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Sammandrag 

Syftet med studien var att undersöka SVA-elevers attityd till läsning av skönlitteratur i 

gymnasieskolan, samt i vilken mån meningsskapande sker under läsprocessen. För att besvara 

detta genomfördes en fokuserad gruppintervju med tre SVA-elever i årskurs två på gymnasiet. 

Parallellt med fokusgruppintervjun skickades även en enkät ut till en grupp SVA-elever. Det 

insamlade materialet från fokusgruppintervjun samt enkäten analyserades sedan utifrån Langers 

teori om litterära föreställningsvärldar, Rosenblatts teori om läsning som en transaktion samt 

McCormicks sociokulturella modell med fokus på samspelet mellan text och läsare. Resultatet 

visade att eleverna har en positiv inställning och attityd till läsning av skönlitteratur samt att de 

ser läsning som en engagerande aktivitet där lärande och utveckling ständigt sker. 

Meningsskapandet sker i spegling i texten samt igenkänning utifrån tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Resultatet visade även på att intresset för skönlitteraturläsning till stor del drivs av 

språkutvecklande aspekter. 

 

 

Nyckelord: meningsskapande, skönlitteratur, svenska som andraspråk, SVA, gymnasieelever 
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1 Inledning 

”Skönlitteratur […] ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och 

föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och 

nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas 

till vara” (Skolverket 2011). 

Stycket ovan är hämtat från kursen Svenska som andraspråks (hädanefter används 

förkortningen SVA) syfte på Skolverkets hemsida. Läsning av skönlitteratur ska fylla flertalet 

olika funktioner i den svenska skolan. Det ska bland annat vara känslomässigt utvecklande, 

bidra till vidgad världsbild, ökad förståelse för omvärlden samt personlig utveckling i både 

språk och tankesätt. 

Den alltjämt växande heterogeniteten i den svenska skolan skapar åtskilliga möjligheter för 

utveckling och förbättring inom arbetet med skönlitteratur i svenskämnena. Med möjligheterna 

följer dock en vilsenhet bland lärare och elever och det finns fortfarande stora outforskade fält 

kring hur elever använder, tolkar, uppfattar och upplever skönlitteratur. Allra främst finns det 

luckor i forskningen som berör SVA. Den aspekt majoriteten av tidigare forskning handlar om 

är språkutvecklande faktorer, bland annat hur litteratur används för att stärka språket hos 

eleverna och hur eleverna passas in i den enspråkiga normen i svenska skolan. Fokus läggs 

sällan på upplevelser litteraturen kan bidra med. 

I och med denna studie har förhoppningen varit att bidra till det relativt tomma forskningsfält 

om skönlitteraturläsning hos elever som läser SVA 2 på gymnasiet och därmed hjälpa till att 

utveckla litteraturundervisningen i SVA-klassrummet. Attityder och meningsskapande har 

undersökts med utgångpunkt i teorier med relevans för ämnets syfte.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka och förstå gymnasieelevers attityder till den skönlitteratur 

de får läsa i kursen SVA 2. Därtill undersöks meningsskapandet utifrån en teoretisk ram med 

fokus på elevernas tidigare erfarenheter. Följande frågeställningar ämnas att besvaras: 

 

• Vad har SVA-elever för attityd till läsning av litteratur på svenska?  

• Hur ser meningsskapandet mellan text och läsare ut hos SVA-elever under läsning av 

skönlitteratur? 

 

3 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en kort begreppsdefinition av frekvent återkommande begrepp. 

Därefter beskrivs den teoretiska ram som används i uppsatsen.  

 

3.1 Begreppsdefinition 

Begreppet spegling används i betydelsen att vara uttryck för, skildra (SAOL:2015). Läsningen 

ger till exempel uttryck för och skildrar elevers erfarenheter, känslor, tankar etcetera. Parallellt 

med spegling används begreppet igenkänning, vilket i likhet med spegling syftar till gestaltning 

och synliggörande av elevers erfarenheter (Molloy 2011:153).  Meningsskapande är ett centralt 

begrepp för studien. Här innebär meningsskapande att den kunskap läsningen erbjuder ska vara 

betydelsefull och meningsfull för eleverna. Genom meningsskapandet ska läsaren skapa 

koppling mellan tidigare erfarenheter och den nya kunskapen. Den nya kunskapen appliceras 

på läsarens vardag och bidrar till fördjupade kunskaper (Lundqvist 2009:13). 

Meningsskapandeprocessen förändrar och utvecklar läsarens erfarenheter (Magnusson 

2014:152f). Öhman (2006:122) belyser meningsskapande som ett sätt att förstå hur människor 

agerar i situationer för att göra situationen begriplig. 

 

3.2 Teori 

Det teoretiska ramverket som använts för bearbetning av insamlat material har bestått av teorier 

från litteraturdidaktiker och forskare. Louise M. Rosenblatts, Judith Langers samt Kathleen 

McCormicks modeller och teorier har fungerat som utgångspunkt i analys och diskussion. I 

följande avsnitt presenteras delar av teorierna som ansetts relevanta för studien.  
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3.2.1 Läsning som en transaktion  
Rosenblatt har utformat en transaktionsteori. Transaktion ska förstås som ett samspel mellan 

text och läsare där ett utbyte och meningsskapande sker. Rosenblatt menar att den litterära 

texten inte är ett livlöst objekt, utan något dynamiskt som ständigt är föränderligt. En 

växelverkan sker oavbrutet mellan text och läsare och meningsskapande blir till (Rosenblatt 

2002:36). 

Utbytet som sker är en aktiv handling vilket avgör utformning av nya texter. Läsare formas 

av kulturella och sociala ursprung och därmed är läsningen en ideologiskt situerad aktivitet. 

Läsning sker i ett visst sammanhang vid en viss tid. Meningsskapandet blir till i ögonblicken 

med transaktionen (Rosenblatt 2002:35). 

Rosenblatt urskiljer två typer av läsning. Dessa beskrivs som efferent läsning och estetisk 

läsning. Den första innebär en distanserad informationsläsning, där läsaren fokuserar på textens 

form och informationsflöde. Här tonas den individuella upplevelsen av texten ned för att lämna 

plats för inhämtning av opersonlig information och allmänna fakta. Benämningen efferent 

grundar sig i tanken om effektivitet. Detta kräver att läsaren förhåller sig opersonlig till texten 

(Rosenblatt 2002:23f). Den estetiska läsningen är mer personlig och innebär känslomässig, 

upplevelsebaserad läsning. Läsaren får leva sig in i texten och skapa en fiktiv värld. 

