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1. Inledning 

”Hög estetisk och kommunikativ kompetens är bland de allra viktigaste kvalifikationerna  

för att arbeta med utveckling, nytänkande och att dessutom nå ut med både budskap,  

tankar och produkter”.
1
 Detta skriver Lärarförbundet i en rapport från 2009 vilken publicerades 

som en reaktion mot förslaget om att estetisk verksamhet inte längre ska vara en obligatorisk 

kurs i gymnasieskolan. I och med gymnasiereformen 2011 är dock estetisk verksamhet numer en 

valbar kurs som inte ger meritpoäng inför högskolevalet, något som bidrar till att allt färre elever 

väljer att läsa kursen vilket i sin tur leder till att fler elever saknar estetisk kompetens i sin 

utbildning.  

   I en skola som alltmer tycks fokusera kring och bestämmas av uppgiftslösning har begrepp 

som kreativa- eller estetiska lärprocesser börjat florera där förespråkare menar att det kreativa 

främjar vår inlärning, stimulerar vår fantasi och bidrar till ökad utveckling av 

identitetsskapandet. Vid sidan av detta diskuteras samtidigt ungdomars läslust och läsvanor vilka 

tycks ha minskat de senaste åren.  

   Eftersom estetiska ämnen inte erbjuds som obligatorium i gymnasieutbildningen blir det 

möjligen ännu viktigare att ta tillvara på möjligheterna som finns och försöka integrera estetiska 

dimensioner i skolans andra, obligatoriska, teoretiska ämnen.  

   Som blivande lärare i bild och svenska vill jag med den här uppsatsen undersöka hur estetiska 

dimensioner kan tillämpas inom ramen för svenskämnets litteraturundervisning i 

gymnasieskolan. Uppsatsen fokuserar på hur skönlitteratur redovisas, detta i förhållande till vilka 

attityder elever och lärare har inför kreativa redovisningsformer.  

   Med uppsatsen vill jag utforska om det finns behov av att arbeta med kreativa 

redovisningsformer (eller kreativa arbetsmetoder i stort). Jag hoppas att uppsatsen ska bidra till 

en ökad förståelse kring varför kreativitet skulle kunna vara ett viktigt inslag i svenskämnet. Det 

faktum att området är relativt outforskat bidrar också till min nyfikenhet och mitt intresse för 

ämnet.  

   Med kreativa redovisningsformer avser jag i denna uppsats redovisningsformer i 

litteraturundervisningen som går utanför de traditionella ramarna för redovisning av litteratur. 

                                                           
1
 Lärarförbundet, På helt fel väg – om de estetiska ämnenas framtid i gymnasieskolan, Rapport från Lärarförbundet 

2009-03-06 s. 4. 
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Mer specifikt menas att estetiska element, så som bild och form, teater, musik och filmatisering, 

nyttjas som metod vid redovisningssituationen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med den här uppsatsen vill jag genom en enkätundersökning undersöka vilka 

redovisningsformer som är mest förekommande i litteraturundervisningen i gymnasieskolans 

svenskämne och se varför vissa redovisningsformer är mer förekommande än andra. Mer 

specifikt vill jag undersöka elevers attityder till kreativa redovisningsformer samt elevers 

läsintresse. Genom enkätstudien vill jag se om det finns något behov av att arbeta kreativt i 

svenskämnet och även belysa på vilket sätt kreativiteten skulle kunna bidra till att öka elevers 

lust att läsa och lära.   

   Uppsatsen undersöker också några lärares förhållningssätt till skönlitterär läsning i skolan samt 

deras attityder till användandet av kreativa redovisningsformer i litteraturundervisningen. 

   Utifrån syftet blir följande frågeställningar relevanta: 

- Varför är vissa redovisningsformer mer förekommande i litteraturundervisningen än 

andra?  

- Finns det något behov bland elever och lärare av att arbeta kreativt i svenskämnets 

litteraturundervisning? 

- På vilket sätt skulle kreativa redovisningsformer kunna bidra till att öka elevers läslust 

och läsvanor? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för den litteratur som behandlar svenskämnet och då 

framförallt litteraturundervisningen däri. Litteraturen sorteras efter relevanta underrubriker där 

den första syftar till att visa hur gymnasieskolans styrdokument ställer sig till läsning och 

kreativitet. Vidare skildras ungas läsvanor vilka kopplas till den växande populärkulturen och 

dess påverkan på ungdomar och skolarbeten. Slutligen redogör jag för den uppgiftskultur som 

tycks dominera skolan.  

2.1 Gymnasieskolans styrdokument 

Skolan med dess lärare, elever, rektorer och så vidare präglas ständigt av de rådande 

styrdokumenten så som läroplan och ämnesplan. Dessa styrdokument syftar till att beskriva vad 

det är som förväntas av till exempel lärare och elever i skolan. Genom att se till vilka syften och 

mål som formuleras för till exempel svenskämnet kan man få en bild av om kreativitet är något 

som ska innefattas eller inte. På så vis kan en lärare som kanske funderar på att arbeta mer 

kreativt i sitt ämne argumentera för detta val.   

   Läroplanen för gymnasieskolan beskriver att en av skolans uppgifter är att ”Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta 

nya idéer i handling och att lösa problem”.
2
 Vidare står det som en del av skolans övergripande 

mål att skolan ska ansvara för att eleven ”kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och 

utveckla känsla för estetiska värden”.
3
 Läroplanen pläderar också för lärarens uppgifter där en av 

dem är att skapa balans mellan teori och praktik för att gynna elevens lärande.
4
 

Av citaten från läroplanen ovan att döma ser man att begrepp som stimulans och stimulera är 

nyckelord. Dessa stimulans-begrepp kan, som andra begrepp och formuleringar i 

styrdokumenten, ses som något otydliga. Man kan ställa sig undrande till hur man rent praktiskt 

går tillväga för att öka denna stimulans hos eleven. Läraren får således tolka dessa formuleringar 

och anpassa dem till sin undervisning. Vidare kan man också ställa sig undrande till hur 

stimulerande skolan faktiskt är eller stannar det bara vid beskrivningarna?   

                                                           
2
 Skolverket, 2011 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011,  s. 7. 

3
 Ibid. s.9. 

4
 Ibid. s.10. 
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   Även i ämnesplanen för svenska används stimulans-begreppet där det som en del av 

svenskämnets syfte står att ”Undervisningen ska stimulera elevernas lust till att tala, skriva, läsa 

och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling”.
5
 Eleverna ska också i svenskämnet 

kunna använda skönlitteratur, film och andra medier som källa till självinsikt men också för att 

kunna förstå andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 

Utvecklandet av detta ska leda till att eleven utmanas till nya tankesätt.
6
 

   Eleverna ska i svenskämnets undervisning möta skönlitteratur och få sätta innehållet ur dessa i 

relation till egna erfarenheter och intressen.
7
 Hur detta ska åstadkommas står inte beskrivet, 

ansvaret lämnas över till lärare att hitta ett lämpligt sätt. Trots detta är det viktigt för lärare att 

veta hur lusten att lära skapas och kan behållas. 

   Att styrdokumenten till viss del omnämner kreativiteten visar ändå på att det finns utrymme för 

att arbeta kreativt i skolan. 

2.2 Ungas intresse för läsning  

Statens Medieråd har sedan 2005 publicerat rapporter vilka redovisar barn och ungdomars 

medievanor. Rapporterna är inte helt tillförlitliga då endast cirka 2000 barn och unga deltar i 

studien, dock kan rapporten bidra till en uppfattning om de ungas medievanor med mera. 

Förutom att kartlägga ungas medievanor tillfrågas också informanterna om vilka fritidsaktiviteter 

de sysslar med och det är dessa som jag här kommer fokusera på.  

   Den senaste rapporten från Medierådet Ungar och medier 2012/2013 visar att 23 % av 17-18- 

åringar dagligen läser böcker eller tidningar. Ungefär en tredjedel uppger att de läser någon gång 

i veckan och 10 % menar att de aldrig läser på fritiden.
8
 

   I rapporten från 2010 är frågan kring fritidsaktiviteter inte uppdelad efter hur ofta aktiviteten 

sker. Enligt rapporten läser 24 % av flickorna respektive 15 % av pojkarna böcker eller tidningar 

på sin fritid.
9
 Fyra år tidigare, 2006, uppger 35 % av flickorna samt 26 % av pojkarna att de läser 

                                                           
5
 Ibid. s.160. 

6
 Ibid.  

7
 Ibid. 

8
 Statens Medieråd, 2013, Ungar och medier 2012/2013 Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av 

medier, s.18. 
9
 Statens Medieråd, 2010, Ungar och medier 2010 Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av 

medier, s.33. 
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böcker eller tidningar.
10

 Resultaten kan jämföras med de från år 2005 där 46 % av ungdomarna 

(12-15 år) uppgav att de på sin fritid läste böcker eller tidningar.
11

 

   Rapporterna är alla utformade på olika sätt vilket försvårar en tillförlitlig jämförelse. Att 

intresset för läsning hos pojkar och flickor minskat mellan 2006 och 2010 står i alla fall klart.  

   Siffrorna som visar på de ungas läsintresse kan ställas i relation till de andra fritidsaktiviteter 

som ungdomarna ägnar sig åt där internetanvändandet klart dominerar. Att lyssna på musik, titta 

på film eller TV är andra aktiviteter som prioriteras av de unga. I den senaste rapporten uppger 

93% av 17-18 åringarna att de dagligen använder internet, 85% lyssnar på musik och 48 % tittar 

på film eller TV. Procentenheterna kan jämföras med de 23% som dagligen ägnar sig åt läsning.  

