på att lärarnas instruktioner 

har gjort eleverna vana vid att röra sig mellan samtliga av Langers fyra faser (2005, s. 31). När 

eleverna diskuterar handling, reder ut olika karaktärer och försöker skapa sig förståelse för 

texten och vart handlingen är på väg, befinner de sig i den första fasen (s. 31–32). Vid frågor 

där eleverna får relatera till någon karaktär eller reflektera över karaktärernas agerande är de 

inne i den andra fasen (s. 33). När eleverna diskuterar hur skönlitteratur kan säga någonting om 

samtiden eller samhället är de inne i den tredje fasen (s. 34). Sådana resonemang för eleverna 

ofta, t.ex. när Laleh beskriver hur hon har fått förståelse för människor hon möter i verkliga 

livet och hur hon har fått nytt perspektiv på sina egenupplevda svårigheter genom att ställa dem 

i kontrast mot sådant hon läst. När eleverna jämför texten med annat som de har läst, eller 

beskriver vad ett visst citat fick dem att känna, befinner de sig i den fjärde fasen eftersom de 

granskar texten och reflekterar kring läsupplevelsen (s. 34–35).  

     En skillnad i upplägg är att SVA-eleverna inte får några exakta instruktioner till vad de ska 

skriva i sina läsloggar, utan de får välja relativt fritt. SVE-eleverna däremot får frågor och 

uppgifter som de ska besvara. Ytterligare en skillnad i elevgruppernas berättelser är att SVA-

eleverna inte nämner någonting om läsning av litterära klassiker, medan det är något som SVE-

eleverna både har erfarit och reflekterar kring. Det går i linje med kursplanerna för de två 
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ämnena, där endast SVE-ämnet innehåller litteraturhistoria vilket motiverar läsningen av äldre 

litterära verk (Skolverket 2011c). Den skönlitteratur SVA-eleverna berättar att de har läst är 

modern skönlitteratur, vilket även det går i linje med riktlinjerna för litteraturläsningen i ämnet 

(Skolverket 2011b). 

5.2 Utveckling av förmågor och färdigheter 

När eleverna resonerar kring vilken nytta skönlitteraturen gör, och vilka färdigheter och 

förmågor de utvecklar genom skönlitteraturundervisningen, speglar det Skolverkets föreskrifter 

relativt bra. Skolverket skriver att litteraturen i SVA främst är ett redskap för språkutveckling 

(Skolverket 2011b). Det går väl i hand med SVA-elevernas uppfattningar, då de framför allt 

nämner språkliga färdigheter och kunskaper. De fokuserar mycket på läsförståelse och hur de 

genom läsning kan utveckla sitt ordförråd och få tillgång till ett mer formellt språk, vilket kan 

tolkas som det Cummins (2017, s. 31) nämner som tillgång till det kunskapsrelaterade språket. 

SVA-eleverna berättar hur variationen i uppgifterna gör att de utöver läsförmågor även tränar 

muntliga och skriftliga färdigheter. Ett fokus på sådana språkliga förmågor kategoriseras in i 

det som Thorson (2009, s. 95) benämner som formella färdighetsaspekter. SVA-elevernas fokus 

på dessa förmågor stämmer även överens med lärarnas uppfattningar i Economous studier 

(2018, s. 62–63; 2021, s. 108–109) som även de ansåg att skönlitteraturen i SVA-

undervisningen främst syftar till att träna upp olika språkliga förmågor.  

     Skolverket nämner även att skönlitteraturen kan bidra till personlig utveckling för SVA-

eleverna och ge förståelse för andra människor (Skolverket 2011b). Det är något som Laleh och 

Sara lägger stort fokus på. De uppskattar hur de genom att läsa om olika karaktärer kan få 

förståelse för andra människors livssituationer, och att det kan ge dem större förståelse för 

människor de möter i verkliga livet. Genom läsdiskussioner med deras klasskamrater får de 

höras andras åsikter, och därmed tillgång till fler perspektiv och ytterligare förståelse för andra 

människor. Detta är var Thorson (2009, s. 96) benämner som sociokulturella aspekter. Förutom 

språkliga aspekter är det den nytta som SVA-eleverna främst uppskattar med sin 

skönlitteraturundervisning. Motiveringen för sådana syften är dock väldigt kortfattad i 

kommentarmaterialet för SVA-ämnet och beskrivs betydligt mer utförligt för SVE-ämnet 