Upplevelserna är det centrala vid läsningen (Rosenblatt 2002:41). Dessa behöver inte stå mot 

varandra utan kan fungera som komplement i läsprocessen. Rosenblatt föreslår en öppen 

läsning där läsaren kan röra sig mellan läsarter. Vilken läsart som får stå i fokus beror på vad 

syftet med läsningen är, till exempel vad läraren har för mål med momentet, vilken typ av text 

det handlar om etcetera. Rosenblatt hävdar avslutningsvis att läsaren måste få vara engagerad i 

texten den läser. Läsprocessen hos elever ska få vara fri och ett sätt att uttrycka känslor och 

tankar. Det är viktigt att läsare får pröva sig fram genom egna tolkningar. Det finns inga rätta 

svar i läsning (Rosenblatt 2002:66). Som tidigare påpekats så sker läsning i situerade 

sammanhang påverkade av tidigare erfarenheter och förväntningar hos läsaren. Detta är en 

anledning till att elever har olika uppfattningar och förståelse för samma texter (Rosenblatt 

2002:15). 

 

3.2.2 Litterära föreställningsvärldar 

Judith Langer beskriver vad hon kallar envisionment (föreställningsvärldar) som en process 

läsare går igenom för att komma in i, förstå och granska fiktiva miljöer. Langer förklarar med 

denna modell hur elever som bygger föreställningsvärldar utvecklar sätt att tolka texter. 

Föreställningsvärldar är de mentala bilder och förståelsen som en läsare besitter samt hur 
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tolkningar kan förändras genom läsning. Modellen är inte menad att brukas som redskap för 

bokstavlig tolkning av fiktiva texter, utan dessa ska läsas med uppfattningen om en brygga 

mellan fantasi och verklighet. I processen får läsaren möjlighet att analysera och tänka hur olika 

läsare förstår olika saker av samma texter. Dessa tolkningar och analyser görs främst i textens 

luckor, “mellan raderna.” Langer betonar den fiktiva textens telling gaps (tomma luckor). Allt 

är inte explicit utskrivet och läsaren får möjlighet att fylla luckorna med egna tolkningar. Keene 

och Zimmerman (2003:168) använder även begreppet inferenser som metod för att fylla 

luckorna. 

Huvudfokus i teorin är alltså inte vad som läses utan hur läsprocessen går till. Det läsandet 

som undersöks är i behov av de litterära föreställningsvärldar som läsaren använder sig av. 

Litterära föreställningsvärldar definieras av Langer som ” (…) En funktion av ens personliga 

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

känner sig och vad man är ute efter” (Langer 2005:23). Dessa föreställningsvärldar är i 

konstant utveckling även efter själva genomförandet av läsningen och byggs kontinuerligt 

vidare på, omedvetet. Genom läsning kan man uppnå bredare förståelse för omvärlden och även 

oss själva, samt använda läsningen som ett sätt att förstå och sätta sig in i andras verkligheter 

(Langer 2005:20). Därtill poängteraras att det är viktigt att eleverna vet att det inte finns några 

rätta svar när det handlar om förståelse av texter och litteratur. Den skilda förståelsen och 

tolkningen hos olika läsare bör tas tillvara på för att ge liv åt litteratur i skolsammanhang. 

”Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta skillnader och 

söka efter rättvisa” (Langer 2005:13). Detta sker genom att läsaren intar en dynamisk roll och 

vandrar mellan olika faser i läsningen. Dessa faser beskrivs i korthet nedan. Notera att det inte 

är nödvändigt att ordningen följer en regelbunden struktur.  

 

• Fas 1. Att stå utanför en föreställningsvärld och kliva in. Läsaren kommer in i texten 

och förstår handlingen. Här leds den osäkre läsaren först in i texten och bildar en 

förståelse för vad texten handlar om.  

• Fas 2. Att kliva in i och röra sig i en föreställningsvärld. Läsarens använder egna 

erfarenheter för att förstå händelser och karaktärer. Här får läsaren komma in djupare i 

texten och skapar sig en bild av vad texten handlar om. 

• Fas 3. Att kliva ur en föreställningsvärld. Läsaren granskar sig själv, sina värderingar 

och tankar i förhållande till texten. I denna fas tar läsaren in informationen och 

applicerar den på den egna världen. Här skapas möjlighet att tolka och nyansera budskap 

och mening.  
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• Fas 4. Att kliva ut från föreställningsvärlden. Läsaren distanserar sig från 

föreställningsvärlden och granskar den ur ett kritiskt perspektiv. Här tar läsaren ett steg 

tillbaka och reflekterar över texten och vem som skrivit den.  

 

Efter de två första faserna menar Langer att läsaren stiger utanför texten och 

föreställningsvärlden för att jämföra med egna erfarenheter och reflektera nyanserat. Efter den 

fjärde fasen kan läsaren granska texten som ett redskap för personlig utveckling (Langer 

2005:31). 

  

3.2.3 Dialogiskt samspel och sociohistorisk kontext 

McCormicks sociokulturella modell fokuserar på det dialogiska samspelet mellan text och 

läsare samt den sociohistoriska kontexten (McCormick 1994:68ff). Hon menar i likhet med 

Rosenblatt att det sker ett möte mellan läsare och text men att läsare och text har olika saker 

med sig in i läsningen och således är inget möte förutsättningslöst (McCormick 1994:69). 

Läsaren har en allmän repertoar med egna värderingar, normer, kunskaper och erfarenheter 

samt en litterär repertoar där diverse uppfattning och erfarenheter om tidigare litteratur och 

lässtrategier finns (McCormick 1994:84). Repertoar innebär förhållningssätt till texten. Dessa 

repertoarer är ideologiskt situerade. De ger uttryckt för omedvetna värderingar och normer 

(McCormick 1994:86). 

Även texten har en allmän repertoar av idéer, konventioner, värderingar och antaganden, 

samt en litterär repertoar som innefattar textens intrig, språk och form (McCormick 1994:70). 

McCormick menar därför att den litterära repertoaren blir tvådelad då den kopplas både till 

läsare och text. Det är genom mötet med läsarens erfarenheter och texten som det skapas mening 

i läsningen. Modellen beskriver mötet mellan läsare och text och de två komponenternas 

repertoarer. Det kan ske olika saker när dessa repertoarer möts, beroende på vad för kulturella 

normer läsare och text bär med sig. Den erfarne läsaren kräver utmaning i mötet med texter som 

kan bidra till personlig utveckling och ovana läsare är i behov av stöd för att ta sig an okända 

texter (Mossberg Schüllerqvist 2020:1). 