   Att intresset för läsning tycks sjunka kan bero på en rad olika saker. I Populärkulturen och 

skolan diskuterar Magnus Persson de kulturella förändringar som skett i vårt samhälle och hur 

dessa påverkar skolan. De förändringar Persson lyfter fram är bland annat det mediesamhälle 

som växt fram samt det faktum att vi idag lever i ett IT-samhälle. Förändringarna, menar 

Persson, skapar problem för skolan men skulle även kunna öppna upp för nya möjligheter.
12

 

   Persson redogör för begreppet Kulturell friställning vilket kort innebär att dagens ungdomar i 

det moderna samhället ”står fria i förhållande till de traditioner och värderingar som kanske var 

självklara för deras föräldrar eller farföräldrar”
13

. En viktig faktor som både möjliggör och 

inskränker denna kulturella friställning är medierna och populärkulturen och Persson anser att 

populärkulturen spelar en så pass central roll för dagens unga att det kanske till och med är deras 

enda kultur. Genom att lyssna på musik, se på film och TV och liknande ”hittar ungdomarna ett 

råmaterial att använda i det egna identitetsskapandet. Olika stilar och uttryckssätt kan anammas 

eller förkastas och man kan gå in och ut ut olika rollförebilder. Medierna erbjuder modeller för 

hur egna problem och känslor kan bearbetas”.
14

 

   Skolan tar idag en allt större plats i de ungas liv och Persson menar att trots detta så tycks 

skolan ha förlorat sitt bildningsmonopol eftersom den ersatts av populärkulturen vilken 

konkurrerar med skolan om tid, uppmärksamhet och intresse. Att surfa på nätet, lyssna på musik 

                                                           
10

 Statens Medieråd, 2006, Ungar och medier 2006 Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av 

medier, s.19. 
11

 Statens Medieråd, 2005, Ungar och medier 2005 Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av 

medier, s.13. 
12

 Magnus Persson, (red.), Populärkulturen och skolan, 2000 s.15. 
13

 Ibid. s.16. 
14

 Ibid.  
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samt att titta på film eller TV med vänner är exempel på aktiviteter, eller bildningsvägar som 

Persson säger, som många ungar värderar högre än de bildningsvägar som erbjuds i skolan.
15

 

   Det blir således uppenbart att populärkulturen spelar en central roll i de flesta ungas liv, något 

skolan ofta uppfattar som problematiskt. Persson menar då att skolan, istället för att bekämpa 

populärkulturen istället borde ta tillvara på och integrera den i undervisningen.
16

   

2.3 Skolan som uppgiftskultur 

I debattartikeln ”Estetiska skolämnen underlättar teoretiska studier” redogör författarna för 

studier vid Karolinska institutet som visar att dans och musik stimulerar inlärningen av teoretiska 

ämnen. Genom att röra på sig och utöva kulturella aktiviteter tränas hjärnan och eleverna får röra 

på sig istället för att bara sitta still och till exempel läsa och skriva. Vidare skriver dem att ”En 

skola med sång, musik och konst på schemat skapar balans mellan återhämtning och energi och 

blir roligare och mer intressant för eleverna.”
17

 I artikeln kan man, som i många andra artiklar, 

läsa om hur skolan är alltför inriktad på den teoretiska kunskapen och att den praktiska 

kunskapen hamnar i skuggan.  

   Sten-Olof Ullström skriver i Läsa bör man...? kapitlet ”Frågor om litteratur – om 

uppgiftskulturen i gymnasieskolan” om sin studie där nio läromedelspaket i svenska för 

gymnasieskolan undersökts med syftet att se hur bland annat skönlitteratur behandlas. Ullström 

pekar på att läroboken har en stor betydelse och spelar en central roll i nästan all 

skolundervisning och därmed behöver den uppmärksammas mer.  

   Läromedelspaketen introducerades på 1960- och 70-talen i Sverige och därefter menar 

Ullström att en lärobokskultur började växa fram. Läromedelspaketen används än i dag och 

nyttjas oftast som en garanti för att kunskapsmål uppfylls då de är utformade efter den rådande 

läroplanen.
18

  

   Enligt Ullström ”[…] har alla de läromedel jag undersöker en slående likhet: de innehåller 

studiefrågor, diskussionsfrågor eller andra liknande arbetsuppgifter”.
19

 Detta syns inte bara i 

                                                           
15

 Ibid. s.16. 
16

 Ibid. s.17. 
17

 Björn Edlund, Lisa Månsson, Gunnar Bjursell och Huga Lagercrantz ”Estetiska skolämnen underlättar teoretiska 

studier”, Debattartikel från Dagens Nyheter publicerad 2013-09-05. 
18

 Sten-Olof Ullström, ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” i Kåreland, Lena (red.) Läsa 

bör man…? Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, 2009 s. 120f. 
19

 Ibid. s.122. 
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svenskämnet utan även i andra ämnen så som matematik, historia och samhällskunskap med 

mera. ”Skolans verksamhet är i hög grad bestämd av uppgifter och uppgiftslösning.[---]. 

Uppgiftslösningen sätter så stark prägel att flera forskare talar om hela skolan som 

uppgiftskultur”. 
20

   

   Ullström ser problem med denna uppgiftslösning där formuleringen av frågorna utgör ett av de 

problemen. Vidare förespråkar Ullström att man i litteraturundervisningen snarare borde arbeta 

med den komplexa dialogiska process som läsning innebär och ser litteratursamtal som ett bättre 

redskap än att individuellt arbeta med exempelvis studiefrågor. Genom att elever och lärare 

samtalar om litteraturen tillsammans synliggörs olika läsares läsningar vilket leder till att 

erfarenheter kan bytas och utvecklas.
21

  

   Ytterligare problem som Ullström framhåller kring uppgiftslösningen av denna typ är att 

eleverna kan skumma av texten för att på så vis besvara den studiefråga läraren söker svar på. 

Genom dessa ”matchningstekniker” behöver eleverna inte ens läsa texten och heller inte förhålla 

sig till den.
22

 

   Evalotta Enqvist har i sin studie undersökt vilka kunskaper gymnasieelever förväntas utveckla 

genom arbetet med skönlitteratur. Studien grundar sig på intervjustudier med gymnasielärare 

som enligt resultatet vittnar om olika kunskapssyn. Majoriteten av lärarna tycks fokusera på att 

eleverna utvecklar kunskaper om litteratur och kulturarv medan de andra snarare ser litteraturen 

som något man utvecklar kunskaper om sig själv och andra genom.
23

 

   Enqvist menar att:  

De lärare som ser som främsta syfte med litteraturundervisningen att eleverna ska bli 

allmänbildade och utveckla epokkunskaper, är de lärare som i första hand arbetar 

antologibaserat och kronologiskt. Dessa lärare är också de som har lägst tilltro till sina 

elevers läsande, och samtidigt låter eleverna läsa väldigt få eller inga hela verk alls. 

Det föreligger alltså en diskrepans mellan vad lärarna eftersträvar att eleverna ska 

utveckla och den uppgiftskultur som lärarna skapar. Lärarna i denna grupp kan inte 

anses utgå från strävansmålen i kursen Svenska, utan fokuserar förmodligen 

bokstavligen på kursmålen för kursen Svenska B.
24

 

 

                                                           
20

 Ibid.  
21

 Ullström, s.137f. 
22

 Ibid. s.138.  
23

 Evalotta Enqvist ”Man ska vara glad om man får dem att läsa hela texten" - En undersökning av vilka kunskaper 

gymnasieelever förväntas utveckla i arbetet med skönlitteratur, Studentuppsats Linnéuniversitetet 2010 s. 42. 
24

 Ibid.  
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Resultatet från Enqvists studie kan således stärka tanken om skolan som ”uppgiftskultur”. 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras vilken behandlat ämnet kreativitet och 

skola. Inledningsvis presenteras tidigare forskning som belyser de fördelar som finns med att 

arbeta kreativt för att sedan redogöra för hur elever kan gynnas av ett varierat, kreativt arbetssätt. 

Därefter presenteras tidigare forskning som visar på om det finns något behov av att arbeta 

kreativt i skolan för att slutligen visa exempel på forskning som visar hur man rent konkret kan 

arbeta på ett sådant sätt. 

   I uppsatsen vill jag undersöka hur det kreativa och estetiska kan nyttjas i 

litteraturundervisningen med fokus på redovisningsformer men då det råder brist på tidigare 

forskning som rör just detta kommer avsnittet snarare belysa hur kreativa arbetssätt i stort kan ha 

inverkan på inlärningen. 

3.1 Fördelar med att kombinera teori och praktik i skolan   

Uppsatsen inledande text beskriver att de estetiska ämnena inte erbjuds som obligatorium i 

gymnasieutbildningen där jag menar att man bör ta tillvara på de möjligheter som finns och 

försöka integrera estetiska dimensioner i skolans obligatoriska ämnen. För att kunna möjliggöra 

en sådan ämnesöverskridande undervisning krävs det att läraren är insatt i hur de estetiska 

dimensionerna skulle kunna ha betydelse för eleverna och inlärningen. Under denna rubrik 

kommer jag således presentera tidigare forskning som pekar på varför kreativa arbetssätt skulle 

lämpa sig i skolans teoretiska och obligatoriska ämnen.  

   Många forskare och författare har undersökt och skrivit om hur inlärningen i skolan är allt för 

fokuserad på teori där fokus ligger på att inlärning endast sker i huvudet. Carla Hannaford 

skriver i Lära med hela kroppen: inlärningen sker inte bara i huvudet att ”Tänkande och 

inlärning finns inte bara i huvudet på oss. Tvärtom spelar kroppen en integrerad roll i alla våra 

intellektuella processer från våra tidigaste ögonblick till ålderdomen”.
25

 

   Hannaford redogör vidare för vår hjärnas två hjärnhalvor som har hand om olika 

informationsbearbetningar. Dels har vi den logiska hjärnhalvan som betonas av språk, logik, 

siffror och så vidare dels har vi en gestaltande hjärnhalva som betonas av rim, rytm, bilder och 

                                                           
25
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fantasi med mera.
26

 För att prestera maximalt menar Hannaford att vi måste använda båda våra 

hjärnhalvor i kombination. 

   Hannaford visar på ett exempel där hon observerat lärare som lär ut matematik på nya sätt som 

utnyttjar de två hjärnhalvorna. Innan observationen hade Hannaford själv tyckt att 

multiplikationstabellen var tråkig där det endast handlade om att memorera och rabbla siffor. 

Vad de observerade matematiklärarna istället här gjorde var att bilda samarbetsgrupper med 

eleverna där varje grupp ansvarade för att komma på en bra ramsa, en ”rap”, om 

multiplikationstabellens olika delar som de sedan skulle delge resten av klassen. ”Siffrorna från 

den logiska sidan och rytmen och bilder från gestaltsidan ger oss en vinnande kombination för att 

göra inlärningen lättare”
27

, menar Hannaford.  

   Trots att de båda hjärnhalvornas funktioner bör kombineras för maximal prestation är de 

estetiska ämnena fortfarande underordnade de teoretiska. Madeleine Hjort skriver i Konstarter 

och kunskap om hur konstarter i den obligatoriska skolan inte betraktas som kunskapskällor utan 

där de snarare ses som ”verksamheter”, till exempel den bildskapande verksamheten.
28

 Enligt 

Hjort får eleverna arbeta med skapande moment men att det stannar just vid arbetet. Hjort menar 

då att eleverna inte ges redskap för att gå vidare med reflektion och analys för att kunna 

utvecklas.
29

 

   Att ha roligt i skolan ser Hjort som en självklarhet och att ha roligt är ofta kopplat till att 

eleverna är involverade i skapande projekt. Genom att kombinera ”att ha roligt” i samband med 

att utforska ny kunskap menar Hjort är den vinnande metoden. Dessa resonemang är Hjort inte 

ensam om att föra, under kommande rubrik kommer jag att presentera litteratur som visar hur 

eleverna kan gynnas av ett varierat arbetssätt i skolan.  

3.2 Varierade arbetssätt gynnar eleverna 

I Film för lust och lärande, ett samarbete mellan Skolverket och Svenska filminstitutet, står det 

att filmen är en av de kulturyttringar som fångar de flesta barn och ungas intresse. Arbete med 

film ger eleverna möjligheter att uttrycka sig på andra sätt än genom att tala och skriva och det 

öppnar också upp för samarbete. Därmed bör läraren utgå från elevernas intresse för film och 
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medieerfarenheter. Genom att arbeta med film kan läraren och eleverna tillsammans engagera sig 

och utforska vad filmberättelsen har att säga och hur filmen är uppbyggd.
30

 

 

Att arbeta med film, medier och andra estetiska gestaltningsformer är ett sätt att lyfta 

fram andra aspekter av berättarkonsten än vad som ryms i det talade och skrivna ordet. 

