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Sammanfattning 
Denna studie avser studera gymnasieelevers erfarenheter av litteratursamtal, inom 

ämnena svenska och engelska. Dessa erfarenheter jämfördes med varandra i hopp om 

att kunna skönja huruvida elevernas erfarenheter var samstämmiga eller ej.  

 Studien baseras på respondentintervjuer där tio elever blev intervjuade        

beträffande hur de upplever sin litteraturundervisning i skolan. Respondenternas svar 

undersöktes sedan utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på interaktion, 

dialog och meningsskapande där examination och kunskapsmediering har utgjort två 

centrala aspekter. Resultatet visar bland annat att elever är mer vana vid skriftliga 

examinationer och att arbetsmetoderna skiljer sig åt mellan ämnena svenska och 

engelska. Dessutom uppdagades att eleverna själva erkänner sig vara i behov av 

muntlig interaktion och meningsutbyte i samband med litteraturläsning för att på så 

sätt kunna tillägna sig ny kunskap. Trots detta visar det sig att faktiska samtal i mindre 

grupper är ovanligt och att de diskussioner och samtal som eleverna erfar i de flesta 

fall är väldigt lärarstyrda. 

!
!
!
Nyckelord: litteratur, litteratursamtal, gymnasiet, svenskämnet, engelskämnet, 

intervju 
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1. Inledning 
Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka erfarenheter gymnasieelever har av 

samtalsorienterad litteraturredovisning inom de gymnasiegemensamma ämnena 

svenska och engelska. Orsaken till val av ämne grundar sig i tidigare samtal med 

skolungdomar om skönlitteratur där önskan om att få ”skippa bokrecensionen” utgjort 

en central del av samtalen. Detta har kontrasterats av lärares syn på 

litteraturredovisning eftersom recensionen är både en lättsam och effektiv 

redovisningsform eftersom de allra flesta elever har skrivit en recension förut.  

 Att undersöka just gymnasieelevers erfarenheter och önskemål när det kommer 

till att arbeta med skönlitteratur och redogöra för vad man har läst föll sig naturligt 

eftersom jag utbildar mig till gymnasielärare inom ämnena svenska och engelska. 

Under de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten har samtalsmetoder och valet av 

skönlitteratur alltid varit en intressant fråga att diskutera med handledare eftersom det 

i de flesta fall grundar sig i någon form av planering och didaktisk tanke. Att diskutera 

valet med eleverna och att tillsammans med dem utvärdera ett skönlitterärt moment 

har det däremot uppvisat sig vara mindre vanligt, vilket föranleder att deras egna 

tankar och erfarenheter kring skönlitteratur inte har någon direkt påverkan på vare sig 

val av text eller arbetsmetod.  

2. Bakgrund 
Litteratur har alltid haft en väsentlig roll i skolan, och där kursböcker och 

skönlitteratur har fått sina beskärda utrymmen har metoderna för hur dessa används 

sällan varit lika viktiga som själva urvalet. Det faktum att elever möter flera olika 

typer av text varje dag under sin skolgång medför att det ligger en relevans i att 

undersöka hur dessa texter används. Hur, men även varför, uppvisar eleverna den lästa 

texten? Vilken examinationsform är den allra vanligaste? Finns det erfarenheter av 

och en vilja till att diskutera den lästa texten? 

 Eftersom att valet av text skiljer sig mellan de olika ämnen som gymnasieelever 

studerar kommer denna studie att begränsa sig till ämnena svenska och engelska, där 

just skönlitteraturen är en frekvent förekommande typ av text. Anledningen till att 

fokus läggs vid just skönlitteratur är för att det är en betydligt öppnare, och allt som 
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oftast fiktiv, texttyp än vad sakprosa kan klassificeras som. Sättet att använda 

skönlitteratur, att redovisa det som läses, blir därmed relevant att studera. Att 

litteratursamtal, även känt som boksamtal, utgör en väsentlig del i denna studie beror 

på att det är en uppmärksammad metod som blivit alltmer populär och 

rekommenderad av lärare och professorer vid olika universitet och högskolor (Owens 

& Williams 1997:415), vilket föranleder att denna typ av examination blir intressant 

att undersöka.  

 I detta arbete kommer begrepp som litteratur, skönlitteratur, bok och text att 

användas synonymt där samtliga syftar till skönlitterära texter som används inom 

svensk- och engelskundervisning. Dessutom används begreppen litteratursamtal, 

boksamtal, samtal om text och diskussion genomgående synonymt eftersom litteratur, 

de facto, innefattar en större variation av text än vad begreppet ”bok” denoterar. 

!
2.1 Litteraturen och styrdokumenten 

Hur lärare väljer att planera och genomföra en kurs måste alltid vara direkt kopplat till 

den aktuella ämnes- och kursplanen, men frågan om hur enskilda moment och 

uppgifter genomförs i anknytning till styrdokument tycks ständigt generera olika svar. 

Vad säger egentligen ämnesplanerna för ämnena svenska och engelska, och vad säger 

de angående litteratur och samtal?  

Sedan höstterminen 2011 har Sverige genomgått en stor förändring vad 

gymnasieskolan anbelangar – Gy 11. Detta har inneburit nya styrdokument, nya 

program och inriktningar och således en ny struktur som skolans lärare måste förhålla 

sig till. I ämnesplanen för ämnet svenska står följande att läsa:  

!
[…] eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa 

och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. […] 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna. […] I 

undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer 

av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den 

egna utbildningen. 

(Gy 11, 2011a) 
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Dessutom lägger ämnesplanen fokus på elevers deltagande i samtal och diskussioner; 

”[f]örmåga att […] delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och 

diskussioner” (Gy 11, 2011a). Vad dessa samtal och diskussioner skall beröra 

behandlar inte ämnesplanen, men att eleverna skall ges möjlighet att reflektera över, 

kritiskt granska och arbeta med lästa texter står det dock en hel del om (Gy 11, 

2011a).  

 Vad ämnesplanen för engelska anbelangar finns det inte lika mycket skrivet om 

just samtal och diskussioner. Däremot står det en del om elevernas kommunikativa 

förmåga och att de skall ges förutsättningar att utveckla denna både i tal och skrift och  

i olika sammanhang (Gy 11, 2011b). Det går dessutom att utläsa följande i anknytning 

till vad eleverna skall utveckla: ”[f]örståelse av talad och skriven engelska samt 

förmåga att tolka innehållet” (Gy 11, 2011b). Dessa stycken är således kopplade till 

såväl litteratur som muntliga, kommunikativa situationer. I övrigt skiljer sig ämnena 

svenska och engelska åt i den meningen att eleverna skall bekanta sig med litteratur 

och författarskap på ett mer genomgående sätt där ämnesplanen för svenska innefattar 

att nationella och internationella författarskap, olika genrer och stildrag etc. sätts i 

fokus. Dessa aspekter av litteratur återfinnes dock inte i ämnesplanen för engelska.  

3. Litteraturöversikt !
Större delen av den forskning som framtagits beträffande just boksamtal behandlar 

utvärderingar av själva metoden, hur den fungerar i praktiken. De flesta studier 

inkluderar även ett elevperspektiv, men ingen som hittills påträffats har behandlat de 

olika erfarenheter elever har av litteratursamtal eller hur elever själva önskar arbeta 

med litteratur. Dessutom inriktar sig de flesta studier mot hur litteratur används på 

grundskolenivå, men eftersom denna studie avser undersöka litteraturanvändning i 

gymnasieämnen blir en forskningsredogörelse för grundskola irrelevant och svår att 

använda som grund för denna undersökning. 

!
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3.1 Vad är ett boksamtal? 

Ett boksamtal kan struktureras och genomföras på många olika sätt. Det kan vara mer 

eller mindre lärarstyrt, olika långt, utgå från i förväg formulerade frågor eller hållas 

mer öppet, och så vidare. Med andra ord är kriterierna för huruvida någonting får 

kallas boksamtal, alternativt textsamtal, få – en läst text behandlas genom samtal – 

och oavsett om samtalet är tänkt att vara examinerande eller inte syftar det alltid till 

en och samma sak: att utvidga förståelsen av det lästa i samverkan med andra.  

Enligt Aidan Chambers (2007), så kan den process som försiggår när elever läser 

ett litterärt verk och därefter diskuterar det illustreras som ett slags cirkel där läraren 

utgör navet i denna cirkel. Denna cirkel består i huvudsak av tre faser där elevernas 

aktivitet är konstant. Den första fasen kan beskrivas som den selektiva fasen där valet 

av bok står i fokus. I denna fas företräder praktiska angelägenheter de emotionella 

eftersom att faktorer som tillgänglighet utgör en väsentlig del i det som möjliggör att 

ett boksamtal över huvud taget skall kunna äga rum. Denna fas är därmed omöjlig att 

eliminera eller ersätta (Chambers 2007:13). 

 Den andra fasen inkluderar ytterligare praktiska aspekter; den tid som ämnas åt 

läsning, om boken skall högläsas, läsas individuellt eller både och beroende på vad 

eleverna föredrar och är i behov av. Det viktiga under denna fas är att låta läsningen ta 

den tid den tar eftersom att det är här alla läsningens intryck kommer att äga rum. Det 

är även i denna fas som eleven får möjlighet att möta en ny sorts läsning som kan 

inkludera ett pluralistiskt och mångfacetterat litteraturval, det vill säga erbjuda något 

som eleven inte varit bekant med sedan innan. På så sätt öppnas en ny dörr där eleven 

för möjlighet att orientera sig inom en eller flera genrer hellre än att inrikta sig på en 

enskild författare (Chambers 2007:13f). 