 De utfall som processen kan medföra kallar McCormick för matchning, kollision och 

spänning. Matchning innebär att läsaren kan spegla sig i texten, alltså känna igen sig i 

handlingen, att texten och läsaren är på samma nivå. Repertoarerna överensstämmer.  Fungerar 

inte repertoarerna ihop sker en kollision. Det kan till exempel vara att en skönlitterär text är för 

experimentell och för svår för läsaren. Läsarens allmänna repertoar och textens allmänna 

repertoar kolliderar. Läsaren avvisar därmed texten. Det tredje och mest optimala utfallet är 
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spänning. Det är när läsaren är bekant med textens repertoar men ändå tar spjärn emot den. I 

mötet mellan de två repertoarerna uppstår då en spänning och det är vid dessa tillfällen som 

läsningen är som mest produktiv (McCormick 1994:87). 
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4 Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras en översikt av tidigare forskning med relevans för studiens syfte 

och ämne. Först introduceras en studie av Olin-Scheller (2006) där hon undersöker 

gymnasieelevers textvärldar. Detta efterföljs av två artiklar ur en bred studie av Economou 

(2015). Avslutningsvis presenteras en nyare studie av Economou (2018). 

 

4.1 Gymnasieelevers receptioner av skönlitterära texter 

Christina Olin-Scheller (2006:216) studerade gymnasieelevers möten med och receptioner av 

skönlitterära texter i ämnet svenska. Vidare undersöktes elevers litterära repertoarer för att 

genom denna vetskap kunna öka kunskap om ungdomars förutsättningar för läsning av 

skönlitteratur inom svenskämnet. Olin-Scheller beskriver mötet mellan text och läsare som en 

komplex process där individens och textens normer, värderingar, kunskap och erfarenheter är 

ideologiskt situerade och kopplade till ett visst sammanhang vid en viss tid. 

Olin-Scheller utgår från McCormicks (1994) och Rosenblatts (2002) teorier om läsning som 

en transaktion som sker mellan läsare och text i en social och kulturell kontext. Studien är 

baserad på kvalitativa metoder och det empiriska materialet samlades in genom 

klassrumsobservationer samt intervjuer med elever och verksamma lärare (Olin-Scheller 

2006:4). 

Resultatet visade att kollisioner mellan elever och lärares litterära repertoar är betydligt mer 

frekventa än vad matchningar och spänningar är. Lärarna finner den utvalda skönlitteraturen 

betydelsefull och bildande, medan eleverna anser den meningslös och tråkig. Olin-Scheller 

tolkar detta som att lärarna är omedvetna om elevernas litterära repertoarer och med detta även 

elevers förutsättningar för litteraturundervisningen. Eleverna vill kunna engagera sig 

emotionellt i det de läser (Olin-Scheller 2006:215). 

Lärarna i studien vill låta eleverna ta del av olika berättelser om livet och på så sätt vidga 

elevernas repertoarer. Vidare diskuteras inlevelse och närheten i läsningen, vilket möjliggör 

fenomenen matchning eller spänning mellan läsarens och textens repertoarer (Olin-Scheller 

2006:221). Lärare måste öka nivån av matchning med elevernas repertoar för att arbeta med 

syftet inom litteratundervisning i skolan, vilket borde vara att vidga elevers repertoarer. För att 
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eleverna ska nå den litterära kompetens som eftersträvas måste eleven bli emotionellt 

involverad i texten (Olin-Scheller 2006:245). 

  

4.2 Strategier för meningsskapande  

Syftet med Economous avhandling ”I svenska två vågar jag prata mer och så” (2015) var att 

analysera flerspråkiga elevers situation i relation till ämnesinnehåll och undervisning i SVA 

(Economou 2015:17). Avhandlingen består av fyra studier varav studie tre och fyra kommer 

användas som en del av bakgrunden för denna forskning. Forskningsfrågan som besvaras i 

dessa studier lyder: ”Hur läser och tolkar en grupp gymnasieelever som följer kursen svenska 

som andraspråk två olika skönlitterära verk?” (Economou 2018:17). 

Economou utgår från en teoretisk ram som fokuserar på elevers meningsskapande kring 

romanerna och skönlitteraturens roll i SVA. Utgångpunkterna i det teoretiska ramverket är 

Rosenblatts forskning om transaktion (2002), Langers teori om läsning som en transaktion 

(2005) och Kathleen McCormicks (1994) sociokulturella modell för undervisning. Därtill 

belyser Economou Bergmans (2207) studie om svenskämnets innehåll. Bergmans resultat visar 

att undervisningen främst fokuserar på formell färdighetsträning (Bergman 2007:332).  

Studie tre och fyra är receptionsstudier och genomförda i Economous egna klassrum 

(Economou 2015:61). Metoderna är tematiska innehållsanalyser genom boksamtal, uppsatser, 

utvärderingar och fältanteckningar. Vidare använde Economou enkäter, dokumentanalys och 

intervjuer, klassrumsobservationer samt innehållsanalyser (Economou 2015:67f). 

Syftet med tredje studien var att utforska hur en grupp SVA-elever tolkade och samtalade 

om den moderna romanen Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari (Economou 

2015:102). Det undersöks även vilken attityd de har gentemot romanen. Resultaten visade att 

eleverna är engagerade i samtalet om boken då den berör teman som språk, kulturkrockar och 

identitet. Eleverna visade på igenkänning, men med visst motstånd då en del elever var allt för 

bekanta med romanens tema och hellre önskade vidgade vyer inom läsandet (Economou 

2015:112). 

Den fjärde studiens syfte var att analysera vad som sker när SVA-elever på gymnasiet läser 

och tolkar den klassiska romanen Doktor Glas av Hjalmar Söderberg. Här undersöks elevers 

strategier för tolkning och förståelse samt vilket meningsskapande som sker i samtal och text 

(Economou 2018:81). Resultatet visar att eleverna kan arbeta effektivt både självständigt och 

med stöttning av lärare. Eleverna diskuterar innehållet i romanen och hjälper varandra att förstå 
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och göra inferenser i läsningen. Tillsammans skapar eleverna resonemang om igenkänning och 

utveckling (Economou 2015:82). 

Avslutningsvis menar Economou (2018:24) att läsning och samtal om skönlitteratur kan 

fungera som verktyg för vidgade tolkningar, språkutveckling, förståelse för eleverna själva samt 

omvärlden. 

 

4.3 Skönlitteraturens roll i svenska som andraspråk  

Economou (2018) granskar skolans anpassningar inom läsning av skönlitteratur ur ett 

pluralistiskt perspektiv, samt lärares urval av texter för en alltmer växande heterogen elevgrupp. 