Lärare och elever konfronteras med frågor kring hur dramaturgi och estetik kan 

användas för att presentera ett innehåll eller ett budskap på ett fängslande sätt. 

Skolarbetet berör då alla sinnen, skapar engagemang och lust till lärande.
31

 

 

Genom språket synliggörs kunskap och gör den hanterbar, något som gäller för alla språkliga 

uttryck. Estetiska uttrycksformer så som bild, drama, dans och musik öppnar upp för 

kunskapande och kommunikation och ”utvecklar vårt tänkande och vår kreativitet, de berikar vår 

personliga och kulturella identitet och våra relationer till andra.”
32

   

   I gymnasieskolans läroplan och svenskämnets ämnesplan finns det stöd för att integrera film 

och andra medietyper i undervisningen (se rubrik 2.1) vilket öppnar upp för möjligheten att 

arbeta med film i skolan.  

   Eftersom film, och medier över huvudtaget, intresserar ungdomar så pass mycket kan det också 

bli intressant att arbeta efter undervisningsmodellen ”Flippat klassrum”. Begreppet ”Flippat 

klassrum” (från engelskans ”flipped classroom”) är en undervisningsmodell som vänder upp och 

ned på den traditionella lektionen. Med hjälp av digitala verktyg presenterar läraren 

undervisningsinnehållet till den kommande lektionen i till exempel ett filmklipp, en ljudfil ett 

blogginlägg eller liknande. Eleverna får i uppgift att ta till sig materialet inför lektionen och 

kommer på så vis förberedda till lektionen. Då eleverna förberett sig inför lektionen blir 

undervisningstiden mer effektiv och fler elever kan delta i undervisningssituationen.
33

  

   Artiklar om undervisningsmodellen har använts som kurslitteratur på Stockholms universitet i 

lärarutbildningen och i svenska dagstidningar har det förekommit artiklar om de flippade 

klassrummen. Sveriges Television har berättat om modellen i nyhetsinslag och utbildningsradion 

har ägnat ett helt program åt fenomenet. Även i sociala medier har undervisningsmodellen 

                                                           
30
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15 

 

uppmärksammats.
34

 Det finns alltså mycket som tyder på att undervisningsmodellen blir allt mer 

populär i Sverige. 

   I artikeln ”Stimulera den livslånga lusten att lära” från Lärarnas nyheter skriver Marie Bengts 

om Peter Gärdenfors och hans bok Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor. 

Gärdenfors redogör för att läraren ska fånga upp elevers intressen och knyta dessa till 

undervisningen. Vidare redogör han för begreppet informellt lärande, ett lärande som saknar 

läroböcker och struktur, vilket ofta sker genom gruppen så som att åka skateboard eller liknande. 

I ett sådant lärande är engagemanget att lära sig stort menar Gärdenfors och säger att ”Är man 

engagerad blir man motiverad och då lär man sig bättre.”
35

 

   Vad Gärdenfors föreslår är att lärare bör studera och uppmärksamma det informella lärandet 

eftersom han menar att det är ett faktum att man lär sig lättare av sina kompisar. Om eleverna är 

”experter” inom olika områden kan de lära av varandra snarare än att läraren alltid är den som 

står vid katedern och lär ut. Användandet av till exempel rollspel och att berätta berättelser för 

varandra är andra aktiviteter som Gärdenfors förespråkar.
36

 

   Om eleverna, i enlighet med det flippade klassrummet, själva får redovisa genom att till 

exempel göra ett filmklipp som visas för resten av klassen kan eleverna lära av varandra och på 

så vis kan man som lärare ta tillvara på elevernas egna förmågor och intressen. 

3.3 Behovet av kreativt arbete i skolan 

Som rubrik 3.1 visar finns det klart fördelar med att kombinera teoretisk och praktisk kunskap 

för en mer maximal inlärning och föregående rubrik visar hur ett varierat arbetssätt skulle kunna 

bidra till ett ökat intresse hos eleverna. Under denna rubrik vill jag visa tidigare forskning som 

undersökt om det finns något behov av att arbeta kreativt i skolan. Det bör dock påpekas att 

studier inom området vanligtvis berör förskolan och grundskolans tidigare år men trots detta kan 

man ändå få en bild av hur behovet ser ut.  

   Malin Andersson och Martina Antonsson har i sin studie undersökt om lärare i obligatoriska 

skolan och på fritidshemmet använder sig av estetisk verksamhet i den pedagogiska utövningen 

och vill då se på vilka effekter kreativiteten skulle kunna ge eleverna. Med studien vill 

                                                           
34
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författarna visa på kreativitetens betydelse för eleverna och hur man genom estetisk verksamhet 

skulle kunna öka motivation och engagemang för skolarbeten. Studien grundar sig på en 

kvalitativ intervjustudie med sex lärare som alla visar sig vara positivt inställda till estetisk 

verksamhet och som själva använder sig av det i sin undervisning. Studiens resultat visar hur de 

sex lärarna anser att kreativiteten stimulerar fantasin, den sociala kompetensen, självförtroendet 

och självkänslan samt lutfylldheten.
37

  

   De intervjuade lärarna menar att om man kombinerar teori och praktik kan elevernas lärande 

och utveckling stimuleras och menar vidare att ”när barnen får jobba på många olika sätt ser de 

att de hittar sina sätt att lära på och får en större förståelse för uppgifter och fakta.”
38

 Den sociala 

kompetensen menar lärarna ökar eftersom barnen får chans att skapa tillsammans vilket leder till 

att sammanhållningen i gruppen blir starkare.
39

  

   De intervjuade lärarna beskriver att barnen uppskattar estetiska inslag i verksamheten och 

menar att man bör satsa på en varierad undervisning så att samtliga elever kan hitta just det dem 

tycker är roligt. Enligt de intervjuade lärarna bidrar det kreativa arbetet till en större lust till att 

lära och utforska saker.
40

   

   Anderssons och Antonssons studie fokuserar på barn i de yngre åldrarna men visar på hur 

lärare är positivt inställda till estetik i undervisningen och hur elever tycks uppskatta det. Det är 

vanligt att man arbetar praktiskt i de yngre åldrarna men att man sedan i de äldre åldrarna 

fokuserar mer på teori. Kanske borde lärare fortsätta arbeta praktiskt och estetiskt för ett fortsatt 

engagemang hos eleverna.  

   Till skillnad från Andersson och Antonsson vill Angelica Bergman i sin studie fokusera på 

eleverna snarare än lärarna. Genom sin studie vill Bergman ”synliggöra elevers uppfattningar om 

motivation och kreativitet i relation till hur de upplever sin nuvarande lärandesituation i skolans 

miljö och arbetssätt.”
41

 Således vill Bergman studera huruvida kreativitet skulle kunna öka 

elevernas motivation till skolarbetet. Det resultat som framkommer visar att majoriteten av 

elevinformanterna upplever att skolan är tråkig och omotiverande. Det faktum att eleverna i 
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studien vill använda den tekniska utrustningen och andra hjälpmedel för att öka inlärningen 

tolkar Bergman som att eleverna ser på lärandesituationen som enformig.  

   Eleverna tycks efterfråga mer praktiskt och estetiskt arbete och då gärna med inslag av 

moderna tekniska hjälpmedel, detta menar eleverna skulle kunna bidra till en ökad förståelse och 

där inlärningen i sådant fall skulle ske på deras villkor.
 42

  

   Bergman skriver att ”Min erfarenhet är att många lärare har fastnat i skriftliga 

kunskapskontroller, men i styrdokumenten finns det inget som enhälligt stödjer detta.”
43

. Genom 

att kombinera teoretiska och praktiska arbetsformer menar Bergman att man värnar om alla 

förmågor och talanger som eleverna besitter.
44

 

3.4 Hur kan man arbeta kreativt i skolan?  

Föregående avsnitt visar att det finns ett behov, både hos lärare och elever, av att arbeta kreativt 

och varierat. Under denna rubrik vill jag visa på hur några lärare konkret arbetat med kreativa 

arbetssätt som ett sätt att visa att det är genomförbart och möjligt. 

   Myndigheten för skolutvecklingen publicerade 2008 stödmaterialet Gör klassikern till din egen 

– att arbeta med skönlitteratur i klassrummet, ett material som ger förslag på hur man kan arbeta 

med skönlitteratur på högstadiet och gymnasiet. Materialet bygger på en helhetssyn på 

svenskämnet där läsningen av skönlitterära verk kombineras med samtal, skrivande och andra 

kommunikationsformer som bildskapande, dramatiseringar och multimodala uttryckssätt 

(exempelvis videoinspelning).  

   Ett konkret exempel som ges är grundat på klassrumsobservationer som gjorts i en 

fordonsklass i årskurs 2 på gymnasiet. Av exemplet framgår det att pojkarna i klassen ska läsa 

Odysséen med syftet att visa hur man kan få en klass med endast pojkar att bli intresserade av att 

läsa äldre litterära texter. Fordsonsklassens svensklärare menar att det är möjligt att få pojkarna 

intresserade och menar vidare att alla elever har sina specifika talanger och kunskaper och att 

dessa i görligaste mån måste få komma till uttryck i klassrumsaktiviteterna.
45

 I materialet finns 

en mer detaljerad beskrivning av arbetsgången. 
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   Efter läsningen av Odysséen får pojkarna välja hur de vill arbeta vidare med texten där de 

antingen kan välja att arbeta enskilt eller i grupp där de flesta väljer att arbeta i grupp. Två av 

dessa grupper väljer att göra ett TV-inslag bestående av till exempel intervjuer av personer som 

förekommer i Odysséen. Av klassrumsobservationerna framgår det att pojkarna har mycket 

inlevelse i arbetet och att de ändrar sina språkliga register beroende på vilka det är som talar. 

Även de andra arbetsmetoderna som beskrivs tycks även de ha uppnått lyckat resultat.  

   Ytterligare ett exempel på en lärare som låtit eleverna arbeta kreativt återfinns i 

Fiktionsförståelse i skolan vari Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller 

skriver om hur lärare arbetar med att omsätta teorier till praktik. En av lärarna som ingått i 

projektet är gymnasieläraren David som prövat att ta in bilder och bildberättandet i sin 

undervisning. Davids elever beskrivs som mindre studiemotiverade och hans förhoppning var 

därför att försöka öka motivationen hos eleverna genom att arbeta med bilder och film i 

litteraturundervisningen. Den metod läraren iscensatte var den så kallade tre-bildsberättelsen där 

man utifrån tre digitalfoton skapar en berättelse som inte hänt i verkliga livet. Redovisningen 

utgick från bildberättelserna som låg till grund för diskussion och tolkning. Resultatet av arbetet 

blev lyckat och David menar att eleverna i arbetet fått träna tolkningsstrategier och att vara 

medskapare av budskap i texterna. Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller menar att Davids 

teoriomsättande undervisning med hjälp av multimodala texter bidragit till att kunna se nya 

kunskaper hos eleverna som han tidigare inte sett. Författarna menar att de kompetenser eleverna 

får utveckla genom teoriomsättande undervisning är viktiga inslag i svenskämnet.
46
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4. Metod 

För att närma mig mitt syfte och besvara frågeställningarna genomförs en enkätundersökning 

med elever och lärare. Enkäterna är av kvantitativ typ med kvalitativa inslag.  