(Skolverket 2011b; 2011c). Med det i åtanke kan SVA-elevernas fokus på sociokulturella 

aspekter anses vara större än förväntat. Det liknar dock resultatet i Economous (2021, s. 110) 

studie, där de intervjuade SVA-eleverna i studien lyfte sociokulturella aspekter betydligt mer 

än vad SVA-lärarna gjorde. 
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SVA-eleverna nämner en del saker som skulle kunna tolkas in som bildning, t.ex. att de gillar 

när litteraturen säger något om samhället och att man blir smart av att läsa. När de pratar om 

vad de har lärt sig av skönlitteraturundervisningen lyfter de dock nästan uteslutande formella 

färdighetsaspekter och sociokulturella aspekter.  

     När SVE-eleverna ska diskutera vilken nytta de ser med skönlitteraturundervisning, och vad 

de har lärt sig, tar det något längre tid för dem att komma på. I slutändan har de dock nämnt fler 

sorters aspekter än vad SVA-eleverna gjorde, vilket även det går i linje med styrdokumenten 

för skönlitteraturundervisningen i SVE-ämnet, där fler värden nämns. Utöver språkliga aspekter 

nämner Skolverket att läsningen även ska innefatta litteraturhistoria, litteraturvetenskap, främja 

läslust och beskriver ett större fokus på sociokulturella aspekter än för SVA-ämnet (Skolverket 

2011c). SVE-eleverna berättar att skönlitteraturundervisningen har övat upp deras läsflyt, 

utökat deras ordförråd och de även har utvecklat andra kognitiva färdigheter, vilket alla ingår i 

Thorsons (2009, s. 95) formella färdighetsaspekter. SVE-eleverna nämner även hur läsningen 

utvecklar deras förståelse för andra människor. Precis som SVA-eleverna lyfter de alltså både 

formella färdighetsaspekter och sociokulturella aspekter (s. 96). Dessa resonemang är dock 

längre och utförligare hos SVA-eleverna. 

     SVE-eleverna lägger ett stort fokus vid bildning i form av kanonaspekter när de pratar om 

vinsten av att känna till litterära klassiker. Det går i linje med styrdokumenten som lyfter 

litteraturhistoria (Skolverket 2011c), och Economous (2018, s. 64) studie där lärarna lyfter 

vikten av att föra vidare ett kulturarv i SVE-undervisningen. Det är tydligt att SVE-eleverna ser 

ett egenvärde i att känna till olika litterära klassiker. De menar att det tillhör kulturen. Erik 

nämner även att det tillhör allmänbildningen och att det i Sverige är viktigt att känna till 

klassiker som Doktor Glas. Att dessa resonemang endast förs av SVE-eleverna, men inte av 

SVA-eleverna, speglar kommentarmaterialet för de båda ämnena, eftersom litteraturhistoria 

endast ingår i kursplanen för SVE-ämnet (Skolverket 2011b; 2011c). Det styrker även den 

ojämlikhet som Wiklund och Landmark (2012, s. 146-147) beskriver som en indelning i ett 

etniskt homogent SVE-ämne, där idén om det svenska kulturarvet lever kvar, gentemot det 

mångkulturella SVA-ämnet. 

     SVE-eleverna lyfter en ökad läsglädje som en stor fördel med skönlitteraturundervisningen. 

De anser att det finns ett egenvärde i läslust och menar att det är ett av de stora målen med 

skönlitteraturundervisningen. Det framkommer flera gånger i samtalet att det är en nytta som 

de själva lägger stort värde i, och som de även tror är ett viktigt syfte från lärarens håll. Även 

detta speglar styrdokumenten för SVE-ämnet, där det uttryckligen står att undervisningen ska 

syfta till att främja läsglädje hos eleverna (Skolverket 2011c). Läsglädje nämns inte för 
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undervisningen i SVA-ämnet och verkar därmed inte vara något som prioriteras i 

undervisningen (Skolverket 2011b), vilket går i linje med att SVA-eleverna inte heller nämner 

det som någon nytta. SVA-elevernas resonemang visar på att de värderar skönlitteraturs-

undervisningen oavsett om de gillar boken eller inte, men att det är en bonus om de tycker om 

den.  

     De färdigheter och kunskaper eleverna upplever att de lär sig av skönlitteraturs-

undervisningen går till stor del i linje med de motiveringar och syften styrdokumenten 

uttrycker. SVA-eleverna ser främst hur skönlitteraturen tjänar till språkutveckling och personlig 

utveckling, genom ökad förståelse för andra människor, medan SVE-eleverna ser fler olika 

nyttor. Förutom språkliga och sociokulturella färdigheter lyfter de även bildning, kulturarv och 

läsglädje.  