Däribland SVA-klasser. SVA är enligt Skolverket menat att öva elever i språket för att kunna 

lyckas väl i andra skolämnen (Skolverket 2011). Det läggs dock inget fokus på den estetiska 

läsningen, något som Economou i sin artikel har svårt att förklara anledningen till (Economou 

2018:55f). 

Syftet med artikeln är att undersöka skönlitteraturens roll i SVA-undervisningen, samt 

verksamma lärares uppfattning av skönlitteraturens roll i SVA. Därtill finns en jämförande 

aspekt med svenskämnet (Economou 2018:56). Den teoretiska ram som artikeln bygger på 

består bland annat av analys av utbildningspolitiska dokument och analys av läroplaner. Därtill 

används forskning av Wiklund och Landmark (2012:149) som menar på att man som lärare kan 

göra undervisningen meningsfull genom att låta eleverna lyfta sina litterära erfarenheter från 

sina hemländer. Även Langer nämns som en del av bakgrunden för forskningen då läsning och 

litteratur skapar upplevelser, kunskaper om läsaren själv, andra, samtiden och historien 

(Economou 2018:58). Vidare diskuteras teorier om skönlitteratur som källa till bildning. 

Litteraturen har makt att skapa möjligheter och upplevelser. Läsaren får tolka och reflektera 

över andras livsvillkor i samhällen olika från deras egna (Economou 2018:54). 

För att besvara syftet om hur skönlitteraturen motiveras och uppfattas i SVA genomfördes 

intervjuer med sex lärare och en lärarstudent. Resultatet visade att motiveringen till läsning av 

skönlitteratur främst var den personliga utvecklingen. Läsaren får bredda sina kunskaper om 

omvärlden, utveckla förmågor som empati och ge inspiration till vidare litteratursamtal 

(Economou 2018:68). 

Vidare visar resultatet att igenkänning spelar in vid val av litteratur. Igenkänning syftar till 

läsning av litteratur som gestaltar och synliggör elevers erfarenheter. Urvalen baseras främst på 

ämnesplaner men lärarna tar även elevernas kunskaper och erfarenheter i beaktning. Modern 

litteratur kan skapa igenkänning och äldre klassiker kan fungera som utmanande (Molloy 
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2007:68). Trots vetskapen om att erfarenheter från olika kulturer samt kunskap i andra språk är 

betydelsefulla för elevers identitetsutveckling nyttjas inte detta i klassrummen.  

Därtill visar intervjuerna att lärarna använder litteratur och läsning som ett sätt att uppnå 

färdigheter för att lyckas i andra skolämnen. Syftet med läsningen motiveras därmed av 

utveckling av språk och identitet, snarare än läsning för läsandet skull och estetiska upplevelser. 

Elever som läser SVA får alltså inte i första hand uppleva det konstnärliga i läsningen då 

läsningen utformas efter ett bristperspektiv (Economou 2018:69). 

Avslutningsvis belyser Economou skolans roll i elevers identitetsskapande. Skolan måste 

aktivt bejaka och uppmuntra användandet av olika språk och kulturella olikheter. Genom 

litteraturen som utbildningsmaterial kan läsning av olika texter fungera som redskap för att 

möta elevers erfarenheter, samtidigt som litteraturen och läsningen i sig fortfarande behåller 

rollen som en egen konstform. Läsarens fantasi ska få möjlighet att växa och därmed vidga 

sinnet (Economou 2018:70; Nussbaum 1997:90). 
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5 Metod och material 

Nedan beskrivs metoderna för studien, samt deltagare. Detta följs av en kort beskrivning av 

insamlat material samt forskningsetiska aspekter som tagits i beaktning.  

 

5.1 Metod 

Studien har ett konstruktivistiskt synsätt då syftet är att bidra till djupare förståelse för elevers 

attityder till läsning av skönlitteratur. Genom att samla in olika perspektiv och uppfattningar 

från elever genom en fokusgruppintervju och enkätsvar har målet varit att skapa en bild av 

elevernas meningsskapande (Magnússon & Nygren 2021:56f). 

Den huvudsakliga metoden för undersökningen har varit fokusgruppintervjuer. Denna metod 

bidrar till en förståelse för hur eleverna tycker och tänker kring ämnet skönlitteratur. Metoden 

används här för att studera attityder, åsikter, tankar och argument. Syftet med 

fokusgruppintervjun var att få tillgång till aspekter kring innehållet av det som sägs (Wibeck 

2010:21). 

Deltagarna valdes i mån av tillgänglighet och tidsram. Jag frågade olika skolor om det fanns 

möjlighet för mig att komma och berätta om denna studie samt fråga om det fanns någon eller 

några som kunde tänkas ställa upp på en fokusgruppintervju. Jag träffade en klass där fem elever 

ville delta. Även enkäten besvarades av elever på samma skola. Tillsammans med eleverna 

bestämdes en tid och datum för fokusgruppintervjun då alla kunde närvara. Platsen bestämdes 

bli skolans bibliotek, där alla kände sig bekväma. Under fokusgruppintervjun deltog dock 

endast tre elever. Fördel med fokusgrupper i förhållande till en vanlig enskild intervju är att 

ämnena är lättare att samtala om och diskutera för deltagarna i sällskap av varandra. Deltagarna 

har möjlighet att ställa frågor till varandra och tillsammans nyansera sina tankegångar (Wibeck 

2010:22). De medverkande informanterna är två killar och en tjej som alla går i samma klass 

på en skola i mellersta Sverige. Åldrarna varierar mellan 17 och 18 år. Det var viktigt för 

forskningen att deltagarna hade en relation sedan innan, för att känna sig bekväma i situationen 

och hjälpa varandra att fundera på ämnet genom olika infallsvinklar. Informanterna har olika 

ursprung och erfarenheter av läsning sedan innan. För att begränsa mängden information har 

endast kursen SVA 2 studerats, då det är kursen med tydligast kunskapskrav för läsning av 

skönlitteratur (Skolverket 2011). 

Fokusgruppintervjun började med presentationer av deltagarna där de själva fick välja vad 

de ville dela med sig av. Alla presenterade sig med namn, ålder, vilket land de kom från samt 

hur länge de bott i Sverige. Efter presentationerna introducerades första ämnet av intervjuaren 
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och efterföljande samtal föll sig förhållandevis naturligt. För att få svar på syfte och 

forskningsfrågor behövde intervjuaren emellertid styra tillbaka samtalet till en mer lämplig 

diskussion genom att ställa frågor till deltagarna kring ett givet ämne. Detta var nödvändigt då 

det var en ostrukturerad fokusgruppintervju. Frågorna som ställdes av intervjuaren var bland 

annat om elevernas kände nytta med läsningen, om de fann det lätt eller svårt att läsa 

litteraturen, om de kunde relatera till den, etcetera. Se bilaga 1. 