 Den tredje och sista fasen utgör själva samtalet där reaktioner och respons på den 

lästa texten delas. Denna kan äga rum mellan olika läsetapper fram till dess att en text 

är helt färdigläst, men infinner sig främst efter den avslutade läsningen. Det är under 

denna fas som eleverna får utrymme att dela sina läserfarenheter med varandra på ett 

mer trivialt sätt innan verket börjar diskuteras utifrån en detalj- och analysnivå 

(Chambers 2007:13f, 18ff).  Den tredje fasen, boksamtalet, är tänkt att vara en så 

öppen konversation som möjligt där frågor som inleds med ett ”varför” är strängt 
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förbjudna. Detta beror på att ”varför” har en negativ, aggressiv, ifrågasättande och 

utmanande klang som lätt medför att den frågade känner sig hotad. Detta medför att 

en dialogisk kontext blir angripen av en destruktiv atmosfär där eleverna kan uppleva 

sig osäkra och även obekväma när sådana typer av frågor ställs. På så sätt liknar dessa 

typer av samtal, med en inbördes strikt och negativ struktur, förhör mer än 

avslappnade diskussioner (ibid:60f). Den typ av samtal som Chambers presenterar i 

sin bok bär också på en struktur. Enligt honom är det viktigt att ett boksamtal 

genomgår fyra olika steg, där varje elev får säga sitt, för att få samtalet att flyta 

naturligt av sig självt, så att engagemang föds och en diskussion äger rum. Varje steg 

söker en viss typ av information, vilka successivt bidrar till att bygga upp en 

samtalsgrund. I stället för att ställa eleverna direkta frågor, så använder sig läraren av 

begreppet ”jag undrar” (från engelskans ”tell me”), vilket är mer sammankopplat med 

berättande. På så sätt uppmuntras eleverna och inbjuds i samtalet, vilket gör att de törs 

svara och vara delaktiga (ibid:61f). 

 Lärarens uppgift är inte i första hand att ställa frågor. Hennes roll är att hålla 

samtalet fokuserat vid texten och det som angår den eftersom att det är lätt att 

samtalet tar en riktning från texten och dess innehåll. När eleverna inte längre har 

någonting att säga kan läraren ställa följdfrågor till vad som redan har behandlats i 

samtalet, eller ta upp någonting annat som ännu inte har diskuterats. Eleverna 

kommer successivt att vänja sig vid att läraren blir en mer deltagande aktör än endast 

en samtalsledare, och när de sedan har vant sig vid boksamtalets struktur kommer de 

att kunna styra in sig själva på de samtalssteg de själva anser att de får störst utbyte 

av, exempelvis det steg där de får ställa sina egna frågor och dela med sig av 

funderingar eller det steg där de behandlar upptäckta mönster (Chambers 2007:106, 

108).  

 Aidan Chambers variant av boksamtal är, som tidigare nämnt, endast en av 

många. Eftersom utförliga metodbeskrivningar av hur samtal om texter kan eller bör 

gå till är väldigt få, så utgår denna studie särskilt från Chambers metod. Chambers 

samtalsmetod är ett effektivt exempel på hur dynamiken mellan lärare och elev i ett 

boksamtal är tänkt att fungera. Frågor tillhandahålls av läraren, på så sätt styrs 

eleverna till ett visst fokus, men det är i huvudsak eleverna som styr själva samtalet. 
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Detta innebär att de samtal eller ämnen som rör sig utanför frågorna, det som för 

eleverna är av relevans, också tillåts utrymme för ventilering. Med andra ord 

uppmuntras eleverna att självständigt tygla samtalet vilket medför att lärarens roll blir 

mindre påtaglig.  

!
3.2 Varför diskutera litteratur? 

All text har potential att resultera i diskussioner genom att läsaren utmanas i nya sätt 

att tänka eftersom text har möjlighet att väcka funderingar (Brodow & Rininsland 

2005:150f).  Bokcirklar, -klubbar och övriga kollektiva samkväm där läsning och 

samtal förekommer har funnits i många år vilket visar att läsning och läsupplevelser 

inte endast är ensamma processer utan kan ingå i större, interaktiva sammanhang 

tillsammans med flera läsare. Enligt Owens och Williams (1997) anses det vara mer 

givande att tillsammans med andra få dela sin läsupplevelse och få nya perspektiv på 

det lästa (s. 416f), och det är dessutom vanligt att elever är i behov av den sociala 

interaktionen som följer med någonting som de läst eller har tittat på för att på så sätt 

kunna tillgodogöra sig innehållet och förmå förstå och tolka det. Genom diskussion 

och samtal om det lästa är det möjligt beröra ämnen som gör att eleverna kan sätta 

den lästa texten i relation till deras egen verklighet, erfarenheter och kunskaper, något 

som kan vara svårt att göra genom enskilt arbete (Brodow & Rininsland 2005:147ff, 

161ff, 167f, 184ff). Dessutom lär sig deltagarna att uttrycka sig på fler än ett sätt 

samtidigt som deras analysförmåga, kunskap om litteratur, kritiska tänkande och 

förståelse för det lästa stärks och utvecklas (Owens & Williams 1997:417f). 

Lena Kjersén Edmans bok Tala om böcker – boksamtal på bibliotek, i skola och 

på nätet (2013) delar en mängd berättelser där lärare, både på grundskola och 

gymnasium, berättar om sina erfarenheter av att arbeta med litteratur och 

litteratursamtal. De olika erfarenheter som presenteras innefattar även olika metoder 

för litteratursamtal, men eftersom vidare utvärdering och analys av dessa metoder 

saknas i Kjersén Edmans bok är det mer föredraget att se denna som en 

inspirationsbank hellre än faktisk forskning.  

 Birgitta Bommarcos avhandling vid Malmö högskola, Texter i dialog – en studie i 

gymnasieelevers litteraturläsning, behandlar just gymnasieelevers litteraturläsning 
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och hur dessa har fått arbeta vidare med dessa lästa texter. I de fall eleverna arbetade 

med boksamtal spelades dessa in och arbetsmetoden, att diskutera böcker, 

utvärderades även av eleverna själva. Vad Brommarco kunde konstatera var att 

boksamtalen värderades väldigt högt, och genom elevernas utvärderingar och analys 

av inspelningarna visade det sig att eleverna såg ett stort kunskapsutbyte i att samtala 

om den lästa litteraturen (Bommarco 2006:212f). Trots att Brommarcos studie är 

förankrad i den äldre läroplanen, Lpf 94, innefattar den rik dokumentation över hur 

samtalen genomfördes, vad eleverna diskuterade och kom fram till. Större delen av 

hennes resultat går med andra ord att diskutera oberoende läro- och kursplan, men då 

elevperspektivet, i den mening eleverna själva får kommentera och utvärdera 

metoden, endast är förankrat i de lektioner som de inspelade samtalen genomfördes på 

går erfarenhetsperspektivet en aning förlorat. Det medför även att åsikterna gällande 

vilka av elevernas erfarenheter av att läsa och redovisa läst text har varit de bästa inte 

framträder nog tydligt för att kunna komplettera den studie jag avser genomföra.  

!
3.3 Läsaren, samtalet och dynamiken 

Bortsett från kunskapsutbyte menar Owens och Williams (1997:415ff) att det 

interaktiva utbytet av en läsupplevelse även vidgar andra horisonter. Att få sätta sig in 

i hur andra tänker och läser bidrar till ökad förståelse av varför människor tänker och 

tycker som de gör. Owens och Williams studie inriktar sig främst på 

universitetsstuderande studenter där de bland annat avsåg undersöka deras 

erfarenheter av två olika modeller av boksamtal, vilka båda behandlade fler än en bok 

(Ibid.:415f). Erfarenheterna av dessa samtal visade sig vara huvudsakligen positiva 

eftersom studenterna upplevde att utbytet av tankar, idéer, intryck och kunskaper 

berikade läsupplevelsen (Ibid.: 416ff). 

 Kathleen Carico behandlar i sin artikel Negotiating meaning in classroom 

literature discussions (2001) vad som händer i en mindre grupp när litteratur skall 

diskuteras. Hon menar att textens betydelse genomgår ett slags förhandling. Denna 

förhandling är alltid mellan läsaren och en annan part i anslutning till själva texten, 

såsom författaren själv eller den undervisande läraren, och syftar till att finna en sann 

kärna eller mening som kan accepteras och som läsaren kan identifiera sig med 
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(Carico 2001:510f). Genom muntlig interaktion deltog en mindre grupp bestående av 

enbart flickor i boksamtal där textens struktur, handling, karaktärer och betydelse 

genomgick olika så kallade förhandlingsfaser, vilka Carico fann resulterade i 

djupgående diskussioner och en dynamisk läroprocess (Ibid.:511ff).  

 Carico utgår främst från en av Louise Rosenblatts teorier gällande litteratur och 

olika typer av läsning, vilken hon även menar sig ha bekräftat genom sin egen studie 

(Carico 2001:511). Louise Rosenblatts teori om läsarrespons innebär att responsen 

tjänar ett högre syfte än att besvara triviala frågor som söker konkret information 

gällande det lästa (Rosenblatt 2005:25f). I stället syftar läsarresponsen till att 

behandla en läst text på flera olika nivåer där läsaren får möjlighet till personlig 

utveckling. Vidare menar Rosenblatt att texten endast fungerar som ett verktyg och att 

det är läsaren som har full kontroll över detta verktyg. Läsaren behöver därmed träna 

sig i att använda det för att på så vis kunna upptäcka vad som är möjligt att läsa och 

tolka. Kombinationen läsning och interaktion med andra läsare gör det möjligt för 

läsaren att erhålla, utöver personlig utveckling, kunskap om andra människor och 

deras liv (Ibid.:26f).  