5.3 Attityder och förhållningssätt 
 

Det är tydligt att både SVA- och SVE-eleverna är positiva till sin skönlitteraturundervisning.  

Trots att det endast är SVE-elever som belyser vikten av att främja läsglädje, medan SVA-

eleverna inte fokuserar på att läsa för nöjes skull, är det tydligt att samtliga elever har funnit 

läsningen intressant och engagerande. Båda samtalen visar på att de är nöjda med hur 

undervisningen har sett ut, då de ofta beskriver den som ”kul” och ”intressant”. Det visar på att 

ett uttalat och upplevt mål om att främja läsglädje inte nödvändigtvis är avgörande för huruvida 

eleverna faktiskt upplever läsningen som lustfylld eller engagerande.  

     Elevernas resonemang visar att en positiv inställning till skönlitteraturundervisningen går 

hand i hand med ett stort engagemang. Det verkar dock inte ha lett till att eleverna läser mer 

skönlitteratur på sin fritid, vilket var något som Cummins (2017, s. 97) argumenterade för. 

Eleverna är i grunden positiva till skönlitteraturläsning på fritiden och uttrycker visserligen att 

de skulle vilja läsa mer än vad de gör. Dock menar både SVA- och SVE-eleverna att de 

associerar läsning med skolarbete, och att skolarbetet redan är så omfattande att de vill göra 

något mer avkopplande när de väl är lediga. Här går det att utläsa en viss tvetydighet, då 

eleverna å ena sidan kopplar ihop skönlitteraturläsning med skolarbete, men å andra sidan gör 

skillnad på att läsa i undervisningen och på fritiden. De anser att fritidsläsning innebär en annan 

sorts skönlitterär upplevelse.  

Ingen av elevgrupperna upplever några större svårigheter i undervisningen. De menar att 

arbetssätten de använder förekommer de svårigheter som annars kan dyka upp. Det tyder på att 

uppgifterna är utmanande men att de får tillräcklig stöttning för att klara av dem. 
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Uppfattningarna hos lärarna i Economous (2018, s. 65; 2021, s. 109) studier, om att SVA-elever 

är svaga läsare och har svårt för arbete om skönlitteratur, är alltså ingenting som går att utläsa 

av elevernas berättelser. Lärarna ansåg att SVA-elever behöver lättlästa texter, att de har svårt 

för att delta i litteratursamtal och förstå parallella händelseförlopp. Det framkommer inte av 

Sara och Lalehs berättelser. Laleh nämner förvisso att det ibland kan vara svårt att hålla isär 

olika karaktärer och händelselopp som pågår parallellt, men att hon inte upplever det som ett 

problem då läsloggarna och diskussionerna hjälper henne att reda ut det. Det skiljer sig inte 

märkbart från SVE-elevernas diskussioner som även de ansåg att lässtoppsdiskussionerna var 

nödvändiga för att klargöra sådant som varit svårbegripligt under läsningen. 

     En svårighet som SVE-eleverna upplever, men som inte SVA-eleverna lyfter, är pressen på 

att komma på egna tolkningar och dra paralleller till det lästa. Att eleverna rör sig genom 

samtliga av Langers faser kan tolkas som något positivt, eftersom det kan ses som en komplex 

och nyanserad läsupplevelse (2005, s. 31), men å andra sidan kan pressen som SVE-eleverna 

beskriver visa på att det kan upplevas onaturligt att bli ”tvingade” in och ur de olika faserna. 

De anser att det förstör en del av läsupplevelsen och menar att sådant annars sker automatiskt 

när man läser på fritiden, men utan att det blir lika krystat. Denna skillnad i upplevelsen av 

press och tvång kan tänkas hänga ihop med en av de få skillnader grupperna beskriver angående 

sitt undervisningsupplägg, nämligen att SVE-eleverna får exakta instruktioner och frågor de 

ska besvara i sina läsloggar, medan SVA-eleverna får skriva mer fritt. Det innebär att SVE-

eleverna får svara på den typen av frågor i läsloggarna, på diskussionstillfällena efter lässtoppen 

och under seminarierna, vilket skulle kunna bidra till att de känner en större trötthet och 

motstånd inför den sortens reflektioner. SVA-eleverna utsätts något mindre för den typen av 

uppgifter, vilket kan vara orsaken till att de inte upplever samma press på att föra den sortens 

resonemang.  