För dokumentation av diskussionerna har relevanta delar av intervjuerna transkriberats. 

Transkriptionen följer Norrbys (1994) modell för enkel och skriftspråksanpassad 

transkribering.  

Inför fokusgruppintervjun skickades en enkät ut till en grupp elever som alla läser SVA 2. 

Enkäten bestod av sex frågor som berörde elevernas attityd till läsning av skönlitteratur. 

Enkäten besvarades av 15 elever som alla läser SVA 2. Eleverna som besvarade enkäten går på 

ekonomiprogrammet i årskurs två, vårterminen. Frågorna utformades på ett slutet sätt så att de 

skulle vara enkla att besvara. Se nedan: 

 

• Vilken årskurs går du i?  

• Hur många böcker har ni läst på svenska på gymnasiet? (i skolan)  

• Kan du nämna någon eller flera böcker ni har läst i skolan? Vilka? 

• Tycker du böckerna ni har läst hittills har varit  

○ Dåliga. ○Mindre bra. ○Bra. ○Jättebra. 

• Tycker du böckerna ni har läst hittills har varit lätta att känna igen sig i? Kan du relatera 

till ditt eget liv/dina egna erfarenheter?  

○ Ja, mycket. ○ Ja, ibland. ○ Nej, sällan ○ Nej, aldrig. 

• Känner du att det är viktigt för dig att läsa litteratur på svenska i skolan? 

o Ja. ○ Nej. ○ Vet inte. 

 

5.2 Material 

Insamlat material resulterade i enkätsvar från 15 informanter, samt 42 minuter och 42 sekunders 

inspelat material från fokusgruppintervjun. Alla som besvarade enkäten gick i årskurs två och 
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läste därmed SVA 2. De tre deltagande eleverna under fokusgruppintervjun kallar jag för Haidar 

17, år från Afghanistan, Aaliyah, 18 år från Iran och Afghanistan och Jobe, 17 år från Uganda.  

 

5.3 Forskningsetik 

Forskningsetiska aspekter har tillämpats i högsta möjliga grad. Deltagarna har fått tala och 

diskutera på egna villkor, samt fått avstå om det känns svårt eller för personligt att svara eller 

prata om. Alla informanter har tilldelats fingerade namn och tillstånd för ljudupptagning av 

fokusgruppsintervjun godkändes. Alla informanter har informerats om forskningens syfte. 

Informanterna förstod att deltagande är frivilligt och att det är okej att avbryta sitt deltagande 

när som helst. Konfidentialitetskravet har beaktats i den mån att informanterna i studien har 

tilldelats fingerade namn. Enkäten som besvarades var anonym (se Vetenskaprådet 2002:7ff.)  
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6 Resultat 

I resultatavsnittet presenteras svar från enkäten och relevanta utdrag ur fokusgruppintervjun. 

Först redovisas hur mycket och vad eleverna har läst under sin gymnasietid. I följande stycke 

redogörs de enkätsvar som bidrar till att svara på studiens första forskningsfråga. Därtill 

presenteras citat ur fokusgruppintervjun som anses bidra till att uppfylla studiens syfte. I del två 

i resultatavsnittet redovisas enkätsvar som medverkar till förståelsen för elevers 

meningsskapande i skönlitteraturläsning. Som tidigare följs svaren av citat från 

fokusgruppintervjun som bidrar till innehåll och förståelse för den andra forskningsfrågan. 

 

6.1 Attityder till läsning av skönlitteratur 

Här presenteras först enkätsvar och därefter utdrag ur fokusgruppintervjun som besvarar 

frågeställningen kring attityder till läsning av skönlitteratur.  

 

6.1.1 Enkätsvar 

10 av de svarande uppgav att de läst mellan 1–3 böcker på svenska i gymnasiet och 4 menade 

att de läst 3–5 böcker. 1 elev hade läst fler än 5 böcker på svenska under sin gymnasietid. (Se 

figur 1) När svarande ombads uppge namn på litteratur de läst på svenska under gymnasiet blev 

majoriteten av svaren Bröderna Grimms Sagor, Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren, samt 

En man som heter Ove av Fredrik Backman. Ytterligare svar var Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige av Selma Lagerlöf och Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad. De som inte 

nämnde någon av dessa böcker menade att de inte kunde namnge någon alls.  

 

 

Figur 1. Enkätsvar: Hur många böcker har ni läst på svenska i gymnasiet? (i skolan) 
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10 av eleverna som svarade på enkäten tyckte det som de fick läsa på gymnasiet var bra. 3 

tyckte att det var jättebra. Resterande elever var lika delar inställda till att det var dåligt samt 

att det var mindre bra. Se figur 2.  

 

 

 

Figur 2. Enkätsvar: Tycker du böckerna ni läst hittills har varit...  

 

Liknande uppdelning av svar framkom på frågan om det är viktigt att läsa litteratur på svenska 

i skolan. 9 svarade ja, 5 svarade vet inte och 1 uppgav att det inte var viktigt att läsa litteratur 

på svenska i skolan. Se figur 3. 

 

 

Figur 3. Enkätsvar: Känner du att det är viktigt för dig att läsa litteratur på svenska i skolan?  
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6.1.2 Fokusgruppintervju 

Attityderna till läsning av skönlitteratur varierade bland deltagarna i fokusgruppintervjun. I 

nedanstående utdrag diskuteras frågan om det känns viktigt att läsa litteratur på svenska i 

skolan. Eleverna valde att diskutera syftet med läsning ur deras perspektiv.   

 

Haidar  Jag tror det finns flera olika anledningar: förbättra vår svenska  

både för att kunna skriva, läsa och uttala rätt. Så det finns poäng i att kunna  

använda detta i livet och vidare. 

 

Jobe Kanske för att kunna avancerad grammatik. Det är bra att lära sig det då det är  

viktigt att kunna i livet. 

 

Kring frågan om det är lätt eller svårt att läsa litteraturen i skolan råder blandade meningar 

beroende på vilken bok det handlade om. En svår bok definieras enligt informanterna av vilken 

nivå grammatik och ordförståelse är på. I äldre böcker är språket mer gammaldags och därmed 

svårare att förstå. Nyare, moderna böcker är lättare att läsa.  

 

Aaliyah Det är ganska svårt och gamla ord. Man måste översätta dem annars fattar man 

inte vad det handlar om. Alltså man fattar… men samtidigt inte. 