 Även Jeanne Connell har undersökt Rosenblatts teori om meningsskapande 

läsning, vilken Connell menar är en pragmatisk filosofi med rötter i ”John Deweys 

radikala empiri” (Connell 2008:103). Connell diskuterar Rosenblatts teori utifrån 

läsarens möte med texten, och eftersom Rosenblatts teorier är väldigt filosofiska till 

sin natur, där idén om att läsaren och texten tillsammans förenas till en relationell 

enhet, blir det svårt att applicera dessa på den studie som avses behandlas i denna 

uppsats. Detta främst på grund av att Rosenblatts primära fokus ligger vid mötet 

mellan läsaren och texten medan denna undersökning syftar till att utreda vilka 

erfarenheter som finns gällande den process som tar vid efter att läsningen avslutats. 

 Staffan Thorson har genomfört en studie på bland annat gymnasienivå där 

litteratursamtalen stod i fokus och analyserades. Thorsons resultat påvisar en styrande 

och auktoritär svensklärare eftersom urval likväl som samtalets frågor och lärarens 

synpunkter är tydliga faktorer som påverkar elevernas läsupplevelse negativt 

(Thorson 2005:159ff). Thorsons undersökning vilar främst på samtalsanalys och inte 

så mycket på elevperspektivet, men delger trots det en detaljerad bild av hur 
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litteratursamtalen gått till, hur dynamiken mellan lärare och elever sett ut och vilken 

roll frågorna i anslutning till den valda texten har spelat. Att läraren har en dominant 

och ifrågasättande roll är tämligen synligt vid granskning av transkriberingarna, vilket 

framlägger bevis för hur olika samtal som går under samma benämning kan se ut. 

Även Eva Hultin har ägnat sig åt en studie över litteraturundervisning. Likt Thorson 

har hon dock fokuserat på själva samtalen, hur de har gått till och hur lärarna ser på 

sin egen litteraturundervisning (Hultin 2006:283ff) och därigenom inte haft 

elevperspektiv i fokus.  

!
3.4 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie lägger tonvikten vid det sociokulturella perspektivet på lärande och 

inlärning där den teoretiska utgångspunkten är att inlärning sker via interaktion 

(Dysthe 2003:50). Enligt Dysthe (2003:32) finns det inget entydigt teoribegrepp vad 

gäller det sociokulturella. I stället finns olika inriktningar, perspektiv, som denoterar 

de olika variationer som är sammankopplade med sociokulturell teori. Dysthe menar 

att det finns centrala aspekter som är gemensamma för alla perspektiv i och med att 

samtliga är förankrade i samma grundsyn: lärandet är ett konstruktivistiskt fenomen 

där kunskapen ”konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 

individuella processer” (Ibid.:41). Dessa centrala aspekter är att lärandet är ”situerat”, 

alltså situations- och kontextbundet, ”socialt” och ”distribuerat”, det vill säga att 

kunskapen distribueras till alla som ingår i den sociala kontexten eftersom samtliga 

deltagare har förmågan att komplettera helhetsförståelsen. Övriga aspekter som 

klassas som centrala är att lärandet även är ”medierat”, vilket innebär att lärandet kan 

ske genom stöd av olika verktyg, vilka kan vara ”fysiska, tekniska” eller 

”semiotiska”. Slutligen menar man att ”[s]pråket är grundläggande i 

läroprocesserna” (Ibid.:43) och att lärandet ”är ett deltagande i en praxisgemenskap”, 

alltså att människor deltar i en gemensam kontext där deltagandet ständigt utvecklas 

och antar en mer komplex karaktär då samtliga deltagare bär på olika erfarenheter, 

färdigheter och kunskaper (Ibid.:42ff). 

 Inom det sociokulturella perspektivet menas att språk och kommunikation 

reflekterar mer än endast erfarenheter; de reflekterar på vilket sätt vi befinner oss i en 

� 	  11



kulturell och historisk tradition. Det människor förmedlar inkluderar olika värderingar 

som ofta är en avspegling av det samhälle, den historiska och kulturella kontext, de 

lever i. Språk och kommunikation är de grundstenar som vårt samhälle och kulturell 

mångfald vilar på. Det är genom dessa grundstenar som vi lär oss att ingå i sociala, 

och i förlängningen kulturella, sammanhang, som individer och som grupp (Dysthe 

2003:47f). Med andra ord inriktar sig ”social” som koncept på både historiska och 

kulturella sammanhang och ”relationerna och interaktionen mellan människor” (Ibid.:

43).  

 I fråga om lärande, och även tänkande, är kommunikationen avgörande. Det är 

den som möjliggör lärande och utveckling eftersom det är så människor, redan från 

när de är barn, erhåller ny kunskap. Genom kommunikation är människor kapabla att 

ingå i större, dialogiska, sammanhang vilka kan ses som ”praktisk interaktion”, och 

det är, enligt den sociokulturella inlärningsteorin, i kombination med själva språket 

som inlärningen sker eftersom det är så vi förmår förmedla våra tankar och 

uppfattningar (Dysthe 2003:48).  

 I denna studie kommer två aspekter av lärande att användas för att, i enighet med 

det sociokulturella perspektivet, tydligare kunna undersöka studiens syfte (se 4), 

examination och kunskapsmediering. Dessa två begrepp antar två olika perspektiv av 

den sociokulturella teorin om dialogiskt samspel och kunskapsutbyte. Sällan eller 

aldrig omnämns samtal som en examinationsform, vilket föranleder att skriftlig 

examination kan betraktas som vanligare. Således kommer denna studie att syfta på 

monologisk, skriftlig redovisning när begreppet examination används i analytiskt 

syfte. Vad gäller kunskapsmediering kommer Olga Dysthes syn på det dialogiska, 

kommunikativa, samspelet för att tillskansa sig kunskap att antas.  

 De svar som framkommer i studiens resultat kommer att behandlas utifrån detta 

sociokulturella perspektiv där de två begreppen syftar till att granska respondenternas 

erfarenheter närmare. Med andra ord möjliggör dessa att respondenternas svar på 

frågan vad som, enligt dem, genererar mest kunskap kan undersökas. 

!
!
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa gymnasieelevers erfarenheter av litteratursamtal, 

om sådana finns, samt hur dessa elever skulle föredra att arbeta med litteratur i skolan 

under svensk- och engelsklektioner om de själva fick välja arbetssätt. Följande 

frågeställning blir därför viktig att behandla för att bringa struktur åt analysen: 

!
• Vilka är elevernas erfarenheter av litteratursamtal respektive skriftliga 

litteraturinlämningar? 

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

Den metod som legat till grund för denna studie var kvalitativa respondentintervjuer 

av ett halvstrukturerat slag där tio elever blev frågade om deras erfarenheter gällande 

litteratursamtal samt hur de upplever att de vanligen får redovisa den litteratur de har 

läst. Att valet av metod föll på samtalsintervju hade främst att göra med att det som 

avsågs undersökas var något för specifikt samt krävde en något för utförlig och 

mångfacetterad förklaring för att kunna uppdagas och behandlas genom en 

enkätundersökning. Eftersom både erfarenheter och litteratursamtal var två 

väsentliga teman i denna studie blev det därför relevant att välja en metod med 

utrymme för anpassning, såsom följdfrågor och förklaringar (Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson och Wägnerud 2012:251f).  

!
5.2 Intervjuguiden 

De frågor som utgjorde grunden för intervjuerna var tematiskt ordnade med 

huvudfrågor och olika underfrågor som var grupperade i två olika sektioner. På så sätt 

blev det enklare att flytta mellan olika sektioner av frågor anpassade efter 

respondentens svar på huvudfrågan, ”ja” eller ”nej” (se Appendix 1). Om 

respondenten svarade ”ja” på huvudfråga nummer ett, om eleven har läst en eller flera 

böcker i skolan, så fortsatte intervjun med frågorna under ja-sektionen för att sedan 

leda in på nej-sektionens frågor. Om respondenten svarade ”nej” på huvudfråga 

nummer ett, så uteslöts samtliga frågor under ja-sektionen för att i stället fortsätta med 

nej-sektionens frågor. Därefter ställdes nästa huvudfråga med passande underfrågor.  

 De frågor som fanns angivna i intervjuguiden var inte på något sätt bindande utan 

fanns att tillgå ifall respondenten behövde frågor för att fokuserat kunna berätta om 

sina erfarenheter av litteratur och samtal. I de fall där respondenten mer självständigt 

kunde återge sina erfarenheter ställdes andra typer av följdfrågor eller inga frågor alls 

beroende på hur pass fullständiga elevernas återgivningar var.  
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5.3 Urval 

Valet av respondenter, i detta fall gymnasieelever, grundades i denna studie endast på 

tillgänglighet. Faktorer som kön, ålder eller programtillhörighet kan definitivt vara av 

betydande slag vad gäller analys av respondenternas svar, men eftersom denna studie 

avser undersöka erfarenheter och ingenting annat, så fattades beslutet att låta dessa 

faktorer förbli orörda. Detta även för att ytterligare säkerställa respondenternas 

anonymitet och för att eliminera risken att läsare tolkar dessa svar utifrån vilket 

program eleverna representerar eller vilket kön de tillhör. I det fall ovan nämnda 

faktorer hade kommit att tas i beaktande hade säkerligen nya slutsatser kunnat dras 

eftersom det hade varit möjligt att utröna nya perspektiv på läsning, såsom skillnader i 

läsintresse mellan kön eller kulturell bakgrund. Detta hade dock krävt en annan 

uppsättning frågeställningar i anslutning till syftet eftersom aspekter som läsintresse 

och variation mellan kön eller kulturell bakgrund inte direkt är sammankopplade till 

elevernas erfarenheter av litteratursamtal i svensk- och engelskundervisning. 