Undersökningen baseras på totalt 78 insamlade enkäter där eleverna utgör majoriteten. 71 

informanter utgörs av elever och 7 informanter utgörs av lärare. I följande avsnitt presenteras 

först valet av metod, därefter beskrivs utformandet av elev- och lärarenkäterna. Vidare redogör 

jag för materialinsamling och tillvägagångssätt för att sist ge en bild av informantgruppen som 

besvarat enkäterna. 

4.1 Val av metod 

För att kunna åskådliggöra de vanligaste redovisningsformerna, attityder till dessa samt attityder 

till kreativa redovisningsformer krävs ett relativt stort antal informanter som kan uttala sig i 

frågan. För att fånga upp så många informanter som möjligt blir således en enkätundersökning av 

intresse då en sådan kan delas ut till många personer som befinner sig på en och samma plats. En 

enkätundersökning med många deltagande informanter bidrar till att resultatet blir mer 

tillförlitligt.   

   I Enkätboken redogör Jan Trost för så kallade gruppenkäter vilka är vanligt förekommande i 

till exempel skolor där människor är samlade på ett och samma ställe.
47

 I mitt fall genomförs en 

sådan gruppenkät i gymnasieskolans klassrum där eleverna på lektionstid besvarar formuläret.  

   Trost redogör för skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa studier där han menar att 

kvantitativa studier används då man avser mäta frekvenser eller är intresserad av att säga att en 

viss procent av befolkningen tycker på ett eller annat sätt. Kvalitativa studier används då man 

”[...] är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster [...]”.
48

 Då min studie avser att undersöka 

både de vanligaste redovisningsformerna samt elevers och lärares attityder till kreativa 

redovisningsformer har dessa båda forskningstraditioner kombinerats för ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt. 
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   Nedan kommer utformandet av de båda enkäterna att beskrivas och jag kommer att redogöra 

för vilka ställningstaganden som gjorts. Gemensamt för både elev- och lärarenkäten är att de är 

utformade för standardiserad datainsamling vilket innebär att variation inte förekommer i 

frågeformuläret då enkäterna ser likadana ut för alla bortsett från att elever besvarar en enkät 

medan lärare besvarar en annan.
49

 

4.2 Utformandet av elevenkäten 

Konstruerandet av enkäterna har skett i enlighet med Trosts rekommendationer för att uppnå ett 

så pass berikande frågeformulär samt tillförlitligt resultat som möjligt. 

   Enkäten
50

 inleds med ett missivbrev innehållandes uppsatsens syfte samt information om det 

frivilliga deltagandet, möjligheten till en avslutad medverkan samt att svaren kommer att 

behandlas anonymt.  

   Trost skiljer på sakfrågor och attityd- eller åsiktsfrågor där sakfrågor behandlar faktiska 

förhållanden i motsats till attitydfrågor som rör tycke och smak.
51

 Enkätens inledande del 

innehåller sakfrågor vilka syftar till att ge en bakgrundsinformation om informanterna så som 

kön, ålder samt vilket gymnasieprogram de läser på. För att mäta elevernas motivation till skolan 

samt om de anser sig ha lätt eller svårt för skolan ställs frågor kring detta där svarsalternativ 

finns.  

   Resterande frågor är knutna till attityd och rör specifikt svenskämnets litteraturundervisning. 

Vid dessa frågor ombes eleverna tänka på hur undervisningen vanligtvis ser ut då de läser 

skönlitteratur i skolan. Attitydfrågorna är försedda med svarsalternativ som eleverna får kryssa i, 

ofta med möjlighet att kryssa för fler än ett alternativ. I vissa fall finns följdfrågor där möjlighet 

för frisvar finns.    

   De redan uppställda svarsalternativen syftar till att förenkla för informanterna då de kanske inte 

minns hur skönlitteraturen vanligtvis redovisas eller hur eleven går tillväga vid läsning av 

litteratur. Skulle frågorna inte ha svarsalternativ att kryssa för kanske eleverna, i brist på till 

exempel ork eller platsutrymme, inte skulle svarat så utförligt som möjligt. De följdfrågor som 
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förekommer ger informanterna möjligheter att förtydliga något i sitt svar eller lägga till något 

som de menar fattades i frågan.   

4.3 Utformandet av lärarenkäten 

Lärarenkäten
52

 inleds, likt elevenkäten, med ett missivbrev med samma information som i 

elevenkäten. Inledningsvis ställs, även i detta formulär, sakfrågor för att få en bakgrundsbild av 

informanterna där jag vill få uppgift om lärarens kön samt hur länge läraren har arbetat som 

svensklärare.  

   Antalet frågor skiljer sig åt i de två enkäterna genom att lärarenkäterna har något färre frågor. I 

elevenkäten är jag till exempel intresserad av elevers läslust och läsvanor, något som inte blir 

intressant i lärarenkäten. I lärarenkäten ligger fokus på redovisningsformer men innehåller också 

en fråga om hur många skönlitterära verk som eleverna vanligtvis läser under ett läsår. 

Lärarenkäten avslutas med en attitydfråga kring kreativa redovisningsformer där läraren genom 

frisvar ger sin bild av huruvida hen är intresserad eller ej av sådana redovisningsformer. 

4.4 Materialinsamling och tillvägagångssätt 

Inför undersökningens start genomfördes en pilotundersökning där två elever och en lärare 

medverkade, samtliga kontaktades via e-post där enkäterna fanns bifogade. Eleverna, som bor på 

annan ort, svarade i det digitala dokumentet som skickades tillbaka till min e-post. De elever som 

deltog i pilotundersökningen hade inget att invända mot enkäten. Läraren besöktes på 

arbetsplatsen där vi tillsammans, efteråt, diskuterade enkäten och kom fram till hur den kunde 

omarbetas på vissa punkter. Några frågor i de båda enkäterna förtydligades ytterligare innan den 

riktiga undersökningen genomfördes. 

   Trost poängterar att det kan vara till fördel om den som sköter insamlandet av enkäten är på 

plats vid genomförandet av undersökningen då denne kan förklara sådant som kan uppfattas som 

otydligt i enkäten och svara på eventuella frågor.  

   I det här fallet valde jag att inte delta vid de tillfällen då undersökningen genomfördes. Istället 

var jag i kontakt med en lärare vid den gymnasieskola där undersökningarna genomförts. Läraren 

menar att ett stort antal förfrågningar angående deltagande i undersökningar ofta nådde lärarna, 
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via e-post, på skolan vilket lett till att de flesta inte ens öppnar meddelandena. Den lärare jag har 

varit i kontakt med ville frivilligt hjälpa mig med insamlandet av såväl lärar- som elevenkäter.  

   Läraren kontaktade sina kollegor med förfrågan om ett medverkande i studien där de själva 

som lärare kunde välja att delta eller att låta sin elevklass delta. Denne lärare har således varit till 

stor hjälp vid urvalet av informanter. 

   När enkäterna samlats in inleddes en sammanställning av resultaten vilken utgått från frågorna 

i enkäten. Resultaten från samtliga deltagare sammanställdes inledningsvis. Eftersom 

lärarenkäterna skiljer sig från elevenkäterna har dessa sammansställts var för sig.  

   Efter att ha sammanställt resultaten utifrån var fråga i sig strukturerades resultaten efter de 

olika områden som enkäten behandlar, vilka är kopplade till uppsatsens syfte. Resultaten för 

dessa redovisas i det följande resultatavsnittet.  

4.5 Presentation av informanterna 

Då jag inte varit på plats då materialet samlades in har jag inte kunnat påverka vilka informanter 

som medverkat i studien. De enda kraven på informanterna var att de var just elever och att de i 

svenskämnet läst och redovisat skönlitteratur. Läsning och redovisning av skönlitteratur ska ingå 

i all svenskundervisning vilket förenklade informanturvalet. De elever som deltar i studien går 

alla på studieförberedande program i årskurs 3 på gymnasiet. Kraven för lärarinformanterna var 

att de var aktiva svensklärare och att de i undervisningen lät elever läsa och arbeta med 

skönlitterära texter.   

Tabell 1. Kön hos elevinformanterna (N=71) 

  

Samhällsprogrammet 
Samhällsprogrammet- 

Juridik- och 

kriminalteknik 

 

Teknikprogrammet 

 

Sammanlagt 

Man 19  (67,9%) 4   (22,2%) 22     (88,0%) 45  (63,4%) 

Kvinna 9   (32,1%) 14   (77,8%) 3       (12,0%) 26  (36,6%) 

Totalt 28   (100%) 18   (100%) 25     (100%) 71  (100%) 

 

Av tabell 1 framgår det att majoriteten av informanterna, ungefär 63 %, som besvarat enkäten är 

män och att de flesta läser på det samhällsvetenskapliga programmet. Av enkäterna framgår det 

att större delen av informanterna, cirka 80 %, är 18 år. Ungefär 15 % är 17 år och ungefär 1 % är 

19 år gammal. Enkäten utgörs alltså främst av 18-åriga män vilket inte gör resultaten helt 

representativa. Som tabellen visar går eleverna antingen på det samhällsvetenskapsprogrammet, 
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teknikprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet med fördjupningen juridik och 

kriminalteknik (förkortat JK).  

   En av frågorna i enkäten behandlar huruvida eleverna anser sig ha lätt eller svårt för 

svenskämnet. Där svarar ungefär 80 % att de har ganska lätt för svenskämnet, närmre 13 % 

uppger att de har mycket lätt för svenskämnet medan 7 % menar att de har ganska svårt för 

ämnet. 

Lärarinformanterna är tillsammans sju stycken varav en är man. Tabell 2 visar i hur många år 

lärarna varit aktiva inom svenskämnet. 

Tabell 2. Kön hos lärarinformanterna och antal yrkesaktiva år inom svenskämnet (N=7) 

 0-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Man 0 0 0 1 

Kvinna 2 1 3 0 

Totalt 2 1 3 1 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultaten av enkätundersökningen som genomförts. 

Resultaten för elever respektive lärare kommer för enkelhetens skull behandlas under olika 

rubriker.  

5.1 Elevresultaten 

Elevresultaten sorteras under rubrikerna Läslust och läsvanor, Vanliga redovisningsformer samt 

Attityder till kreativa redovisningsformer.  