 

Jobe Det är avancerad grammatik. 

 

Aaliyah Ronja rövardotter var svår. Svåra ord. 

 

Jobe Ove var bra. 

 

Aaliyah Ove var lätt. 

 

Haidar Jag tyckte det var lagom. Det var inte svårt och det var inte lätt. Det finns alltid 

ord som vi inte kan.  

 

Aaliyah Men mest är ord som vi kan.  

 

Jobe  Mest ord som vi kan. 

 

Eleverna redogör för hur de i klassen arbetar med litteraturen under och efter själva läsningen. 

Aaliyah berättar att de läser första sidorna tillsammans i helklass. Läraren läser högt för 
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eleverna. Därefter får eleverna sköta läsningen själva, hemma. Efter läsningen får klassen olika 

skrivuppgifter, bland annat läsförståelse, sammanfattande texter och jämförande texter.    

 

Haidar Vi delar upp boken som vi läser. Typ tio sidor eller tjugo sidor åt gången. Om vi ska träna 

och förstå texten måste vi läsa själva.  

 

Aaliyah Hemma ja. Vi brukar läsa hemma. Från början brukar läraren läsa några sidor högt och sen 

fortsätter vi själva. Sen får vi frågor, till exempel skriva sammanfattningar.  

 

Haidar Mest sammanfattningar av de sagor vi läst. Vi får jämföra språk mellan olika texter.  

 

Jobe Vi fick göra någon typ av prov på boken. En del behövde vi kolla upp innan vi arbetade med, 

för det var läsförståelse.  

 

6.2 Meningsskapande i litteratur  

Först presenteras de enkätsvar med relevans till frågeställningen om meningsskapande i 

skönlitteraturen. Detta efterföljs av utdrag ur fokusgruppintervjun som belyser igenkänning och 

spegling.  

 

6.2.1 Enkätsvar 

Enkäten visade att 9 av eleverna som svarade ansåg att litteraturen ibland var lätt att känna igen 

sig i. 3 svarade att det sällan gick och 2 ansåg att det aldrig gick. 1 elev 

tyckte att det alltid var lätt att se. Se figur 4.  

 

Figur 4. Enkätsvar: Tycker du böckerna ni läst hittills har varit lätta att känna igen sig i? 
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6.2.2 Fokusgruppintervju 

Eleverna diskuterar i vilken mån de kan relatera till handling och/eller karaktärer i böckerna.  

 

Jobe Alltså jag tror att det kan vara samma som när vi spenderar mycket tid på 

andra och att tänka på andra. Man sätter sig själv sist. Alla andra är glada, men 

inte jag.  

 

Aaliyah påpekar att sagorna är påhittade och därför svåra att känna koppling till. 

 

Aaliyah Det var olika sagor, alltså samlingar av sagor. Det var deras liv men sagorna 

var inte på riktigt. De var 

 

Jobe Fantasi 

 

Aaliyah Exakt de var fantasi. Men de liknar våra liv lite. I alla sagorna finns det onda 

personer som vill döda den snälla personen. I slutet av sagorna så misslyckas 

alltid den onda. Det är alltid den som dör eller hamnar i olycka.  

 

Samtalet leder in på Ronja Rövardotter och hur familjerna anser varandra fiender. 

 

Jobe Det skadar barnen. Det hände min familj här i Sverige. Det är andra familjer, 

grannar till oss, som sprider rykten om vår familj. 

 

Aaliyah När jag bodde i Iran fanns det personer i min familj som var ovän med en 

annan familj. De var inte fiender. Ovänner. Det var två barn som älskade 

varandra och ville gifta sig med varandra men familjerna tillät inte detta. De 

tvingades gifta sig med andra som de inte ville. Och inte älskade. 

 

Senare i samtalet är Nils Holgerssons fantastiska resa genom Sverige ämnet som diskuteras. 

Här nämner Haidar han att inte alls kan känna någon likhet eller spegla sig i litteraturen.  

Nej inte jag. Det är helt nytt för mig. Jag känner inte känner igen mig i 

platserna. 

Deltagarna fortsätter att se likheter med sina egna liv. Här beskrivs händelser som de själva 

upplevt eller hört om som de kan spegla med händelserna i sagan om Snövit och sagan om 

Askungen. Det handlar återigen mycket om familjerelationer och inte om deltagarna själva. 
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Jobe  Jag har läst Snövit också. 

 

Aaliyah Ja, en saga av bröderna Grimm. Styvmodern var elak mot barnet. Min styvmor 

var likadan. 

 

Jobe Till exempel så hatar min mamma också sin mor. Min mamma bodde med sin 

mormor. Hon fick inte bo med sin pappa för hennes mamma bestämde det. 

Hon var elak mot henne och tvingade henne att bo hos sin mormor. 

 

Haidar Där jag bodde i Afghanistan så var jag inte med om så mycket liknande 

händelser, men jag har hört andra berätta. Det var en styvmor som tvingade en 

av sina söner att jobba mer än de andra syskonen.  

 

Jobe Som Askungen. 

 

Haidar Ja. Hon flyttade också. 

 

Aaliyah Askungens styvmor ville döda henne för att Askungen var finast. Min 

mammas kusins barn har gift om sig med en man som innan henne hade en fru 

och tillsammans med henne två barn. Då blev min mammas kusin styvmor till 

dessa två barn. Hon var jätteelak mot dem. Hon gav dem inte mycket mat, hon 

slog dem. Sen fick mannen flytta till USA för han gick med i armén. Så nu vet 

jag inte hur det är men stackars de barnen. Hon var jätteelak mot barnen. 

 

Jobe Du vet att det finns mammor som är elaka mot sina egna barn också. Det finns 

en mamma i mitt hemland som är taskig mot sin dotter för att hon inte är 

perfekt. Hon hotar och slår hennes dotter. Dottern gifte sig med en fransman 

och ville flytta till Frankrike. Men när hon skulle resa så hade hennes mamma 

med hjälp av hennes bror lagt droger i hennes resväska så att dottern fick sitta 

i fängelse några veckor. Dottern ville ju inte bo kvar i Uganda utan flytta till 

Frankrike med sin man. Mamman sa även till de andra syskonen i familjen att 

vara elaka mot dottern. Det är för att den dottern var den enda med annan 

pappa. Den mamman misshandlade sin egen dotter. 

 

Citaten ovan visar hur eleverna hjälper varandra med berättelsen. De fyller  

i och berättar tillsammans.  

Avslutningsvis berättar Aaliyah hur hon känner att det speglar hennes liv när 
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de goda alltid vinner mot de onda. 