 Samtliga, det vill säga tio, elever som ställde upp på att bli intervjuade tillhörde 

blandade årskurser och program på en teoretiskt inriktad gymnasieskola med relativt 

högt betygsintag i en medelstor stad i Sverige. Dessa elever blev kontaktade i förväg 

via e-post, genom deras ämneslärare, så att de fick information om vad intervjun 

skulle innebära, vad studien handlade om, vad som avsågs med deras svar samt att 

deras identitet och variabler i anknytning till deras identitet, såsom kön, skola och 

program, inte skulle få något utrymme i arbetet (se Appendix 2 och 3). På så sätt 

kunde eleverna få tid på sig att fundera över om de ville ställa upp eller ej. Elevernas 

utlovade anonymitet var något som övervägdes noga innan intervjuguiden och breven 

utformades, men eftersom att denna studie endast fokuserade vid elevernas 

erfarenheter och inte identitetsmarkörerna bakom erfarenheterna, så blev dessa 

markörer irrelevanta att undersöka. Det tedde det sig därmed rimligt att hålla dem 

utanför resultatpresentationen och analysen (Esaiasson, Giljam, Oscarsson och 

Wägnerud 2012:257f).  

 Hälften av eleverna, som kontaktades innan de övriga, fick själva bestämma tid 

och plats för genomförandet av intervjuerna, medan resterande elever, på grund av 

tidsbrist, inte fick samma möjlighet. De senare blev intervjuade i ett enskilt grupprum 
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på den egna gymnasieskolan, vilket även blev fallet för de fem första eleverna 

eftersom det var det de själva valde. Att respondenten själv fick välja ställe för 

intervju hade enbart att göra med att jag önskade att hen skulle få känna sig så 

bekväm som möjligt och där intervjun kunde genomföras så ostört som möjligt 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud 2012:268). 

!
5.4 Intervjuerna 

Varje intervju inleddes med en upprepning av de punkter som togs upp i 

informationsbrevet (se Appendix 2 och 3) innan intervju med inspelning inleddes, och 

ingen av informanterna angav att de hade något emot att bli inspelade. Detta för att 

kunna försäkra att respondenterna har erhållit, men också tagit ställning till, 

informationen som delgavs i brevet. Respondenterna fick således ytterligare ett 

tillfälle att avgöra om de ville ställa upp eller ej.  

 Vid inspelningarnas början ombads samtliga respondenter att utgå från deras        

gymnasietid i så stor utsträckning som möjligt. Vid delgivning av information som 

rörde deras högstadietid ombads de uttrycka detta explicit. Få respondenter svarade 

med sin högstadietid som utgångspunkt, vilket underlättade för valet av följdfrågor på 

ett sådant sätt att intervjuerna hela tiden hölls fokuserade vid gymnasiet. I de fall då 

följdfrågor, utöver de ordinarie frågor som återfinns i intervjuguiden i Appendix 1, 

ställdes gällde det oftast förtydliganden av uttalanden och förklaringar av begrepp 

som respondenterna använde sig av för att beskriva exempelvis en arbetsprocess.   

!
5.4 Databearbetning och analysmetod 

Samtliga, det vill säga tio, intervjuer tog i genomsnitt 20 minuter vardera, vilket gav 

drygt 200 minuter lyssningsbart material. Dessa intervjuer bearbetades sedan utifrån 

den sociokulturella ansatsen (se 3.3). Respondenternas svar har i denna uppsats 

strukturerats tematiskt med syftesformuleringen och tillhörande frågeställningar som 

utgångspunkt. Detta val baserades på en önskan att bringa tydlig struktur och 

samtidigt få tillgång till ett friare analysutrymme av resultatet.  
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 Samtliga intervjuer spelades in och avlyssnades för transkribering, vilka därefter 

har bearbetats och granskats noga för att på så vis kunna urskilja distinkta likheter och 

skillnader i respondenternas svar (Larsson 1986:31, 36). Transkriberingarna 

anpassades en aning till skriftspråk eftersom pauser, upprepningar och utfyllnadsord 

inte var relevanta att inkludera i själva analysen. Respondenternas svar samlades och 

strukturerades därefter tematiskt (se 6). Inom varje temakategori presenterades 

respondenternas svar där fokus ligger på deras likheter och skillnader. Trots att de 

flesta av svaren förhöll sig lika förekom även svar som skiljde sig från de övriga. 

Valet föll på att presentera och exemplifiera både likheterna och skillnaderna i 

respondenternas svar genom citat, selektiva transkriberingar, för att på så sätt belysa 

den variation som framträdde (Ibid.:39). 

!
5.5 Etiska aspekter 

Vid förberedelserna av utredningen och intervjuerna har de fyra forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet tillhandahåller fått vägleda och genomsyra 

arbetsprocessen (Vetenskapsrådet 2002:7ff). För att undvika att leda respondenterna 

till specifika svarsalternativ eller riskera att få för informationsmagra svar, kändes 

intervju som det säkraste metodvalet för att kunna bevara studiens reliabilitet. 

Dessutom fick eleverna själva välja ifall de ville ställa upp eller ej, som även enligt 

Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud beskrivs som ”informerat 

samtycke” (2012:257). Med andra ord visste eleverna vad det skulle innebära i det fall 

de själva valde att ställa upp på intervjun och i vilket syfte deras svar skulle komma 

att användas. Inledningsvis vid varje intervju uttrycktes tydligt att eleven inte skulle 

benämnas vid namn, inte ens fingerade sådana, eftersom dessa denoterar genus. I 

stället benämns varje intervjuad elev numeriskt, exempelvis Elev 1, Elev 2 och så 

vidare. Valet av respondenter var dessutom inte baserat på ett selektivt urval utan 

baserades helt på tillgänglighet, vilket resulterade i ett slumpmässigt antal 

respondenter som jag inte hade någon tidigare relation till.  

 Eftersom syftet var att undersöka erfarenheten av litteratursamtal valde jag att 

introducera detta begrepp förhållandevis sent med önskan om att förhindra instruera 

intervjun för mycket. Respondenterna fick veta att intervjun skulle behandla litteratur 
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och olika undervisnings- och redovisningsformer, vilket tillät dem en större möjlighet 

att berätta utan förbehåll. När intervjun började fokusera mer vid själva 

litteratursamtalet introducerades begreppet, vilket upplevdes som mer naturligt än 

hämmande. Resultatet av respondenternas intervjuer samt analysen av dessa var ej 

avhängiga deras identitet och studiens reliabilitet påverkas därmed inte av 

anonymiteten, något som övervägdes noga innan intervjuerna genomfördes 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud 2012:257f). 

!
5.6 Reflektion över metoden 

Valet av metod har alltid en direkt påverkan på resultatet, och trots att det hade varit 

möjligt att undersöka elevers erfarenheter via andra tillvägagångssätt, så hade 

resultatet inte blivit lika fullständigt eller burit på lika hög validitet. Kvalitativ intervju 

var bäst lämpad för denna studie eftersom det som avsågs undersökas hade kunnat 

generera ett svårhanterligt utfall vid val av annan typ av metod, men att ifrågasätta 

den valda metoden är fortfarande nödvändigt. Esaiasson, Giljam, Oscarsson och 

Wägnerud nämner i Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad den så kallade intervjuareffekten, en effekt där påverkan av respondenternas 

svar kan se olika ut beroende på vem intervjuaren är (Esaiasson, Giljam, Oscarsson 

och Wägnerud 2012:267). Respondenternas svar kan mycket väl ha präglats av mig 

som person, hur jag ställde frågorna och att jag vidare valde att spela in dessa 

intervjuer, och det får inte förbises. Däremot är jag övertygad om att annan val av 

metod i syfte att undersöka och besvara de frågeställningar som ligger till grund för 

denna studie hade varit svår att implementera. Eftersom respondenterna avsågs skildra 

och förklara sina egna erfarenheter hade det försvårat det hela vid annat val av metod. 

Friheten att kunna uttrycka sig obehindrat i form av intervjuer med samtalskaraktär 

ansåg jag var det lämpligaste metoden för att få respondenten en aning mer 

avslappnad under intervjun. Det fanns dock en noggrannhet i hur frågorna ställdes, så 

att samtliga intervjuer inte skulle bli alltför skilda i sin utformning. 

 Det faktum att samtliga intervjuer spelades in och transkriberades möjliggjorde 

att resultatet kunde analyseras mer ackurat, vilket genererade i ökad reliabilitet. I de 

fall då ytterligare svar delgavs av respondenten till följd av exempelvis följdfrågor 
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skiftade inte den ursprungliga inställning eller värdering som först avsågs med svaret. 

I många fall var följdfrågor och/eller kommentarer nödvändiga för att bekräfta att 

respondenten hade uppfattat frågan korrekt, men också att jag hade uppfattat deras 

svar korrekt. Detta medförde att vissa intervjuer blev något längre än andra, men 

genom intervjuguidens struktur (se Appendix 1) var det enkelt att avgöra vad som 

fanns kvar att avhandla och på så sätt hålla samtalet mer fokuserat. 

 Trots att utrymme för anpassning fanns tillgängligt vill jag vidhålla att de 

intervjuer som genomfördes inte skilde sig särskilt mycket åt i hur samtalen gick till. 

Vissa ägnade mer tid åt att noggrant beskriva de arbetsprocesser de erfarit än vad de 

övriga gjorde, i syfte att vara generös med beskrivningar. Först när samtalet nådde till 

ämnet litteratursamtal markerade jag genom intervjuguidens frågor samt följdfrågor 

att de gärna fick berätta mer. Med andra ord såg startsträckan för respektive 

respondent något annorlunda ut även om samtalen i helhet bar på samma kärna. 