5.1.1 Läslust och läsvanor 

Här redovisas resultaten från elevenkäten på de frågor som behandlar elevernas förhållande till 

läsning. Informanterna fick här besvara frågan om det är läraren eller eleverna som vanligtvis 

väljer vilken skönlitteratur som ska läsas i litteraturundervisningen. Därefter besvarades frågan 

för hur de önskade att valet av litteratur såg ut.   

Tabell 3. Val av litteratur, elever (N=71) 

Eleven väljer själv litteratur Läraren väljer litteratur 

26     (36,6%) 38     (53,5%) 

Det är olika  

7     (9,9%)  

Eleven vill själv välja litteratur Eleven vill att läraren väljer litteratur 

52     (73,3%) 13     (18,3%) 

Det är olika Vet inte 

5     (7,0%) 1     (1,4%) 

  

Av de sammanlagt 71 informanter som besvarat enkäten uppger mer än hälften att läraren är den 

som väljer vilken litteratur som ska läsas, lite mer än en tredjedel menar att de själva får välja 

bok. Frågan som hade uppställda svarsalternativ att kryssa för innehöll inget alternativ för ”Det 

är olika” men några informanter (10%) har kryssat för att både läraren och eleven får välja vilket 

tolkas som att det är olika.  

   Tabellen visar sedan att en klar majoritet (73%) önskar att de själva som elever får välja vilken 

litteratur som ska läsas. Elever som vill att läraren väljer litteratur utgör 18% av totalen. 
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Tabell 4. Tillvägagångssätt vid läsning, elever (N=71) 

 

Läser ut 

hela 

boken 

 

Läser de 

första 

kapitlen 

 

Läser det 

avslutande 

kapitlet 

 

Läser 

baksidestexten 

Läser 

omdömen 

och 

recensioner 

på nätet 

Frågar 

vänner 

och familj 

om boken 

 

Läser inte 

boken 

45 (63,4%) 16 (22,5%) 5 (7,0%) 23 (32,4%) 30 (42,3%) 10 (14,1%) 8 (11,3%) 

 

Tabell 4 visar hur informanterna vanligtvis går tillväga vid läsning av skönlitterära böcker i 

svenskämnet. Frågan gav möjlighet att kryssa för fler än ett svarsalternativ vilket förklarar att 

den totala procenten tillsammans blir mer än 100 %. Av de totalt 71 informanterna svarar 

ungefär en tredjedel att de läser bokens baksidestext, detta kan alltså betyda att de antingen 

endast läser denna text eller att de även kan ha kryssat för att de också läser ut hela boken. 

Majoriteten utgörs av de 63,4 % som anger att de läser ut hela boken. Att läsa recensioner och 

omdömen på internet är också vanligt förekommande där något mer än 40 % anger att de gör 

detta.  

Tabell 5. Lätt eller svårt för svenskämnet utifrån läsning av litteratur (N=71) 

 Lätt för svenskämnet Svårt för svenskämnet 

Läser ut hela boken 40 (60,6%) 4 (80,0%) 

Läser inte ut boken 26 (39,4%) 1 (20,0%) 

Totalt 66 (100%) 5 (100%) 

 

I tabell 5 redovisas resultaten för läslust och läsvanor utifrån parametrarna för huruvida 

informanterna anser sig ha lätt eller svårt för svenskämnet. Läslusten är här knuten till om 

informanten läser ut litteraturen eller inte då detta tycks visa om intresse för läsning finns.  

   Informanterna kunde i enkäten kryssa för att de hade mycket eller ganska lätt för svenskämnet 

samt mycket eller ganska svårt för svenskämnet. De som angett att de har mycket eller ganska 

lätt slås här ihop till en grupp som har lätt för svenskämnet. Ingen informant har uppgett att den 

har mycket svårt för svenskämnet däremot finns det informanter som menar att de har ganska 

svårt för svenskämnet.  

   Som tabellen visar anser sig en klar majoritet ha lätt för svenskämnet och av dessa läser 60% ut 

boken. Av de som anger att de har svårt för svenskämnet uppger även de att boken vanligtvis 

läses ut.  

 



26 

 

 

 

 

Tabell 6. Lätt eller svårt för svenskämnet utifrån metod för val av litteratur (N=68) 

 Lätt för svenskämnet Svårt för svenskämnet 

Val av litteratur 

överensstämmer med 

önskemål 

 

40 (62,5%) 

 

3 (80,0%) 

Val av litteratur stämmer 

ej överens med önskemål 

24 (37,5%) 1 (20,0%) 

Totalt 64 (100%) 4 (100%) 

 

I tabell 6 redovisas resultaten för läslust och läsvanor även här utifrån parametrarna för huruvida 

man har lätt eller svårt för svenskämnet. Läslusten och läsintresset är dock knutet till om valet av 

litteratur i undervisningen överensstämmer med önskemålen (se tabell 3).  

   Vad gäller val av litteratur och huruvida detta stämmer överens med önskemål kring val anger 

majoriteten av informanter att val av litteratur överensstämmer med deras önskemål, detta ser 

likadant ut för de elever som har lätt respektive svårt för svenskämnet. 

5.1.2 Vanliga redovisningsformer 

Här redovisas resultaten från elevenkäten på de frågor som berör hur skönlitteraturen i 

svenskämnets litteraturundervisning vanligtvis redovisas. Informanterna ombeds kryssa för de 

alternativ som bäst överensstämmer med klassrumssituationen. Frågan innehåller således fler 

svarsalternativ, tabellen ger en bild av vilken redovisningsform som är vanligast. 

Tabell 7. Vanligaste redovisningsformerna, elever (N=71) 

Bokrecension – 
skickas till läraren 

Bokrecension – 
diskuteras i helklass 

Diskussion om 

boken i helklass 

Diskussion om 

boken i mindre 

grupper 

58 (81,7%) 15 (21,1%) 8 (11,2%) 22 (30,9%) 

Svara på frågor 

kring boken 

Muntlig redovisning 
i helklass 

Muntlig redovisning 
i mindre grupper 

Digital redovisning 

31 (43,7%) 8 (11,2%) 12 (16,9%) 9 (12,7%) 

 

Av tabell 7 framkommer det att större delen informanter (80%) anger att bokrecension är det 

vanligaste sättet att redovisa skönlitteratur i svenskämnet. Den metod för redovisning som också 

är vanligt förekommande är att svara på frågor kring den lästa boken där 43% svarar detta.  



27 

 

   Frågan gav möjlighet att kryssa för ”Annan redovisningsform” om de svarsalternativ som gavs 

inte överensstämde med hur litteraturen vanligtvis redovisas eller om informanten vill ange 

ytterligare en redovisningsform. Elva informanter ger ett sådant frisvar. Av dessa elva säger sju 

stycken att de får redovisa litteraturen genom en skriftlig bokanalys vilken skiljer sig från 

bokrecensionen. Två informanter uppger att de fått skriva en uppsats om boken, en informant 

skriver att de haft skriftligt prov och den sista informanten anger att de fått rita bilder som 

beskriver boken. 

5.1.3 Attityder till kreativa redovisningsformer 

Enkätens sista fråga syftar till att kartlägga informanternas attityder till kreativa 

redovisningsformer. Då begreppet kan vara oklart finns färdiga svarsalternativ uppställda vari 

informanten ombeds kryssa för de alternativ som just denne kan se som ett alternativ för hur 

skönlitteraturen redovisas i svenskämnets litteraturundervisning. Således har informanterna även 

i denna fråga fått kryssa för fler än ett alternativ.   

Tabell 8. Intresse för kreativa redovisningsformer, elever (N=58) 

Rita en 

seriestripp om 

bokens handling 

Göra ett 

skådespel 

kopplat till 

boken 

Göra en 

sång om 

boken 

 

Måla någon typ av 

bild till boken 

Göra en 

filmatisering av 

boken 

16 (26,2%) 19 (31,1%) 1 (1,6%) 13 (21,3%) 26 (42,6%) 

Skriva ett 

tidningsreportage 

om boken 

Rita en 

framsida till 

boken 

Göra ett 

collage om 

boken 

 

Genretransponering 

Annan 

redovisningsform 

6 (9,8%) 19 (31,1%) 15 (24,6%) 14 (23,0%) 4 (6,6%) 

 

Tabellen visar hur många informanter som kryssat för de olika alternativen och ger en bild av 

vilka redovisningsformer som är mest intressanta för eleverna.  

   Av de 58 personer som svarat uppger drygt 40% att de är intresserade av att göra en 

filmatisering av boken, denna metod är således den som intresserar informanterna mest.  Att göra 

ett skådespel samt att rita en framsida till boken är därefter de två redovisningsformer som 

dominerar informanternas intresse där ungefär en tredjedel kryssat för dessa alternativ.  

   De personer som kryssat för ”Annan redovisningsform” har kommenterat hur de vill redovisa 

litteraturen där två personer önskar en skriftlig bokanalys, en person vill redovisa muntligt inför 

helklass och en person vill arbeta med bokrecension.  
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   Som jag i metodavsnittet beskrev gjordes en kategorisering över informanterna där man 

antingen var intresserad, ointresserad eller något intresserad av kreativa redovisningsformer. De 

som endast kryssat för ett av alternativen ovan är placerade inom ”något intresserad”, de som 

kryssat för två eller fler alternativ är intresserade och de som inte svarat alls kategoriseras som 

ointresserade. En översikt för dessa kategorier redovisas i tabell 9. 

Tabell 9. Gradering av intresse för kreativa redovisningsformer, elever (N=71) 

Intresserad Något intresserad Ointresserad 

34  (47,9%) 24  (33,8%) 13  (18,3%) 

 

Som tabell 9 visar är huvudparten av informanterna intresserade där nästan hälften utgörs av de 

som är mest intresserade.  

Tabell 10. Intresse för kreativa redovisningsformer utifrån lätt eller svårt för svenskämnet, elever 

 Lätt för 

svenskämnet 

Svårt för svenskämnet Totalt 

Rita En seriestripp 15 (13,2%) 1 (8,3%) 16 (12,7%) 

Göra ett skådespel 17 (14,9%) 2 (16,8%) 19 (15,1%) 

Göra en sång 1 (0,9%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Måla bilder 12 (10,5%) 1 (8,3%) 13 (10,3%) 

Filmatisera 23 (20,2%) 3 (25,0%) 26 (20,6%) 

Skriva tidningsreportage 5 (4,4%) 1 (8,3%) 6 (4,8%) 

Rita framsida 16 (14,0%) 3 (25,0%) 19 (15,1%) 

Göra collage 14 (12,3%) 1 (8,3%) 15 (11,9%) 

Genretransponering 11 (9,6%) 0 (0,0%) 11 (8,7%) 

Sammanlagt 114 (100%) 12 (100%) 126 (100%) 

 

Informanterna utgörs till större delen av elever som uppger att de har ganska lätt eller mycket lätt 

för svenskämnet, där majoriteten anser sig ha ganska lätt för svenskämnet. I tabellen har de som 

svarat ”ganska lätt” och ”mycket lätt” slagits ihop till en grupp som har lätt för ämnet. Den andra 

gruppen utgörs av de som angett att de har ganska svårt för ämnet, eftersom ingen svarat att de 

har mycket svårt för svenskämnet. Av tabell 10 kan man utläsa vilken av de kreativa 

redovisningsformerna, som de kunde kryssa för, som informanterna är mest intresserade av, detta 

utifrån parametrarna huruvida de har lätt eller svårt för skolan. Att själva få göra en filmatisering 

kring boken är det mest ikryssade alternativet, vare sig man har lätt eller svårt för skolan. De som 

uppger att de har svårt för svenskämnet tycks också vilja rita en framsida till boken, något de 
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som anser sig ha lätt för svenskämnet gärna också skulle kunna tänka sig att göra, informanterna 

intresserar sig även för att få göra ett skådespel kring boken.  