 

På samma sätt som i den sista boken vi läste, sagosamlingen av bröderna 

Grimm. I alla sagorna danns det onda personer och i slutet förlorade alltid de 

onda. Det är bara de bra personerna som vinner och aldrig de onda. Det händer 

i mitt liv också. Alltid de goda som vinner. 
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7 Diskussion 

Det insamlade materialet pekar mot en generellt positiv attityd bland mina informanter till 

läsning av skönlitteratur. I likhet med tidigare studier av bland annat Economou (2018) som 

även den visade på en positivitet bland lärare och elever angående skönlitteraturläsning, går det 

att genom forskning dra slutsatsen att elever vill läsa skönlitteratur på svenska (Economou 

2015:91f).   

 

7.1 Matchning, kollision och spänning 

Genom att utgå från den sociokulturella modellen för läsning förstås sambandet mellan 

deltagarna i fokusgruppintervjun och texten. Resultatet belyser hur eleverna närmar sig 

läsningen med normer och föreställningar med bakgrund från andra länder (McCormick 94:69). 

Bland annat nämner Aaliyah hur relationer speglas i hennes läsning i förhållande till historier 

hon hört under sin uppväxt, men även riktiga händelser hon har upplevt. Exempelvis berättar 

hon om styvmödrar som är elaka mot barn, släktingar som har intriger med varandra, krig och 

förflyttningar inom armén. Detta är exempel på Aaliyahs allmänna repertoar, alltså värderingar, 

kunskaper och tidigare erfarenheter. För att förstå samspelet och den sociohistoriska kontexten 

är det även av vikt att se på den litterära repertoaren. Av diskussionen i fokusgruppen går det 

att utläsa Aaliyahs tidigare relation till läsning. Hon är ovan vid äldre skriftspråk, vilket är 

naturligt i hennes situation. Hon har upprättat strategier för läsning genom att läsa hemma.   

I enhet med Economous (2015) resultat är kollision i texten vanligt förekommande, men inte 

nödvändigtvis något negativt. Eleverna är intresserade av att lära sig mer och förstå textens 

språk. Kollisionen sker mellan textens litterära repertoar och elevernas litterära repertoar. Som 

tidigare nämnts föreföll sig delar av litteraturen innehålla äldre skriftspråkssvenska och ord som 

idag inte används i samma uträckning, framför allt inte i talat språk. Dessa texter var ur 

Bröderna Grimms Sagor samt Nils Holgerssons fantastiska resa genom Sverige. Så kallade 

klassiker. Elevernas nyfikenhet i kollisionerna visar främst på en vilja och önskan om bredare 

grammatikkunskaper, vidgade ordförråd och bättre redskap för intag av större textmassa. 

Kollisionerna är kan dock inte alltid ses med positivt utfall. Bland annat nämner Haidar 

svårigheterna med läsningen av en äldre text då han inte har någon koppling till vare sig miljö 

eller handling. Det är utmanande att kunna känna mening och poäng i läsandet när det inte finns 

något att relatera till. 

Vidare skapas en meningsfullhet under läsandet när texterna tolkas av eleverna på olika sätt 

under olika perioder i läsningen. McCormick (1994:87) talar om spänning som det mest 
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optimala utfallet i den sociokulturella modellen. Detta utfall blev när läsarna fann repertoarerna 

i texten bekanta och därifrån kunde göra djupare tolkningar och meningsskapande under 

processen. I diskussionen mellan eleverna syns detta i de flesta kommentarerna om litteraturen. 

I likhet med resultatet från Economous (2015:82) studie visar resultatet här att eleverna hjälps 

åt med meningsskapandet. Elevernas åsikter var i förgrunden för förståelsen. Att spegla sig i 

texten och se likheter var intressant för eleverna, men viktigare var kopplingen och förståelsen 

för karaktärers känslor och beteenden till sina egna. Exempel ur materialet som belyser detta är 

när Jobe redogör för likheten mellan den fiktiva karaktären Oves känslor och Jobes egna tankar 

om det Ove genomgick. Han beskriver det som att Ove inte kände livslust då ”livet är värdelöst 

utan kärlek”. Han berättade hur han och många andra spenderar mycket tid åt att göra andra 

glada men sätter sig själva sist.  

Läsningen blir som mest produktiv när fenomenet spänning sker (McCormick 1994:87). När 

eleverna läser och arbetar med texter som En man som heter Ove är engagemanget mycket 

större än med texter som Ronja Rövardotter. Detta tolkas utifrån McCormicks resonemang som 

ett resultat av hur de olika repertoarerna samspelar.  

Economou belyser vikten av att arbeta med äldre och nyare litteratur i SVA-klasser då det 

tillåter elever att vidga sina vyer (Economou 2015:87). I liket med Olin-Scheller (2006), 

Economou (2015) och Economou (2018) tyder resultaten på att skönlitteraturen som används i 

elevernas undervisning inte är anpassad för att vidga elevernas vyer eller emotionella 

involvering. I och med att frekvensen av matchning sker så pass sällan krävs det en bredare 

repertoar hos både elever och litteratur. Elevernas repertoarer vidgas när litteraturen låter 

eleverna skapa meningsfullhet i läsningen. Genom att låta matchning ske oftare ökar chanserna 

för elevernas personliga utveckling. 

 

7.2 Språkutveckling 

En stor del av tidigare forskning inom ämnet har kommit fram till slutsatsen att litteraturen är 

menad att kompensera språkliga tillkortakommanden och vidga elevers svenska referensramar 

(Economou 2018:57, Skolverket 2011, Wiklund och Landmark 2012:145). Resultaten från 

denna studie följer till synes samma mönster. Eleverna ser på läsning som en väg till bättre 

resultat i andra ämnen. Haidar och Jobe ser syftet med läsningen vara förbättring av svenskan, 

både i skrift, uttal och läsning.  

 

Haidar  […] Förbättra svenska språket ja både för att kunna skriva och läsa och 

uttala rätt. 
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Jobe […] Kunna avancerad grammatik.  

 

 

7.3 Föreställningsvärldar 

Samtalet mellan eleverna under fokusgruppintervjun visade på att eleverna rör sig frekvent 

mellan de olika faserna Langer beskriver i teorin om litterära föreställningsvärldar. Eleverna 

utvecklar ständigt sina tolkningar och analyser genom att förstå texten som precis vad den är, 

fiktiv, en låtsasvärld. Aaliyah och Jobe diskuterar detta.  

 

Aaliyah  Det var sagor […] De var sagor inte riktiga […] 

 

Jobe Fantasi. 