 Bearbetningen och analysen av respondenternas svar utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv medförde att vissa delar från det inspelade materialet inte var relevant att 

behandla. Fokus låg vid de dialogiska redovisningarna av den lästa litteraturen, vilket 

innebar att i de fall där respondenterna berättade om studiebesök, författarbesök och 

omfattande skriftliga inlämningar begränsades möjligheten att behandla dessa delar 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Det som varit av intresse var att i första hand söka urskilja mönster i 

respondenternas svar och huruvida de överensstämde med varandra, vilka i de flesta 

fall visade sig vara tydligt entydiga. Dessa ställdes sedan i relation till den 

sociokulturella ansatsen, och det som slutligen fördes fram i uppsatsen kan komma  

attgenerera en tänkvärd bild av vad som för gymnasieelever är ett önskvärt sätt att 

bearbeta läst litteratur på – något som eventuellt kan omsättas praktiskt i någons 

framtida undervisning. 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas och analyseras det resultat som undersökningen frambringade 

genom de intervjuer som genomfördes. De tre avsnitt som följer syftar till att 

inledningsvis ge en övergripande bild av resultatet för att sedan övergå i analys. De 
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tre avsnitten är De två arbetsmetoderna, Samtal - ett viktigt inslag i 

litteraturundervisningen, Boksamtal i stället för skriftlig information?. Samtliga 

avsnitt kommer att förtydliga de sammantagna svaren genom redovisning av citat. På 

så vis blir skildringen av de likheter och skillnader som kunde utrönas ur elevernas 

svar tydlig. I de fall specifika frågor från intervjuguiden omnämns och analyseras 

närmare hänvisas dessa till intervjuguiden (se Appendix 1). 

 Trots att respondenternas svar inte skiljde sig särskilt mycket åt finns det ändock        

en hel del intressant att redovisa beträffande deras egna erfarenheter och hur dessa har 

präglat deras inställning gentemot litteratur och hur den redovisas. De allra flesta har 

en tämligen homogen syn på arbetet med litteratur och har dessutom liknande 

erfarenheter. De praktiska omständigheterna skiljde sig marginellt mellan 

respondenternas svar, men det som verkligen skiljer dem åt är den egna inställningen 

och det egna behovet av att redovisa det lästa på ett visst sätt. 

!!
6.1 De två arbetsmetoderna  

Ingen av eleverna var obekant med litteraturläsning i skolan, och samtliga berättade 

att de alltid läst den givna litteraturen hemma, utanför lektionstiden (Appendix 1, 

fråga 1, 1.2). Den tid som tillägnas läsningen kan variera något, men eleverna menade 

att de i regel ges en månad eller två beroende på vilken redovisningsmetod som är 

tänkt att följa upp läsningen (Appendix 1, fråga 1.1, 1.1.1). I vissa fall har somliga av 

eleverna upplevt en uppdelad läsning där de har fått specifika instruktioner gällande 

hur långt de skall läsa till vilken lektion. Dessa lästa delar har sedan redovisats under 

lektionen, antingen genom klassdiskussioner eller genom skriftlig reflektion. "Det 

beror på hur lång boken är. Ibland har vi läst någonting jättelångt, så då har vi delat 

upp läsningen och pratat eller skrivit om de delar vi har läst" (Elev 3). Inte alla elever 

har erfarit denna metod, men de som har det har olika uppfattningar om den. Vissa 

tycker att det är skönt och givande att följa upp läsningen genom mindre samtal eller 

reflektioner, men det finns även elever som anser att det tar tid; "det är ju ändå det vi 

gör i slutet, när vi har läst klart, som spelar någon roll" (Elev 4).  
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 Trots de mikroupplägg som sker under läsningens gång tycks all läsning följas        

upp av någon större uppgift - antingen skriftlig eller muntlig. Det är beträffande detta 

som samtliga elever är som mest homogena: den skriftliga redovisningen är vanligare, 

mer omfattande och tyngre i ämnet svenska, medan de i engelskan oftast följer upp 

läsningen muntligt genom diskussioner och samtal. Här skiljer sig begreppen åt när 

eleverna själva använder dem, diskussion och samtal. Det förstnämnda refererar till en 

aktivitet där de antingen blir indelade i mindre grupper eller tillsammans med läraren 

har en diskussion om texten. Eleverna får frågor som de skall diskutera med varandra 

och stundvis även med läraren, och ibland knyts diskussionerna ihop till en 

halvklassdiskussion. Dessa aktiviteter är dessutom, enligt eleverna själva, inte alltid 

de rättvisaste av de samtalsformer de erfarit; "ibland kommer inte alla till tals vilket 

gör att det blir lätt kaotiskt, så klasstorleken gör skillnad. I halvklass har det funkat 

lite bättre" (Elev 2).  

 Enligt eleverna innebär samtal en mindre och intimare aktivitet där få elever,        

som mest åtta, sitter tillsammans med läraren och talar om den lästa texten, dess 

karaktärer, teman, motiv etc. Här, menar de, läggs större fokus vid analys, medan de i 

diskussionerna får möjlighet att uttrycka sin egen tolkning och argumentera för denna. 

Ytterligare en aspekt av diskussionerna är, enligt eleverna, att läraren ofta efterfrågar 

författarens intention(er) med texten i fråga, varför författaren väljer att skriva just om 

det här, eller vilken betydelse som kan dölja sig bakom ett karaktärsnamn. Inte helt 

ovanligt är det heller att läraren delar med sig av den egna tolkningen och ger stöd för 

denna genom bland annat hänvisningar till andra, ofta äldre, verk.  

 I anslutning till citatet av Elev 4 "det är ju ändå det vi gör i slutet, när vi har läst        

klart, som spelar någon roll", så verkar själva arbetsmetoderna vara mer tydligt 

urskiljbara än vad som skall vara examinerande eller vilka de betygsgrundande 

faktorerna är. Trots att den skriftliga och muntliga arbetsmetoden anges som faktiska 

examinationer uttryckte samtliga elever en väldig osäkerhet när det gäller 

betygssättning på det de gör, något som endast förefaller när eleverna talar om den 

muntliga, diskuterande arbetsmetoden; "[j]ag kan inte komma på att vi har fått betyg 

på dem [diskussionerna], men jag vet att de gör skillnad eftersom deltagandet spelar 

roll för hur man blir bedömd på kursen i stort" (Elev 2). Denna uppfattning delades av 
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samtliga, i synnerhet vid tal om elevernas uppfattning av diskussion. När det gällde 

samtal, i enighet med elevernas definition, kunde två av eleverna säkert delge att de 

blev bedömda och erhöll betyg. Detta omnämndes dessutom som en ovanligt 

omfattande och stor examination av någonting som de läst. "Diskussionerna känns 

alltid korta, man får lite taltid, och alla behöver inte prata. Ofta skriver vi en kort 

reflektion eller ett refererat när vi har läst" (Elev 7). De övriga eleverna upplevdes 

som samstämmiga beträffande skillnaderna mellan svensk- och engelskämnet vad 

gäller arbetsupplägg kring texter.  

!
Under högstadiet skrev vi alltid bokrecensioner. Vi diskuterade inte 

böckerna, men det har varit bättre på gymnasiet. I engelska pratar vi 

nästan alltid om texterna som vi läst, dem som vi får från läraren, men i 

svenskan gör vi det inte. Vi skriver oftast någonting, långa uppgifter. Sist 

var det en essä.  

(Elev 9) 

!
Med bokrecension menar eleverna att kort sammanfatta bokens handling, eventuellt 

beskriva eller diskutera en eller flera karaktärer och sedan kort beskriva vad man 

tyckte om boken. Essä innebär i detta fall en längre uppsats där eleverna skulle utgå 

från fyra olika verk som de fick välja från en lista. Dessa fick eleverna ungefär en 

termin på sig att läsa och fick därefter självständigt skriva en essä där de behandlar ett 

tema som de funnit gemensamt för samtliga böcker. Sist av allt skulle eleverna 

presentera sin egna reflektion kring detta tema i anslutning till böckerna och dem 

själva. Elev 2, som också erfarit detta upplägg, kommenterade hur hen erfor detta på 

följande vis: 

!
Det var ett intressant upplägg. För vissa elever är det säkert jättebra, om 

det gick ut på att skriva en essä. Om målet var att bekanta sig med  

litteraturhistorien, så var det en rätt så dålig uppgift, skulle jag säga, 

eftersom det inte fanns någonting i uppgiften som kräver att man lär sig 

eller kan något om litteraturhistorien. Även om man bara skulle läsa 
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några böcker och skriva en essä så var uppgiften väldigt vag. Man läste 

bara några böcker. 

(Elev 2) 

!
Eftersom denna essä var betygsgrundande var det tydligt att när eleverna talade om 

denna erfarenhet, så uppdagades en stor förvirring gällande uppgiftens syfte och hur 

den skulle bedömas. Syftade det hela till att bedöma huruvida eleverna var kapabla att 

skriva en essä, bedöma deras läsförmåga, deras förmåga att reflektera över innehåll 

utifrån ett tema, eller syftade uppgiften till samtliga? Alla av de fyra elever som 

arbetat med denna typ av essä hade samma uppfattning om upplägget och tycktes lika 

förvirrade gällande syftet. Hur uppgiften var formulerad, ordagrant, har dock inte 

framkommit, men då eleverna inte uppfattat vad det är de blir bedömda på kan det 

antas att den var något otydlig i sin instruktion och/eller struktur. Ytterligare ett 

utmärkande drag för dessa essäer är, enligt elevernas beskrivning, att de inte följs upp 

mer än att de erhåller ett betyg med kommentarer. Om dessa kommentarer, 

feedbacken, är tänkt att fungera som anvisningar för hur de skall förbättra sitt 

skrivande upplevs dock vara oklart. Elev 4 berättar att hen inte var helt säker på om 

hen skrivit någon essä igen efter denna, och de kommentarer som hen fick på sin essä 

syftade mer till att motivera betyget snarare än ge konkreta råd som kan generera en 

utveckling. 