Tabell 11. Intresse för kreativa redovisningsformer utifrån inställning till skolan, elever 

 Intresserad av 

kreativa 

redovisningsformer 

Något intresserad av 

kreativa 

redovisningsformer 

Ointresserad av 

kreativa 

redovisningsformer 

 

Totalt 

Rolig 16 (19,3%) 6 (12,0%) 9 (23,1%) 31(18,0%) 

Tråkig 13 (15,7%) 5 (10,0%) 3 (7,7%) 21(12,2%) 

Lärorik 25 (30,1%) 15 (30,0%) 12 (30,8%) 52(30,2%) 

Jobbig 18 (21,7%) 17 (34,0%) 10 (25,6%) 45(26,2%) 

stimulerande 11 (13,2%) 7 (14,0%) 5 (12,8%) 23(13,4%) 

Sammanlagt 83 (100%) 50 (100%) 39 (100%) 172(100%) 

 

Tabell 11 visar hur informanterna är intresserade, något intresserade eller ointresserade av 

kreativa redovisningsformer. Utifrån de parametrarna har de sedan, i tabell 11 ovan, delats in i 

huruvida de anser att skolan är rolig, tråkig, lärorik, jobbig eller stimulerande. Som jag nämnt 

ovan har de fått kryssa för fler alternativ där vissa valt att kryssa för alla. Av de som är 

intresserade av kreativa redovisningsformer tycker majoriteten att skolan är lärorik och därefter 

tycker de skolan är jobbig. De som är något intresserade tycker att skolan är jobbig, tätt följt av 

lärorik. Att skolan främst är lärorik och därefter jobbig tycker även de som inte är intresserade av 

kreativa redovisningsformer. Totalt sett tycker informanterna att skolan är lärorik och jobbig.  

5.1.4 Sammanfattning av elevresultaten 

Resultaten visar att elevinformanterna, oavsett om de anser sig ha lätt eller svårt för 

svenskämnet, har en relativt positiv inställning till läsning där ungefär 63% uppger att de 

vanligtvis läser ut den hela skönlitterära boken. Enkätundersökningen visar att den vanligaste 

redovisningsformen är att redovisa genom en bokrecension och därefter är det vanligast att svara 

på frågor kring boken.  

   De flesta elever är intresserade av kreativa redovisningsformer där majoriteten uppger 

filmatisering som den metod som de helst skulle vilja använda som redovisningsform. Att göra 

ett skådespel eller rita en framsida till den lästa boken är också redovisningsformer som väcker 

intresse hos elevinformanterna. Intresset för kreativa redovisningsformer ser likadant ut för de 

elever som anser sig ha lätt för svenskämnet som för de som anser att de har ganska svårt för 
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ämnet. Slutligen kan man av resultaten se att eleverna som deltagit i studien anser att skolan är 

lärorik men också jobbig.  

5.2 Lärarresultaten 

Lärarresultaten ordnas efter rubrikerna Mängd av och val kring litteratur, Vanligaste 

redovisningsformerna slutligen Attityder till kreativa redovisningsformer. 

5.2.1 Mängd av och val kring litteratur 

Nedan redovisas resultaten från lärarenkäterna kring de frågor som rör hur mycket litteratur som 

innefattas i svenskämnets litteraturundervisning samt hur lärarna tänker kring val av litteraturen. 

Av de totalt sju informanterna anger fem stycken att de väljer vilken bok eleverna ska läsa i 

undervisningen. En lärare låter eleverna själva välja litteratur och den sjunde menar att det är 

olika, ibland får eleverna välja och ibland väljer läraren själv.  

   Två av lärarna menar att om man själv som lärare väljer bok åt eleverna så förenklas 

möjligheterna till diskussion. De menar att alla elever läser samma bok får man ”en gemensam 

bas som vi kan utgå ifrån”. Dessa två lärare brukar alltså välja vilken litteratur eleverna ska läsa.  

   En annan lärare som också väljer litteratur åt eleverna beskriver att vissa elever annars inte 

läser någon bok alls och att det då blir enklare att tilldela eleverna en bok. Läraren brukar dock 

föreslå ett par titlar som eleverna kan välja mellan.  

   Ytterligare en lärare som själv väljer vilken bok eleverna ska läsa beskriver att man i klassen 

”läser ett par/fyra titlar och arbetar enligt en planering. Då kan man täcka in flera 

bedömningsområden/moment.” 

   En annan lärare menar att om eleverna själva väljer litteratur väljer de gärna någon de redan 

läst alternativt att de väljer allt för lätta böcker.  För att utforma så pass meningsfulla uppgifter 

som möjligt behöver läraren veta vad elevernas böcker handlar om och menar då att det blir 

omöjligt att läsa 30 olika titlar. 

   Den lärare som uppger att valet av litteratur ibland görs av eleverna och ibland av läraren själv 

kommenterar att detta är helt beroende på vilket syfte undervisningen har.  

   Läraren som brukar låta eleverna välja litteratur påpekar att det beror på hur pass läsvana 

eleverna är, om eleverna inte läser mycket böcker själva fungerar klassböcker bättre, anser 

läraren.   
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   Alla lärare skriver att eleverna läser ungefär två böcker per läsår. En lärare skriver dock att 

eleverna läser ”minst två högst fyra” skönlitterära böcker. 

5.2.2 Vanligaste redovisningsformerna  

Liksom elevenkäten tillfrågades lärarna om skönlitteratur och hur den vanligtvis redovisas i 

svenskämnet. Frågan är försedd med redan uppställda svarsalternativ där läraren kryssar för de 

alternativ som bäst överensstämmer med deras undervisningssituation. Således kunde lärarna 

kryssa för fler än ett alternativ.  

   De vanligaste redovisningsformerna som lärarna använder redovisas i tabell 12. 

Tabell 12. Vanligaste redovisningsformerna, lärare (N=7) 

Bokrecension – 
skickas till läraren 

Diskussion om 

boken i helklass 

Diskussion om 

boken i mindre 

grupper 

Svara på frågor 

kring boken 

5 1 4 3 

Muntlig redovisning 
i helklass 

Muntlig redovisning 
i mindre grupper 

Digital redovisning Annan form 

1 2 3 2 

 

Även om lärarna, enligt tabell 12, arbetar med många typer av redovisningsformer tycks ändå 

bokrecensionen dominera, tätt följt av diskussioner i mindre grupper.  

   Två lärare uppger att de använder annan typ av redovisning än de som fanns att välja bland.  

En av de lärarna beskriver hur hen ibland har skriftligt prov baserat på den lästa boken. Det 

skriftliga provet handlar främst om analysfrågor snarare än innehållsliga frågor då läraren 

förutsätter att alla elever läst boken och bearbetat dess innehåll under lektionstid, till exempel vid 

gruppdiskussioner. Den andre läraren som använder någon annan form av redovisning skriver att 

eleverna får arbeta med läsloggar, dramatiseringar, rita seriestripp (i stil med ”80 romaner för dig 

som har bråttom”), romananalys, egen version av händelserna i boken gestaltat som en annan 

tid/genre samt att genretransponera till tidningsartiklar eller andra texttyper. Läraren skriver 

också att hen ibland låter eleverna filmatisera.  

5.2.3 Attityder till kreativa redovisningsformer 

Av de sju lärarinformanterna har sex svarat på frågan som rör kreativa redovisningsformer. 

Frågan var av öppen typ där lärarna fritt fick beskriva sin relation till sådana former av 
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redovisningar. Den som valde att inte skriva något på sista frågan är den enda man som deltagit i 

studien. Eftersom personen inte svarat på frågan tolkar jag detta som att läraren inte är 

intresserad av sådana redovisningsformer.  

   Nedan kommer jag redogöra för lärarnas svar på frågan om deras inställning till kreativa 

redovisningsformer. Samtliga resultat och svar är från kvinnliga lärare.  

   En av lärarna (aktiv svensklärare sedan 30 år) beskriver att hennes elever tycker det är roligt 

med alternativa redovisningar. ”Jag är positiv till kreativa redovisningsformer, särskilt bild och 

form, genretransponering samt filmatisering. Ibland känner man sig dock låst vid 

kunskapskraven och låter därför litteraturen användas i skrivprocessen.”. Denne lärare är inte 

ensam om att poängtera svårigheterna med att uppnå kunskapskraven genom kreativt arbete. En 

lärare som arbetat i 5,5 år skriver att hon kan tänka sig att arbeta kreativt i svenskämnet men 

understryker att det i sådant fall borde ske i årskurs 1 med syftet att motivera eleverna till 

läsning. Läraren menar att kreativa arbetssätt skulle kunna bidra till att öka intresset för läsning 

och få elever att förstå att läsning inte är så tråkigt som de flesta verkar tycka. Vidare skriver 

läraren ”Jag tror dock att de kreativa redovisningsformerna som nämns i frågan blir svåra att 

tillämpa i årskurs 2 och 3, där kraven i ämnesplanerna är mycket högre och har en större 

betoning på analys.” 

   En lärare som jobbat som svensklärare i 8 år tycker att det är givande med kreativa 

redovisningsformer men menar även hon att det kan vara svårt att använda det som underlag för 

bedömning.    

   En lärare, som arbetat som svensklärare 13 år, är även hon positiv till att arbeta kreativt i 

litteraturundervisningen men hon vill dock poängtera att eleverna måste få ut något av det ”och 

inte bara lat[t]jar”. Vidare menar hon att man måste anpassa redovisningsformen till klassen och 

skriver att i en del klasser, ”t ex VF (rörmokare) skulle det vara omöjligt att redovisa med 

mycket annat än prov...”  

   De två resterande lärarna tycks vara positivt inställda till kreativt arbetssätt. Den ena läraren 

har arbetat som svensklärare i 28 år och skriver att ”Det är bra för då får eleven skapa en text 

utifrån sitt möte med texten.” Den andre läraren, aktiv svensklärare sedan 25 år, menar att det är 

väldigt tacksamt att arbeta med kreativa inslag och skriver vidare att ”Det går mycket bra att 

förena detta med mer traditionella uppgifter som uppsatsskrivande/prov/läsloggar förutsatt att 
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man läser boken under tillräckligt lång tid och arbetar tematiskt med den. Oftast avslutar jag 

arbetsområdet med det kreativa momentet.”. 