     Det skulle också kunna handla om en skillnad i inställning. SVA-eleverna ser diskussioner 

under vanliga lektioner som avslappnade tillfällen där de kan improvisera, medan de har en mer 

seriös inställning till de examinerande seminarierna. SVE-eleverna däremot gör ingen större 

skillnad på de två sorters lässamtalen, utan de upplever samma press oavsett form på 

diskussionen, så länge läraren är närvarande och kan bedöma det de säger. Det tyder på att 

bedömning och betyg oftare är i fokus för SVE-eleverna. I SVA-elevernas samtal nämndes 

varken betyg, bedömning eller press någon gång, vilket indikerar att de undgår den negativa 

press SVE-eleverna upplever.  

     När de två elevgrupperna diskuterar ifall de föredrar att läraren eller de själva väljer bok är 

likheterna slående. Båda grupper föreslår att läraren ska välja ut fem böcker som de sedan får 
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välja emellan. Det visar på att eleverna känner förtroende för att lärare väljer ut bra böcker, men 

att de också uppskattar att få välja efter personliga preferenser och intressen.  

     SVA-eleverna anser att lärare bör välja kända böcker. Det framgår dock inte varför de vill 

läsa kända böcker, om det liknar SVE-elevernas resonemang om att det finns ett egenvärde i att 

känna till kända böcker, eller om det snarare handlar om en förmodad hög kvalitet. Det hade 

varit intressant att låta SVA-eleverna berätta om de anser att det finns vissa specifika verk eller 

författare som det finns ett egenvärde i att känna till. Om de gör det, vilka verk är det i så fall? 

Är det allmängiltigt oavsett var man bor och vilken kultur man tillhör, eller är det bundet till 

ens nationalitet eller kultur?  

5.4 Sammanfattning av skillnader 
 

De två elevgruppernas resonemang, upplevelser och erfarenheter har många likheter, men 

undersökningen har också visat på ett antal skillnader. SVA-eleverna har endast läst modern 

skönlitteratur i undervisningen, medan SVE-eleverna har fått läsa äldre litterära klassiker. 

Kännedomen av klassiska verk är något som SVE-eleverna lägger stor vikt vid. Arbetssätten är 

till stor del lika varandra, bortsett från att SVA-eleverna får välja fritt vad de vill skriva i sina 

läsloggar medan SVE-eleverna får angivna uppgifter. De två grupperna för olika resonemang 

angående skönlitteraturens nytta i undervisningen, där SVA-eleverna främst lyfter språklig och 

sociokulturell utveckling, medan SVE-eleverna nämner förtjänster med större variation. Dessa 

resonemang kring vilka förmågor och färdigheter eleverna utvecklar speglar till stor del 

styrdokumenten (Skolverket 2011b, 2011c). SVE-eleverna upplever en stor press kring betyg 

och bedömning, en upplevelse som SVA-eleverna verkar undslippa.  

6 Avslutande kommentar  

SVA- och SVE-elevernas erfarenheter och upplevelser av sin skönlitteraturundervisning är på 

många sätt lika varandra. De båda elevgrupperna har en positiv inställning till undervisningen, 

och ingen av dem upplever svårigheter som har någon större betydelse för upplägget eller 

arbetssätten. Den rådande uppdelningen i SVA och SVE borde motiveras av att de två 

elevgrupperna har olika behov, som gör att de vinner på att vara separerade. Det är dock 

ingenting som syns i denna undersökning, utan tvärtom visar elevernas resonemang på att en 

gemensam litteraturundervisning inte skulle innebära någon större förändring för någon av 
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dem. Resultatet kan därmed ge stöd för förslaget om ett gemensamt litteraturämne (Economou 

2018, s. 70; Wiklund & Landmark 2012, s. 150).  