 Som ovanlig arbetsform omnämns muntlig redovisning, presentationer. Detta är        

enligt eleverna inte lika vanligt eftersom det kräver mycket tid och förberedelse, 

vilket de vanligen inte riktigt har tid med. ”Det blir oftast att vi gör det när vi ska läsa 

någonting fritt, som läraren inte har valt, men jag är inte så säker på hur [läraren] 

bedömer oss. Kanske efter hur vi kan hålla i en presentation” (Elev 6). Detta innebär 

med andra ord att syftet är otydligt i anslutning till ytterligare en uppgift. Hur 

läsningen redovisas och bedöms tycks för eleverna ständigt vara oklart utom vid de 

enskilda samtalen med läraren;  

!
Vi satt ner och svarade när läraren ställde frågor, och man kände press på 

sig. Man ville svara rätt och ge förklaringar så att man var så tydlig som 
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möjligt. Jag gillade inte att det blev som ett förhör, men det gick bra för 

mig eftersom jag förstod texten och kunde kommentera på vad de andra 

sa, så det blev som ett samtal. 

(Elev 7) 

!
Elev 7 lät beskriva vad litteratursamtal är, men vid beskrivningen av det som hen 

själv erfor får man en annan uppfattning. Att Elev 7 besvarade frågorna på ett 

korrekt sätt och således klarade sig bra kan tyckas påminna mer om ett prov 

hellre än att samtal eller en diskussion. Även om Elev 7 har en tydlig bild av vad 

som utgör ett samtal är det dock otydligt ifall det är det som hen själv verkligen 

har mött i litteraturundervisningen.  

6.1.1 Därför skiljer sig ämnena från varandra 

I frågan om varför ämnena skiljer sig från varandra skiljer sig även elevernas svar en 

del från varandra. Medan tre menade att det i huvudsak berodde på vilken text som 

läraren hade valt att de skulle läsa, så menade de övriga att det berodde på läraren och 

att de har olika sätt att arbeta på och med olika syften. De flesta av eleverna var 

medvetna om att lärare i olika ämnen, i synnerhet språkämnen, samarbetar med 

varandra och diskuterar elevernas läsning, men här menade de samtidigt att det inte 

påverkar urvalet. ”I svenskan arbetar vi med klassiska verk, alltså klassiker och 

litteraturhistoria, men vi gör inte alls samma sak i engelskan. Vi brukar läsa moderna 

böcker, t.ex. nobelpristagare” (Elev 1). Med andra ord tycks det finnas en uppfattning 

om att de klassiska verken är direkt kopplade till svenskämnet och inte alls till 

engelskämnet. I stället tycks det finnas ett syfte att allmänbilda eleverna på andra sätt, 

genom modernare verk. Eftersom dessa texter vanligen diskuteras lyfts således en del 

frågor som rör språk, samhälle och människan. ”Vi letar ofta efter paralleller, sådant 

som kan kopplas till andra kulturer och tider, men vi tittar också väldigt mycket på 

hur huvudpersonen eller andra karaktärer utvecklas, vad texten vill förmedla och hur 

den kan tolkas” (Elev 1). 

 För att återgå till syftet med den valda uppgiften och varför ämnena skiljer sig åt,        

så meddelade de flesta av eleverna att lärarna oftast prövar ett syfte åt gången, vilket 

på så vis reflekteras i den valda examinationen. Vid vidare samtal om detta framgick 

� 	  24



det att eleverna ansåg att det inte är möjligt att bara pröva en färdighet i en uppgift; 

”[m]an vill ju att de ska förstå att man har läst och förstått boken och att det är därför 

jag är med i samtalet, att de ser att det är på grund av att jag har läst som jag kan vara 

med” (Elev 8). Elev 8 talar alltså om såväl läsförståelse som förmågan att delta i 

samtal och diskussioner, vilket ju såväl ämnesplanen för svenska och ämnesplanen för 

engelska omnämner som viktiga delar av kursen (Gy 11, 2011a, Gy 11, 2011b).  

 Anledningen till att det blir så pass många diskussionsuppgifter i just engelska        

anser eleverna har att göra med att språknivåerna skiljer sig mellan ämnena. Samtliga 

respondenter har svenska som modersmål, vilket medför att det är enklare för dem att 

uttrycka sig i tal och i skrift på svenska, men att de behöver arbeta mer på engelska. I 

diskussion under engelsklektionerna övar de således att lyssna samtidigt som de 

interagerar och talar engelska själva (Gy 11 2011b), vilket det inte trycks lika mycket 

på i den svenska ämnesplanen (Gy 11, 2011a). Trots att eleverna finner att 

engelskämnet erbjuder fler diskussionstillfällen, så uppskattas den existerande 

balansen mellan muntliga arbetsmetoder och skriftliga. Det som skiljer svensk- och 

engelskämnena åt är dock att de skriftliga uppgifterna i engelskan inte är 

tillnärmelsevis lika omfattande eller svåra. ”Det är olika nivåer i språket, så 

diskussion är vanligare på engelska och känns mer viktigt” (Elev 8). Elev 8, med 

övriga elever, menar alltså att det finns en skillnad i hur väl man förmår uttrycka sig 

på ett språk som är ens modersmål medan man behöver öva betydligt mycket mer i de 

andra språken. På så vis menar de flesta av eleverna att muntlig interaktion är en 

effektiv väg att gå. 

 Den muntliga interaktionen, intresset av att diskutera och samtala, tycks värderas        

högt även för svenskämnet. Eleverna uttryckte att de gärna hade sett fler muntliga 

diskussioner under svensklektionerna, men att det i sådana fall endast skulle tjäna till  

att vara ett utvecklande nöje och inte en direkt examination. Vad detta kan bero på går 

det bara att spekulera i där en av gissningarna var att lärarens erfarenhet av textsamtal 

tycks vara en bristvara. Elevernas erfarenheter blir således också begränsade, vilket 

medför att det inte finns några direkta svar som utgår ifrån litteratursamtal som 

examination. Det gör det med andra ord inte möjligt att undersöka detta närmare i 

denna uppsats. 
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6.2 Samtal – ett viktigt inslag i litteraturundervisningen 

Trots att de skriftliga examinationerna inte är betraktade som fullt utbytbara värderas 

ändå diskussion och samtal som någonting viktigt och nödvändigt enligt eleverna. Vid 

fråga 2 (se Appendix 1, fråga 2) svarade samtliga elever att de gärna behandlar den 

lästa texten utifrån samtal och diskussion. Några av eleverna var tveksamma till exakt 

hur dessa samtal eller diskussioner skulle komma att gå till, vilket medförde att två av 

eleverna höll sig något reserverade till huruvida de skulle kunna tänka sig att delta i 

ett litteratursamtal eller ej. Däremot var sagda elever strängt emot att skriva 

bokrecension och skulle mycket hellre få ”en tydlig men också större, 

betygsgrundande uppgift” (Elev 5). Vid frågan om vad de anser skulle bidra till att de 

fick reda på mest om texten svarade samtliga att diskussion eller samtal skulle vara 

det bästa. Detta är intressant ur elevsynpunkt eftersom det speglar en önskan efter 

interaktion, ett socialt utbyte, i samband med läsningen samtidigt som osäkerheten 

beträffande den faktiska metoden kvarstår.  

 De faktorer som eleverna själva nämner som viktiga i anslutning till läsningen        

och att få dela med sig av läsningen är främst att få ta del av andras tankar och 

uppfattningar om den lästa texten. ”Det är intressant att få dela med sig med andra. Då 

får man veta nya saker och ta del av hur andra tänker” (Elev 3). Just kunskapsutbyte 

är ytterligare en aspekt som ofta kommit på tal under intervjuerna. I de flesta fallen 

uppger eleverna sig vara mycket medvetna om sina egna begränsningar vad gäller 

litteratur och kan på så sätt diskutera ett potentiellt och relevant kunskapsutbyte i 

anslutning till vald litteratur;  

!
Jag var inte så säker när vi skulle läsa alla böcker till essän. Jag visste 

inte så mycket om litteraturhistoria och hade svårt att se kopplingen. Jag 

var osäker på vilken ordning de skrevs i och hur parallellerna såg ut. Men 

[jag] fick hjälp av en klasskompis som visste mer och kunde.  

(Elev 10) 

!
Att förstå att det finns olika relationer till det lästa tycks de flesta av eleverna vara 

införstådda i, men det är inte helt enkelt att sätta ord på vad de önskar få ut av den 
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lästa texten. Detta kan bero på flera saker, men med elevernas egna svar som 

utgångspunkt kan man utläsa en stor oerfarenhet när det kommer till att använda 

litteratur i just kunskapsutbytessyfte. I många fall är eleverna beroende av att läraren 

förmedlar den egna tolkningen hellre än att bjuda in till ett samtal där man fördjupar 

sig i det som eleverna finner intressant.  

 Bortsett från delad erfarenhet och delad kunskap finns det även fler fördelar med        

diskussion och samtal enligt eleverna: arbeta upp den sociala interaktionen, oavsett 

språk, ”finputsa sin förmåga att framföra sin tanke” (Elev 2), en bra förberedelse inför 

skriftlig inlämning eftersom ”man får pröva sina tankar och idéer innan” (Elev 3). 