5.2.4 Sammanfattning av lärarresultaten 

Av lärarresultaten framgår det att det är vanligast att läraren väljer vilken bok som eleverna ska 

läsa då de anser att det förenklar arbetet. Vidare framgår det att lärarna låter eleverna läsa två 

böcker per läsår där en av lärarna skriver att de får läsa två till fyra böcker. Bokrecensionen är 

den vanligaste redovisningsformen. Sex av sju informanter menar att de är positivt inställda till 

användandet av kreativa redovisningsformer. De flesta av informanterna vill dock understryka de 

svårigheter som finns med arbetssättet där de till exempel menar att kreativa redovisningsformer 

kan försvåra bedömning. Lärarna som besvarat enkäten är alltså positiva men ser också vissa 

problem med kreativa redovisningsformer.  
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6. Diskussion 

Med den här uppsatsen har jag velat undersöka vilka redovisningsformer som är mest 

förekommande i litteraturundervisningen i gymnasieskolans svenskämne. Mer specifikt ville jag 

genom en enkätstudie undersöka elevers attityder till kreativa redovisningsformer. Vidare ville 

jag undersöka några lärares förhållningssätt till skönlitterär läsning i skolan samt deras attityder 

till användandet av kreativa redovisningsformer i litteraturundervisningen. Genom enkätstudien 

har jag velat se om det finns behov av att arbeta kreativt i svenskämnet och jag har också velat 

belysa på sätt kreativiteten skulle kunna bidra till elevers lust att läsa och lära.  

   I detta avsnitt kommer enkätundersökningens resultat diskuteras med utgångspunkt från de tre 

frågeställningarna, detta knutet till relevant litteratur som presentrats under bakgrund och tidigare 

forskning.  

6. 1 Varför är vissa redovisningsformer mer förekommande i litteraturundervisningen än 

andra?  

I enkätundersökningen svarar en majoritet (80%) av informanterna att bokrecensionen används 

som en av de vanligaste redovisningsformerna för skönlitteratur. En annan redovisningsform 

som är vanligt förekommande är att svara på frågor kring skönlitteraturen, detta menar ungefär 

44% av informanterna. Även bland lärarinformanterna är bokrecensionen den mest använda 

metoden för redovisning av skönlitteratur.  

   Då enkäten saknar en fråga kring hur eleverna ställer sig till dessa vanliga redovisningsformer 

kan man inte se om de är positivt eller negativt inställda till det. Dock bekräftar resultatet det 

Ullström visar med sin studie om att skolan präglas av diverse studieuppgifter. Även om 

utformandet kan variera är både bokrecensionen och att svara på frågor kring den lästa 

litteraturen tydligt kopplade till just uppgiftslösning ofta med syfte att ”kontrollera” att eleven 

förstått ”rätt”.   

   Kanske är det vedertaget hos lärarna att läst litteratur ska redovisas i form av skriftliga 

rapporter som visar att eleven förstått bokens handling, personer och teman. Min studie visar att 

kreativa redovisningsformer inte är vanligt förekommande där endast en elev skriver att de fått 

”rita en bild till boken” och där en lärare säger sig använda kreativa inslag i sin undervisning.  

Att arbeta kreativt i litteraturundervisningen tycks inte vara etablerat ännu vilket kan ha olika 



35 

 

orsaker. Styrdokumenten ger utrymme för att arbeta kreativt då man i läroplanen kan läsa att 

lärarens uppgift bland annat är att kombinera teoretisk och praktisk undervisning vilka ska gynna 

elevers lärande.
53

 I ämnesplanen för svenskämnet står det att ”Undervisningen i svenska ska 

också syfta till att eleverna ska utveckla förmågan att använda skönlitteratur, film och andra 

medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar, detta för att bland annat utmana eleven till nya tankesätt”.
54

 

   Då styrdokumenten säger att eleven delvis ska använda film och andra medier för att utmana 

till nya tankesätt kanske det för en lärare blir enklare att visa film snarare än att arbeta med det 

som verktyg något som kan handla om så väl brist på kunskaper som brist på resurser.  

   Det bör också påpekas att styrdokumenten kan ge läraren utrymme att tolka vad som står där 

man likväl kan välja att tolka in användandet av estetiska dimensioner i undervisningen som att 

välja att inte göra det.    

6.2 Finns det något behov bland elever och lärare av att arbeta kreativt i svenskämnets 

litteraturundervisning? 

Anderssons och Antonssons undersökning som presenterats under rubrik 3.3 visar att det finns 

ett behov av att arbeta kreativt. Trots att undersökningen rör elever i de yngre åldrarna och min 

studie rör gymnasieelever kan man ändå se att det finns ett intresse, ett behov, och 

undersökningen visar också hur skolan är allt mer inriktad på praktisk inlärning i de tidiga 

åldrarna men att skolan sedan blir allt mer fokuserad kring teori. 

   Även Bergmans studie styrker det faktum att behovet av kreativt arbete finns. De elever som 

deltagit i Bergmans studie anser att skolan är tråkig och enformig där de uttrycker att de gärna 

vill arbeta mer kreativt. Informanterna säger sig också ha ett behov av att undervisningen sker på 

en nivå där elevernas egna intressen synliggörs.  

   Liksom Anderssons och Antonssons samt Bergmans studie visar även min undersökning att det 

finns ett behov av att arbeta kreativt där framför allt eleverna har en positiv inställning där 

ungefär hälften av informanterna visar på ett stort intresse och ungefär en tredjedel visar på ett 

relativt stort intresse. Av min studie framgår det att ungefär 18% av informanterna inte är 

intresserade av kreativa redovisningsformer inom svenskämnets litteraturundervisning.  
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   Lärarinformantera som deltagit i min studie är överlag positivt inställda till användandet av 

kreativa redovisningsformer, även om de själva inte använder sig av sådana. Lärarna är dock 

förhållandevis överens om att det även finns svårigheter med att arbeta kreativt i svenskämnet. 

Min uppsats har präglats av att lyfta fram de positiva aspekterna med kreativa arbetssätt i skolans 

värld där jag förespråkat en kombination av teori och praktik. Lärarna är som sagt positiva men 

inte helt övertygade om att estetiska inslag i undervisningen skulle kunna vara genomförbart.  

6.3 På vilket sätt skulle kreativa redovisningsformer kunna bidra till att öka elevers läslust 

och läsvanor? 

Den enkätundersökning som ligger till grund för uppsatsens resultat har fokuserat på om det 

finns ett behov av kreativt arbete i svenskämnets litteraturundervisning. Fokus har också legat på 

att se vilka redovisningsformer som är mest förekommande samt vilka typer av kreativa 

redovisningsformer som tycks intressera eleverna mest. Således kan resultaten från min 

undersökning inte ge ett tillförlitligt svar på frågan kring hur kreativa redovisningssätt skulle 

kunna bidra till att öka elevers läslust och läsvanor. Undersökningen visar att det finns ett behov 

av att arbeta kreativt men en fråga som rör huruvida det skulle bidra till ökad läslust saknas, 

något som självklart bör poängteras. För att besvara frågeställningen vänder jag mig istället till 

den tidigare forskning som presenterats där man kan se hur estetiska inslag i undervisningen 

skulle kunna gynna elevers inlärning vilket i sin tur skulle kunna leda till ett ökat läsintrese. Det 

bör dock poängteras att det mestadels rör sig om spekulationer.  

   Vad min studie åtminstone visar är att elevinformanterna anser sig ha relativt lätt för läsning 

där ungefär 60% säger att de läser ut hela boken. Detta stämmer således inte överens med de 

siffror som anges i Statens Medieråd som snarare visar hur ungdomar idag läser allt mindre och 

mindre. Det faktum att samtliga elevinformanter går på studieförberedande program bör också 

lyftas fram, om min studie också innefattat elever från yrkesförberedande program skulle 

resultaten kanske se annorlunda ut.  

   Den tidigare forskning som presenterats har en genomgående likhet nämligen förespråkandet 

av att arbeta kombinerat med teoretisk och praktisk undervisning då detta ses bidra till maximal 

inlärning. Här blir Hannafords Lära med hela kroppen: inlärningen sker inte bara i huvudet 

framträdande då hon beskriver vår hjärnas två hjärnhalvor och de olika 

informationsbearbetningar som de besitter. Hannaford menar att dessa hjärnhalvors funktioner 
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bör kombineras för största möjliga inlärning. Hjort skriver i Konstarter och kunskap om hur de 

estetiska ämnena fortfarande nedvärderas i jämförelse med andra, detta trots forskning som visar 

att kreativitet gynnar inlärningen. Hjort menar vidare att det är en självklarhet att ha roligt i 

skolan vilket ofta förknippas med att de är involverade i skapande projekt. Hjort ser dock helst 

en undervisning där man kombinerar teori och praktik.  

   Genom att variera undervisningen där teori och praktik möts nyttjas många olika arbetssätt och 

metoder vilket bidrar till att alla elevers behov blir sedda, oavsett om man är teoretiskt eller 

praktiskt lagd.  

   I avsnittet om tidigare forskning har jag visat konkreta exempel på lärare som tagit in estetiska 

dimensioner i sin undervisning vilket gett lyckade resultat. I Fiktionsförståelse i skolan nämns 

gymnasieläraren David och hans arbete med att omsätta teorier till praktik genom till exempel 

den så kallade tre-bildsberättelsen. Genom arbetet fick eleverna träna olika tolkningsstrategier 

och att vara medskapare av budskap i texterna. Ytterligare ett konkret exempel på kreativt arbete 

i svenskämnet återfinns i Gör klassikern till din egen där en svensklärare låter sin fordonsklass, 

med enbart pojkar, läsa Odysséen. Eleverna fick sedan redovisa boken genom att exempelvis 

göra filmatiseringar vilket visade på lyckat resultat där eleverna haft mycket inlevelse och jobbat 

mycket med språk och hur det förändras beroende på olika personer. Dessa två konkreta exempel 

visar att kreativt arbete i svenskämnet faktiskt är genomförbart. En lärarinformant som deltagit i 

min studie menar att kreativt arbete inte bör genomföras i en klass med bara killar, något som 

ovanstående exempel motsäger.  

   Av min studie framgår det att filmatisering är den kreativa redovisningsform som dominerar 

elevernas intresse där drygt 40% anger denna form som mest intressant. Att göra ett skådespel 

eller rita en framsida till boken är också omtyckt där ungefär en tredjedel uppger dessa två. 

Informanternas uppenbara intresse för film kan kopplas till det Persson skriver i Populärkulturen 

och skolan om hur populärkulturen idag tycks ha övertagit skolans roll som bildningsväg då unga 

hellre tycks ägna sig åt populärkulturella aktiviteter så som internet, film och TV med mera 

istället för skolrelaterade aktiviteter (till exempel läsning). Persson menar att skolan bör nyttja 

populärkulturen, eftersom den är en så pass central roll i de ungas liv, och integrera den i 

undervisningen snarare än att blunda för den.  
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   Att unga hellre ägnar sig åt internet, film och TV än till exempel läsning är något som även 

Statens Medieråd kan påvisa i sina rapporter över ungas medievanor. Av rapporterna att döma 

minskar de ungas läsvanor medan intresset för mediala aktiviteter ökar.
55

 

   Genom att integrera till exempel filmmediet som verktyg för redovisningar i 

litteraturundervisningen skulle kanske elevernas intresse för litteratur öka eftersom 

redovisningsformen ligger närmre deras intressen än att till exempel skriva en analys eller en 

bokrecension. Detta är något som också tas upp i Film för lust och lärande som menar att filmen 

är en av de kulturyttringar som fångar de flesta ungas intresse. När eleverna arbetar med film kan 

dem uttrycka sig på andra sätt än genom tal och skrift och öppnar också upp för samarbete. I 

texten ges också rekommendationer för att lärare bör nyttja elevernas intresse för film och även 

deras medieerfarenheter.  