 

Detta kan beskrivas som att eleverna befinner sig i fas fyra, att kliva utanför 

föreställningsvärlden. Eleverna granskar texten och kritiserar verket och dess innehåll. Genom 

att eleverna vandrar mellan faserna skapar de gemensamt olika tolkningar av texterna. 

Tillsammans bidrar de med reflektioner över det lästa. Alla tre elever som läst samma saga 

Ronja Rövardotter tolkade till exempel Ronjas och Birks relation olika.  

 

Aaliyah Juste de var syskon 

 

Jobe Nej 

 

Aaliyah Ronja kallade honom för sin bror. 

 

Jobe De var kära. 

 

Haidar De var bästa kompisar. I början var de kompisar men så småningom tror jag 

att de blir kära. 

 

Det finns kanske inte något rätt svar i frågan om tolkning då detta handlar om hur eleverna gör 

sina inferenser och tolkar mellan raderna. Langer (2005) och Nussbaum (1997) poängterar 

läsningens bildningssyfte och hur skönlitteratur skapar möjlighet för reflektion (Langer 

2005:18, Nussbaum 1997:85ff). I och med att läsarna intar olika faser under läsningen ger det 
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möjlighet för läsarens narrativa fantasi att växa inom deras litterära föreställningsvärldar. Detta 

vidgar elevernas syn på sig själva, andra och samhället. (Langer 2005:31)  

Resultaten visar ständigt återkommande på hur fas två och tre manifesterar sig under deras 

läsprocesser. Mängder av liknelser, kopplingar och referenser görs mellan det lästa och det 

egenupplevda. Till exempel berättar både Jobe, Aaliyah och Haidar om elaka styvmödrar. 

Historier från vitt skilda platser och tillfällen diskuteras men speglas samtidigt i litteraturen på 

olika sätt. Tillsammans skapar de mening i det lästa.  

 

Aaliyah  […] Men de liknar våra liv lite. […] 

 

7.4 Efferent och estetisk läsning 

För att förstå samspelet mellan läsare och litteratur används Rosenblatts transaktionsteori 

(2002). Meningsskapandet sker när eleverna uppfattar texten och skapar relevans via 

egenupplevda erfarenheter.  

I och med att deltagarna i denna studie har ursprung i olika sociala och kulturella ursprung 

ter sig meningsskapandet ideologiskt situerat. Tolkningar som en gång gjorts av eleverna kan 

komma att förändras i diskussion med andra eller vid omläsning av texten (Rosenblatt 2002:35).  

Eleverna i studien uppfattas som efferenta läsare. I och med det starkt efterlängtade målet 

om språkutveckling som tidigare nämnts så vill deltagarna läsa på ett effektivt sätt för att ta in 

så mycket information om texten och dess utformning som möjligt. Eleverna vill förbättra alla 

språkliga aspekter och fokuserar inte allt för mycket på det estetiska med läsning. Det finns 

dock mycket personlig och känslomässiga aspekter i diskussionen som sker efter läsningen. 

Som Rosenblatt förespråkar kan dessa två sorters läsning stå i relation till varandra och 

komplettera varandra under läsprocesser (Rosenblatt 2002:41). Det problematiska med 

eleverna i denna undersökning är att de inte verkar veta det direkta syftet med 

litteraturmomenten i skolan. Därav ställs automatiskt den efferenta läsarten i fokus, eftersom 

den prioriteras högst av både elever, lärare och styrdokument (Economou 2018:69, Skolverket 

2011). 

Det efterföljande arbetet i klassrummet har kvaliteter som öppnar för resonemang angående 

textens syfte och innehåll. Det primära syftet verkar dock vara att utveckla språket på en 

systematisk nivå.  Detta resultat är i enhet med Economous (2018) resultat där lärares 
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motivering till urval av skönlitteratur primärt utgår från ett bristperspektiv med mål att 

kompensera språkliga brister: 

 

En slutsats av studiens resultat är att de motiveringar och texturval som lärarna gör 

kretsar kring hur litteraturen kan användas för att nå andra syften, såsom bidra till 

språkutveckling liksom till personlig utveckling, mer än att den kan bidra till estetiska 

upplevelser. Det konstnärliga värdet är alltså inget som står i fokus, i synnerhet inte för 

de elever som läser svenska som andraspråk. Kunskap om litteratur eller utveckling av ett 

litterärt metaspråk är inget som betonas i SVAämnet. I ämnet verkar i stället ett 

bristperspektiv råda där behovet av svenska språket står i centrum. (Economou 2018:69) 

  

Det främsta meningsskapandet sker alltså genom igenkänning i texter med fokus på familj och 

släktrelationer. Detta antas bero på det allmänmänskliga ämnet familj. Ursprung, bakgrund, 

kultur eller uppväxt har ingen större relevans då tanken om familj och känslorna omkring den 

stämmer överens i stort sett överallt. 
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8 Avslutande kommentar 

Elevernas tankar om meningsskapande handlar inte om miljö och bakgrund som jag först 

förutsatte. Snarare kan eleverna förhandla mening med litteraturen genom delade erfarenheter 

och känslor. Eleverna förstår och funderar över det som huvudpersonerna går igenom. Att läsa 

äldre litteratur antogs vara svårt att relatera till i och med att det är så långt från deras 

referensramar, men resultaten visar till stor del motsatsen. Eleverna kan relatera till både Snövit 

och Askungen. Eleverna kunde se mening i det de läser i och med att det har uppstått liknande 

situationer i deras liv, om än vagare eller tydligare. Till exempel upplevelserna om elaka 

styvmödrar, problem mellan familjer och släktingar, problem att hitta kärlek och att finna 

meningen med livet.  

Under fokusgruppsintervjun kom mycket av diskussionen att handla om egna berättelser och 

erfarenheter. Jag trodde initialt att samtalet skulle beröra distansen till den svenska litteraturen 

och det västerländska synsättet. Detta var inte fallet och under vårt möte fick jag i stället ta del 

av intressanta historier från elevernas skilda bakgrunder. Trots att det inte var den huvudsakliga 

tanken med min forskning så ledde detta till att jag kunde förstå och belysa elevernas 

meningsskapande bättre.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

• Vad har ni fått läsa för litteratur hittills under kursen? Vad har ni tyckt om den?  

• Är det lätt eller svårt att spegla sig i det ni läser? Kan ni känna en koppling till texterna? 

Kan ni relatera till dem?  

• Vad skulle ni vilja läsa om ni fick välja själva?  

• Tycker ni det är lätt eller svårt att läsa litteraturen? 

• Hur arbetar ni med böckerna?  

• Känner ni någon slags nytta?  

 

 

 

 

 