Samtliga av dessa aspekter är vad eleverna själva ser som fördelar med att lyfta texten 

till gemensam diskussion eller samtal. Trots den ofta lärarstyrda varianten av 

textsamtal verkar eleverna ändå föredra att få ventilera den inre läsprocessen och dela 

med sig av den tillsammans med andra. Väldigt många fann det dessutom givande att 

få tillfälle att göra detta i takt med att texten lästes färdigt, med andra ord få läsa och 

diskutera avsnitt ur boken och på så sätt arbeta sig igenom hela texten, bit för bit.  

!
6.3 Boksamtal i stället för skriftlig examination? 

Eftersom det råder tvivel hos eleverna när det gäller just hur examinationerna går till 

och vad det är de examineras på, så var de inte fullt lika säkra på huruvida det skulle 

vara möjligt att examineras genom ett boksamtal. När termen och dess innebörd 

presenterades för dem var det många som förstod att de gjort någonting liknande, men 

inte riktigt just ett boksamtal. Elev 5 och Elev 8 menade att de gärna ventilerar texten 

tillsammans med andra, men att de skulle föredra att examineras skriftligt eftersom 

det skulle bli tydligast så. ”Det passar mig bättre, helt enkelt. Jag är ganska duktig på 

att skriva och vet ofta vad som förväntas. Jag tror att ett riktigt boksamtal skulle 

kännas för strikt, jag skulle känna mig begränsad” (Elev 5). Här var Elev 5 noga med 

att trycka på att ett riktigt boksamtal skulle begränsa henom. Hens uttalande blir 

därmed intressant att diskutera utifrån en erfarenhetsaspekt. Intrycket är således att 

hen aldrig varit med om ett riktigt boksamtal förut och att de hen hittills har deltagit i 

inte har varit lika strukturerade eller tydliga. Om detta är sant är svårt att uttala sig 
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säkert om, men mycket tyder på att det är precis det som sägs. Hen tycks överföra 

föreställningen av en strukturerad skrivuppgift till hur ett litteratursamtal skulle gå till. 

 Samtliga elever förefaller bära uppfattningen att det muntliga, det interaktiva, är        

mer på skoj än vad det faktiskt skulle kunna vara examinerande, medan de anser att 

det är det skriftliga som i slutändan kommer att spela roll för hur man bedöms. Det 

dialogiska får i sådana fall finnas med när det sker i direkt dialog med läraren och 

eleven, och inte så mycket mellan eleverna själva.  

!
Jag tror att det är jobbigt för en del. De tycker nog inte att det är så roligt 

att bli bedömda i en sådan situation [när läraren ställer frågor och 

eleverna svarar]. Jag hade gärna gjort någonting annat även om det som 

sagt gick ganska bra för mig.  

(Elev 7) 

!
Elev 7 för ett intressant resonemang som talar för fler än henom själv. Vad de i 

klassen gemensamt har för erfarenheter av en metod kan givetvis speglas i en elevs 

svar, men det är samtidigt viktigt att vara införstådd i att den är en individuell röst 

som får utrymme i intervjun, och därmed kan man inte säkert säga att hens svar är 

representativt för en större skara individer. Däremot förstår man att situationen inte 

har varit en bekväm sådan och att Elev 7 finner andra metoder lämpligare. I det fall 

som Elev 7 nämner, så liknade samtalet ett muntligt prov där hen hade turen att förmå 

besvara de frågor som läraren valde ut. Att hålla det lästa i fokus var således av vikt i 

stället för att stimulera elevernas lust att vilja ta reda på mer om det lästa genom att 

interagera med andra. 

 Det som främst går att utläsa ur samtliga respondenters svar är att ingen har        

någon erfarenhet av ett strukturerat boksamtal. De är däremot alla införstådda i hur en 

strukturerad skriftlig uppgift skall se ut, trots att de flesta fann essäuppgiften otydlig. 

Med andra ord har de förmågan att korrigera det som de själva anser är otydligt 

eftersom de av erfarenhet vet hur det bör vara. När det gäller diskussion- eller 

samtalsbiten är eleverna inte lika självsäkra. Det inåtriktade perspektivet där eleverna 

deltar i en monologisk process, exempelvis skrivuppgifter, visar sig således vara en 
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vanligare examinationsform och inte lika varierat. De varianter de upplevt av en mer 

dialogisk process, såsom samtal och diskussion, visar sig däremot vara svårare för 

eleverna att korrigera även om de betraktas som mer kunskapsmedierande. De två 

metoderna värderas därmed olika där den ena är enklare att handskas med på egen 

hand, medan den andra är svårare att kontrollera eftersom läraren styr i olika grad och 

utformar metoden olika.  

 Det som tycks vara svårast för eleverna är att förstå hur de skall bli examinerade        

genom diskussion eller samtal, vilket tycks skapa en stor nervositet. Detta tyder på att 

det finns en stor brist i såväl erfarenhet från lärarnas sida, men också brist vad gäller  

kunskap om hur man kan gå tillväga för att låta eleverna styra samtalen mer 

självständigt.  

!
7. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av 

litteratursamtal inom ämnena svenska och engelska. Det jag ville belysa var vilken 

arbetsmetod eleverna ansåg vara den vanligaste och om detta varierar mellan ämnena. 

Dessutom avsåg denna uppsats även undersöka vad styrdokumenten för ämnena 

svenska och engelska har att säga om muntlig interaktion och litteratur.  

 Det som framstått som tydligast av elevernas svar att döma är att elever och        

lärare tycks ha förhållandevis lite erfarenhet av att bruka samtal som 

examinationsform. I de fall som eleverna erfarit samtal där de har blivit bedömda 

framstod formen snarare som ett förhör hellre än ett meningsskapande utbyte. När 

eleverna fick resonera kring hur de själva, på bästa sätt, skulle få reda på mer om den 

lästa texten svarade samtliga att muntlig interaktion är av vikt för att lära sig mer om 

texten och få ta del av andras tankar och uppfattningar. Enligt ämnesplanerna för 

svenska och engelska utgör interaktion en väsentlig del av kurserna där det, i 

synnerhet inom svenskämnet, trycks på att eleverna skall kunna delta aktivt i 

förberedda samtal och diskussioner (Gy 11 2011a, Gy 11, 2011b). Trots att eleverna 

deltar i diskussioner och samtal på andra sätt upplever de dock inte själva att de är 

vidare självsäkra i hur dessa går till eller hur de examineras. Att förstå syfte och 
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metod har varit svårt för samtliga av eleverna. En del menar att dessa samtal spelar 

roll i ett större sammanhang, att de ingår i en senare helhetsbedömning, medan andra 

har erfarit att de fått betyg i direkt anknytning till ett litteratursamtal.  

 Trots att tyngdpunkten tycks vila vid individuella, monologiska och skriftliga        

examinationer som följer upp litteraturläsningen verkar de flesta föredra att få dela 

med sig av sin läsupplevelse, något som enkelt skulle gå hand i hand med vad som 

sägs i ämnesplanerna (Gy 11 2011a, Gy 11 2011b). Eleverna har möjlighet att bekanta 

sig med olika typer av litteratur och har således friheten att få behandla dessa texter på 

olika sätt, förutsatt att läraren väljer att arbeta utifrån detta perspektiv på inlärning.  

Olga Dysthe talar utifrån den sociokulturella teorin om lärandet som ett 

konstruktivistiskt fenomen där kunskap skapas i en gemenskap och dialog med andra 

människor (Dysthe 2003:41). De utbyten som läsaren och texten möter kan mycket 

väl vara tillräcklig, men har potential att utvecklas betydligt mycket mer i samarbete 

och dialog med andra läsare. Dysthe menar att kommunikation är avgörande för 

inlärning och tänkande, utan kommunikation försvåras inhämtande av ny kunskap och 

i förlängningen även ”relationen och interaktionen mellan människor” (Ibid.:43). Att 

bedöma språk och innehåll försvåras således om inlärningen hämmas, och enligt 

eleverna själva tycks de veta hur de själva lär sig och får ut så mycket som möjligt på 

bästa sätt - genom interaktion med andra. Med andra ord tillhandahåller interaktionen, 

det dialogiska samspelet en kunskapsmediering som annars lätt går förlorad när 

eleverna stannar vid monologiska och skriftliga processer. 

 Att det uppstår en förvirring i hur dessa diskussioner och samtal skall bedömas,        

och om de över huvud taget bedöms tycks bestå i lärares oerfarenhet och svårigheten i 

att organisera en tidsmässigt hållbar struktur som uppmuntrar till likvärdig 

bedömning. Enligt eleverna utgörs det alltid en risk för att någon inte får det 

talutrymme som är nödvändigt för att uppvisa sina kunskaper, vilket ställer till med en 

hel del problem. Hur man kan diskutera litteratur går att variera en hel del, men det 

finns även en del metodböcker som går igenom den yttre strukturen av samtalet där 

kärnan fortfarande har utrymme att vara flexibel. Aidan Chambers (2007) har 

presenterat sin metod i en bok, vilken behandlar allt ifrån förberedelseprocessen, 

läsprocessen, samtalsprocessen och uppföljningen med bedömning. Hans variant av 
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boksamtal är ingen som respondenterna i denna uppsats har erfarit, men har utgjort en 

bra riktlinje för hur de diskussioner och samtal eleverna omnämnt har varit antingen 

lärarstyrda eller ostrukturerade. Att eleverna själva föredrar att få ventilera sina tankar 

och funderingar och anser sig ha behovet av att göra det blir svårt att kompromissa 

genom ostrukturerade skriftliga inlämningsuppgifter. Eleverna tycks även vara i 

behov av struktur, vilket Chambers boksamtalsmetod uppmuntrar till nog mycket för 

att få samtalet att flyta av sig själv och utan för stor inblandning av läraren (Chambers 

2007:106ff). 