   I artikeln ”Stimulera den livslånga lusten att lära” beskrivs begreppet informellt lärande vilket 

innebär att eleverna lär av varandra och inte utifrån läroböcker. Gärdenfors, som redogör för 

begreppet, menar att eleverna blir mer engagerade och motiverade om de lär av varandra. Vad 

Gärdenfors förespråkar är alltså att ta tillvara på den kunskap som finns i klassen det vill säga 

den kunskap som eleverna besitter. Genom att utgå från elevernas förmågor och erfarenheter 

inkluderas också deras intressen. 

6.4 Resultatkritik 

De resultat som presenterats ska inte ses som tillförlitliga då endast 78 informanter deltagit i 

studien. Det faktum att enbart sju lärare deltagit gör att undersökningen inte kan ge ett 

generaliserande resultat. Studien kan, trots begränsningarna, indikera på att det finns ett behov av 

att arbeta kombinerat med teori och praktik vilket man dels kan se genom svaren på enkäterna 

men också genom att ta del av den tidigare forskning som behandlar ämnet.  

   Jag betvivlar inte att enkätundersökning som metod varit negativ men dock borde enkäten 

innehållit ytterligare frågor för att tydligare ringa in mitt undersökningsområde och jag skulle på 

så vis kunna få en ännu tydligare uppfattning om elevernas inställning till kreativa 

redovisningsformer.  
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7. Avslutning 

Studien visar att den mest förekommande redovisningsformen är bokrecensionen, detta 

framhåller såväl elev- som lärarresultaten. Bokrecensionens framträdande plats i svenskämnets 

litteraturundervisning kan bero på det faktum att skolan är inriktad på uppgiftslösning och att en 

bokrecension, eller annan skriftlig analys, ger lärare ett enkelt underlag för bedömning. 

Bokrecensionens uppenbara plats i svenskämnet vore i sig intressant att vidare undersöka men på 

grund av brist på tidigare forskning inom området lämnas dessvärre inget utrymme åt det i just 

denna uppsats.  

   Min studie har vidare visat att det finns ett behov av att arbeta kreativt i svenskämnet vilket 

framför allt elevresultaten markerat. Den tidigare forskning som berört detta kan också antyda till 

att behovet är tydligt.  

   Uppsatsens tredje och sista frågeställning som behandlat huruvida kreativitet i svenskämnet 

möjligtvis skulle kunna gynna elevers läslust och läsvanor har varit mer problematisk att besvara 

och jag har istället fått luta mig på den tidigare forskning som visar att kombination av teoretisk 

och praktisk undervisning främjar inlärningen hos eleverna.  

   Området som undersökts och diskuterats i uppsatsen är tämligen outforskat vilket försvårat 

arbetet något. Då området inte är så utforskat skulle vidare forskning vara intressant. Dels vore 

det intressant att rent konkret genomföra undervisning med kreativa inslag för att sedan låta 

elever utvärdera arbetet. På så vis skulle man få en djupare insikt i hur elever är inställda till 

sådana arbetssätt.  

    För ett mer tillförlitligt resultat skulle man kunna jämföra elever på yrkesförberedande med 

elever på studieförberedande program för att se till eventuella skilda åsikter angående 

användandet av kreativa inslag i svenskämnets litteraturundervisning.  

   Den här uppsatsen har visat att det finns ett behov av att arbeta kreativt även i svenskämnet och 

jag vill framhäva vikten av att arbeta varierat för att fånga in samtliga elevers intressen. 

Resultatet av min studie visar faktiskt att kreativa redovisningsformer inte intresserar alla vilket 

bör lyftas fram. Genom att arbeta med varierade metoder, alltså att kombinera teori och praktik, 

tror jag att elevers motivation och engagemang kan öka. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Elevenkäten 

 

Enkätundersökning till elever 

Jag ber dig, att i egenskap av elev, besvara denna enkät som rör redovisningsformer i 

litteraturundervisningen. Enkäten utgör underlag för min c-uppsats i svenska inom 

lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka 

redovisningsformer som är vanligast förekommande i litteraturundervisningen i gymnasieskolans 

svenskämne samt att undersöka elever och lärares attityder till kreativa redovisningsformer. Din 

medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avsluta medverkandet. Dina svar 

kommer att behandlas anonymt. 

Sara Svensson (sasv2184@student.uu.se) 

 

1. Ålder: _________  

2. Gymnasieprogram: _______________________________ 

3. Jag är:  

[   ] Tjej [   ] Kille 

4. Tycker du skolan är: 

(Kryssa i alla de rutor som passar in på dig, du kan alltså kryssa i fler än en ruta): 

[   ] Rolig [   ] Tråkig [   ] Lärorik [   ] Jobbig [   ] Stimulerande 

5. Tycker du att du har lätt för svenskämnet?  

[   ] Jag har mycket lätt för svenskämnet     [   ] Jag har ganska lätt för svenskämnet 

[   ] Jag har ganska svårt för svenskämnet   [   ] Jag har mycket svårt för svenskämnet 

Följande frågor rör litteraturundervisningen i skolan. Tänk på undervisningen i 

svenskämnet då ni ska/har läsa/läst en/flera böcker.  

OBS! Dessa frågor gäller din gymnasietid, hur ni gjorde på högstadiet är alltså inte 

relevant här. 

6. Hur väljs böcker (som ni ska läsa) oftast i svenskämnet? 

[   ] Jag (som elev) får välja bok själv       

[   ] Läraren väljer bok     

7. Hur önskar du att det såg ut? 

mailto:sasv2184@student.uu.se
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[   ] Jag vill själv välja bok  [   ] Jag vill att lärare väljer bok 

8. När du tilldelas/väljer en bok i svenskämnet som du ska läsa, hur gör du då oftast? Du får 

kryssa i fler svarsalternativ! 

[   ] Jag läser ut hela boken    

[   ] Jag läser de första kapitlen 

[   ] Jag läser de avslutande kapitlet 

[   ] Jag läser baksidestexten 

[   ] Jag läser om boken på nätet, till exempel recensioner och omdömen 

[   ] Jag frågar vänner och familj om boken 

[   ] Jag läser inte boken . 

9. Hur brukar den lästa boken redovisas i svenskämnet? Du får kryssa för fler alternativ! 

[   ] Bokrecension som skickas/ges in till läraren     

[   ] Bokrecension som diskuteras med andra i klassen 

[   ] Vi diskuterar boken i:  [   ] Helklass   [   ] Mindre grupper 

[   ] Vi får svara på frågor kring boken     

[   ] Muntlig redovisning : inför [  ] Helklass  [  ] Mindre grupper 

[   ] Någon typ av digital redovisning  

[   ] Annan form av redovisning 

Om du kryssade i ”annan form av redovisning”, beskriv så utförligt som möjligt hur den går till! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. Föreställ dig att du just har läst en bok i svenskämnet, skulle du tycka det var roligt/lärorikt 

att få redovisa boken på något av följande sätt? (Kryssa i de svarsalternativ som skulle intressera 

dig) 
 

[   ] Rita en seriestrip om bokens handling    

[   ] Göra ett skådespel om boken (T.ex. i mindre grupp för att sedan visa upp) 

[   ] I grupp få göra en sång om boken           
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[   ] Måla någon typ av bild, kopplat till boken 

[   ] Låna en filmkamera och själva göra en filmatisering av boken                         

[   ] Skriva ett tidningsreportage om boken 

[   ] Rita en framsida till boken 

[   ] Göra ett collage (klippa/klistra) om bokens handling, personer och så vidare 

[   ] ”Genretransponering” (skriva om bokens handling till tex en tidningsartikel, kontaktannons, 

recept, facebookstatus etc).  

[   ] Annat sätt som du skulle vilja redovisa på? Beskriv!  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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9.2 Bilaga 2, Lärarenkäten 

Enkätundersökning till lärare i svenska 

Jag ber dig, att i egenskap av svensklärare, besvara denna enkät som rör redovisningsformer i 

litteraturundervisningen. Enkäten utgör underlag för min c-uppsats i svenska inom 

lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka 

redovisningsformer som är vanligast förekommande i litteraturundervisningen i gymnasieskolans 

svenskämne samt att undersöka elever och lärares attityder till kreativa redovisningsformer. Din 

medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan. Dina svar 

kommer att behandlas anonymt. 

Sara Svensson (sasv2184@student.uu.se) 

 

1. Jag har varit svensklärare i  ____  år 

2. Jag är   [   ] Kvinna    [   ] Man 

Följande frågor rör litteraturundervisningen i svenskämnet och avser undervisningen om 

skönlitteratur! 

3. Brukar du oftast låta eleverna välja vilka böcker som ska läsas i svenskämnet?  

[   ] Eleverna får själva välja vilken bok de vill läsa      

[   ] Jag väljer vilken bok som ska läsas 

Förklara gärna varför du väljer att oftast arbeta på det sättet! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Hur brukar litteraturen i svenskämnet redovisas? Fler svarsalternativ är möjliga! Kryssa i de 

alternativ du vanligtvis använder. 

[   ] Bokrecension som skickas/ges in till dig (läraren)     

[   ] Eleverna diskuterar boken i:  [   ] Helklass   [   ] Mindre grupper 

[   ] Eleverna får svara på frågor kring boken     

[   ] Muntlig redovisning : inför [  ] Helklass  [  ] Mindre grupper 

[   ] Någon typ av digital redovisning  

[   ] Annan form av redovisning 
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Kryssade du i ”annan form av redovisning” får du gärna förklara så tydligt du kan på nästa sida! 

När du arbetar med en annan redovisningsform i svenskämnets litteraturundervisning, beskriv så 

utförligt som möjligt hur den går till! (Vilka andra redovisningsformer brukar du använda). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Hur många skönlitterära böcker brukar eleverna ungefär läsa på ett läsår? 

[   ]En bok      [   ]Två böcker      [   ]Tre böcker      [   ]Fler än tre böcker  

6. Vad är din inställning till kreativa redovisningsformer i svenskämnets litteraturundervisning? 

Med kreativa redovisningsformer avser jag här att redovisa skönlitteratur genom att använda sig 

av till exempel bild och form, collageteknik, skådespel/teater, dans, sång, filmatisering, 

genretransponering, rita framsida till boken och så vidare! 

Motivera ditt svar så tydlig du kan! 

  
 

 

 

    