     Att SVA-eleverna inte har någon erfarenhet av att arbeta med litterära klassiker, medan det 

är någonting som SVE-eleverna värderar högt, visar på en ojämlikhet. Det faktum att endast 

SVE-eleverna nämner att det finns litteratur som är viktig att känna till i Sverige stödjer 

Wiklund och Landmarks (2012, s. 147) resonemang om två svenska parallella samhällen, där 

SVA-ämnet utgör det mångkulturella och SVE-ämnet det svenska. Enligt styrdokumenten ska 

SVA-eleverna läsa litteratur från olika kulturer och språkområden, samt litteratur som 

undersöker och problematiserar begreppet svenskhet, medan SVE-eleverna ska ta del av 

litteraturhistoria vilket ofta resulterar i svenska klassiker (Skolverket 2011b; 2011c). Economou 

(2013, s. 71) menar att alla elever borde få ta del av likvärdig litteratur och kultur från hela 

världen. På så vis skulle ett gemensamt litteraturämne innebära en förändring, en positiv sådan, 

i och med att samtliga elever skulle få ta del av samma sorts litteratur.  

     För att få större förståelse och kännedom om möjligheten till ett gemensamt litteraturämne 

vore det berikande att höra elevers perspektiv. I en framtida undersökning skulle det vara 

intressant att fråga elever om deras tankar kring en eventuell sammanslagning. Vilka potentiella 

fördelar och nackdelar ser de?  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 

Uppvärmningsfrågor 

Inledande frågor om ålder, gymnasieprogram och årskurs.   

Vilka språk talar ni? Vilka språk talar ni hemma?  

Hur länge har ni talat svenska? 

 

Tidigare skönlitteraturundervisning 

Hur mycket har ni jobbat med skönlitteratur?  

- Vad har ni läst?  

Hur gör ni? Beskriv ett exempel. 

- Hur fungerade det? Skulle man kunna ha gjort på något annat sätt?  

- Vad kände ni när ni läste texten? Var det något speciellt som fastnade?   

- Hur var det att arbeta med texten på det sättet?  

- Vad lärde ni er?  

 

Allmänt om skönlitteratur 

Vilken typ av litteratur gillar du?  

- Vad är viktigt för att du ska tycka om en text? Vad är det som avgör?  

- Har du läst någonting som du inte tyckt om? Vad gjorde att du inte tyckte om det?  

Brukar du känna igen dig i karaktärerna?  

- Tycker du att det är viktigt att kunna känna igen dig?  

Har du någon gång läst någonting som gett dig nya insikter eller fått dig att tänka på ett annat 

sätt? Vadå?  

 

Skönlitteratur på fritiden  

Vad har ni för relation till skönlitteratur utanför skolan?  

- Läser ni skönlitteratur på fritiden? 

- Vad läser ni?   

Skiljer det sig att arbeta med skönlitteratur i skolan och att läsa på fritiden? Hur? 

 

Tankar kring skönlitteraturundervisning 

Vad tycker ni om att arbeta med skönlitteratur i skolan?  

- Ser ni någon nytta med att arbeta med skönlitteratur? Vad kan man lära sig?  

- Finns det något som brukar vara svårt?  
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Vad har ni lärt er utifrån skönlitteraturundervisningen? 

- Vad har varit lärorikt? 

- Vilka kunskaper eller färdigheter har ni utvecklat?  

Skulle ni vilja ha mer eller mindre skönlitteraturundervisning?  

Hur ser en bra skönlitteraturundervisning ut? Har ni några tips till mig som blivande lärare?  
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 
 

Information kring undersökningen  

 

Jag heter Rebecca och studerar till ämneslärare vid Uppsala universitet. Under våren skriver 

jag en C-uppsats i kursen Svenska som andraspråk C där syftet är att undersöka SVA- och 

SVE-elevers erfarenheter och upplevelser av att arbeta med skönlitteratur i undervisningen. 

Intervjuerna är till för att samla in material som kommer användas i uppsatsen.  

 

Kontaktuppgifter 

 

Rebecca Holmberg 

rebecca.j.holmberg.5453@student.uu.se 

Handledare 

Carin Östman 

Universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk  

carin.ostman@nordiska.uu.se  

 

Viktigt att veta:  

• Du kommer att vara anonym  

• Inspelningarna av samtalen får inte spridas utan kommer endast lyssnas på av mig. De 

kommer raderas när uppsatsen är färdigskriven   

• Innehållet i samtalen kommer att sammanfattas skriftligt i en uppsats som lämnas in 

vid Uppsala universitet  

• Du har rätt att läsa uppsatsen om du vill  

• Du har rätt att avbryta ditt deltagande under undersökningen  

 

Samtycke till deltagande  

Genom att skriva under nedan godkänner du ditt deltagande i studien.  

Underskrift: ______________________________________________________________ 

Namnförtydligande: ________________________________________________________ 

Datum och ort: ___________________________________________________________  

Tack så mycket! /Rebecca 
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