  Inblandningen av läraren är intressant, men tyvärr inget som eleverna ville gå in        

på särskilt mycket djupare. Vad som kan sägas om detta är att lärare tycks ha behov av 

att ge sin bild av texten, vilket i många fall, av elever, kan missuppfattas som ”den 

rätta bilden” efter vilken all tolkning och alla slutsatser skall dras. Huruvida detta 

hämmar eleverna i sin egen tolkning eller ej var svårt att avgöra eftersom något 

boksamtal inte observerades, men enligt Thorson skulle det kunna tänkas vara så att 

läraren framstår som auktoritär och således styr elevernas sätt att tänka genom att 

blanda sig i för mycket och utgå för mycket från sig själv. Att det dessutom är läraren 

som avgör vilken litteratur som skall läsas och behandlas kan ses som ytterligare ett 

grepp som styr eleverna mot en särskild syn och ett särskilt sätt att tänka, vilken kan 

påverka elevernas egen förståelse av det lästa (Thorson 2005:159ff). Tanken om 

lärarens roll och hur pass styrande hon bör vara är en intressant fråga eftersom det i 

högsta grad påverkar elevernas deltagande. Att fundera över vilka grupper som 

gynnas respektive missgynnas av en styrande lärare kan generera olika svar. Kanske 

underlättar en styrande lärare för de elever som har upplevt läsprocessen som 

mödosam eftersom de då kan söka stöd i specifika frågor. Eller så gynnas dem som   

enkelt tagit sig igenom läsningen och förmår reflektera djupare kring texten. Oavsett 

vilken infallsvinkel som väljs kan det finnas en hel del intressanta frågeställningar 

som med fördel kan avhandlas i en annan studie.  

         

!
!
!
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8. Konklusion !
Gymnasieelevers erfarenheter beträffande boksamtal i ämnena svenska och engelska 

är vad som har varit i fokus i denna uppsats. Resultatet uppvisade att elever har 

förhållandevis lite erfarenhet av vad ett boksamtal är, hur det kan gå till och hur det är 

möjligt att bli bedömd genom en dialogisk arbetsmetod.  

 Boksamtal är en arbetsmetod som rekommenderats bland högskolor och        

universitet sedan 90-talet, och som påståtts ha fått hög popularitet bland lärare. Trots 

detta står det inte uttryckligen i de nya ämnesplanerna för svenska och engelska på 

gymnasiet att den litteratur som läses bör eller skall diskuteras. Däremot föreskriver 

ämnesplanerna noga både samtal, diskussion och litteratur, men som separata 

element. Vad som framkommit som en viktig synpunkt bland de deltagande eleverna i 

studien är att samtal, interaktion, bör ses som ett nödvändigt, och nyttigt,  

kunskapsmedierande komplement till de skriftliga examinationer som i annat fall 

förekommer. Eleverna uttryckte dock tydligt att en balans mellan de båda metoderna 

är av vikt eftersom dialog är berikande även om de känner sig mer säkra i att prestera 

skriftligt. 

 Vad gäller just denna studie hade det varit intressant att i framtiden även        

genomföra en observationsstudie i kombination med fler respondentintervjuer. Med 

andra ord en mer omfattande undersökning där fokus ligger vid att bredda 

uppfattningen om hur litteraturundervisningen faktiskt förhåller sig i kombination 

med hur eleverna faktiskt upplever den. 

!
!
!!!!!!!!
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Appendix 1 – Intervjuguide !
1. Har du läst en eller flera böcker i skolan någon gång på svenska eller engelska? 

!
Om JA: 

1.1 Ungefär hur lång tid fick du på dig att läsa ut boken/böckerna?  

1.1.1 Hur lång tid brukar du, i regel, få på dig att läsa en bok? 

1.2 Var läste du? (I skolan eller hemma?) 

1.2.1 Fanns det lektionstid avsatt till läsning?  

1.3 Vilken typ av bok/vilka typer av böcker läste du? 

1.4 Hur redovisade ni/arbetade ni med boken?  

1.5 Vad tyckte du om upplägget? (Be dem motivera) 

1.6 Hur brukar ni, i regel, arbeta med böcker? Hur redovisar ni läsningen? 

1.7 Jfr. ämnena svenska och engelska. Skiljer sig uppläggen/arbetssätten från 

varandra? 

1.7.1 Hur då? 

1.7.2 Varför tror du att arbetssätten skiljer sig? 

!
Om NEJ: 

2. Hur skulle du vilja arbeta med litteratur i svenska om du fick välja arbetssätt? 

 2.1 På vilket sätt tror du att det skulle vara givande? 

2.2 Hur skulle du vilja arbeta med litteratur i engelska om du fick välja arbetssätt? 

 2.2.1 På vilket sätt tror du att det skulle vara givande? 

2.3 Hur tror du att du på bästa sätt skulle få reda på mer om texten? 

!
3. Har du varit med om ett boksamtal någon gång?  

(Introducera begreppet) 

!
Om JA: 

3.1 Inom vilket ämne hade ni boksamtalet? Svenska eller engelska? 

3.2 Hur gick det till? 

3.3 Vad tyckte du om samtalet? (Be dem motivera) 
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Om NEJ: 

4. Skulle du vilja vara med om ett boksamtal någon gång?  

 4.1 Inom vilket/vilka ämnen? 

 4.2 Varför/varför inte? 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Appendix 2 – Informationsbrev 1 – tisdag 7 november 2012	  !
Hej!!!
Elin heter jag och studerar till gymnasielärare i svenska 
och engelska vid Uppsala Universitet. Just nu är jag i 
färd med att skriva mitt examensarbete, som kommer att 
handla om litteratur och olika redovisningsformer, hur 
man behandlar en läst text efteråt. Jag tycker att detta 
vore särskilt intressant att studera utifrån ett 
elevperspektiv, elevers erfarenheter, och skulle därför 
behöva genomföra elevintervjuer.!!
När jag, för några veckor sedan, gjorde praktik 
tillsammans med LÄRARE blev jag tipsad om att höra av mig 
till er. Jag hoppas att samtliga av er kan ställa upp då 
det skulle vara till stor hjälp. Tid och plats bestämmer 
ni själva - jag kan när ni kan, och vill ni att intervjun 
görs på skolan, så finns grupprum att tillgå.!!!
Information gällande intervjuerna:!!
- Examensarbetet, och så även intervjuerna, kommer att 
beröra följande ämnen:!
svenska, engelska, litteratur, elevers erfarenheter, 
redovisningsformer.!!
- Detta är enskilda intervjuer!!
- Ni kommer att vara helt anonyma,!
d.v.s. era namn kommer INTE att finnas med i uppsatsen, 
inte heller annan information som kan komma att avslöja 
er identitet.!!
- Intervjun tar max 15 minuter!!
- Ingen förberedelse krävs!!
- Samtliga intervjuer kommer att spelas in, men de enda 
som kommer att ha tillgång till dessa inspelningar är jag 
själv och Uppsala Universitet.!!
- Ni som blir intervjuade kommer inte att på något sätt 
bli bedömda eller värderade efter era svar. Det som sägs 
i intervjuerna kommer att fungera som ett verktyg för att 
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kartlägga hur litterär undervisning i svenska och 
engelska går till.!!!!
Jag har denna vecka (v. 48) och nästa (v. 49) 
tillgängliga för att genomföra intervjuer, men skulle det 
vara så att någon behöver genomföra den senare, så går 
detta att ordna.!!
Svara gärna på detta mail, så snart ni vet om ni vill 
ställa upp eller inte.!!
Tack på förhand!!
/Elin!!!!!!!!
!

� 	  38



Appendix 3 – Informationsbrev 2 – tisdag 11 december 2012 !
Hej!!!
Elin heter jag och studerar till gymnasielärare i svenska 
och engelska vid Uppsala Universitet. Just nu är jag i 
färd med att skriva mitt examensarbete, som kommer att 
handla om litteratur och olika redovisningsformer, hur 
man behandlar en läst text efteråt. Jag tycker att detta 
vore särskilt intressant att studera utifrån ett 
elevperspektiv, elevers erfarenheter, och skulle därför 
behöva genomföra elevintervjuer.!!
Jag hoppas att några av er, åtminstone fem personer, kan 
ställa upp då det skulle vara till stor hjälp. Jag kommer 
att finnas tillgänglig på skolan under torsdagen 13/12 
och fredagen 14/12. Meddela gärna LÄRARE, som hjälper mig 
att nå ut till er, om ni är intresserade av att ställa 
upp så att jag vet när det passar bäst att komma till 
skolan.!!!!
Information gällande intervjuerna:!!
- Examensarbetet, och så även intervjuerna, kommer att 
beröra följande ämnen:!
svenska, engelska, litteratur, elevers erfarenheter, 
redovisningsformer.!!
- Detta är enskilda intervjuer!!
- Ni kommer att vara helt anonyma,!
d.v.s. era namn kommer INTE att finnas med i uppsatsen, 
inte heller annan information som kan komma att avslöja 
er identitet.!!
- Intervjun tar max 20 minuter!!
- Ingen förberedelse krävs!!
- Samtliga intervjuer kommer att spelas in, men de enda 
som kommer att ha tillgång till dessa inspelningar är jag 
själv och Uppsala Universitet.!!
- Ni som blir intervjuade kommer inte att på något sätt 
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bli bedömda eller värderade efter era svar. Det som sägs 
i intervjuerna kommer att fungera som ett verktyg för att 
kartlägga hur litterär undervisning i svenska och 
engelska går till.!!!!
Med vänlig hälsning,!
Elin Sandqvist!!
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