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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa skriftliga intervjuer med svensklärare på gymnasiet 
undersöka vilka arbetssätt lärare i svenska använder sig av i arbetet med skönlitteratur i 
gymnasieskolan och med vilken motivering. Syftet är också att se om det finns arbetssätt som bör 
undvikas, om det finns en tanke om att kritiskt läsa skönlitteratur med eleverna och om detta kan 
variera beroende på antal års erfarenhet som lärare. Resultatet av studien visar att varierande 
arbetssätt samt anpassning från lärare till grupp och individer är att föredra. Mer klassiska arbetssätt 
med skönlitteratur så som att låta elever recensera böcker pekades särskilt ut som negativt. En 
kritisk läsning förespråkades av majoriteten av informanterna, dock blandat med en läsform 
utskriven som upplevelseläsning. Svaren i studien visade också att lärarnas antal år som arbetande 
lärare inte gjorde några större skillnader i svaren. Resultatet visar också på en nyfikenhet till vidare 
forskning inom samma område med ett fokus på samarbete mellan olika ämnen inom läsning av 
skönlitteratur.  
 
Nyckelord: 
 
Skönlitteratur, arbetssätt, svensklärare, gymnasieskola, kritisk läsning, sociokulturellt perspektiv.  
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1 Inledning 
 
 
Hej och välkommen till denna handbok i hur du ska arbeta med skönlitteratur i ämnet svenska i 
gymnasieskolan. Här hittar du svar på alla dina frågor om arbetsmetoder, val av litteratur, kanon, 
kritisk läsning och mycket mer. Detta är allt du behöver i en text, var så god. 
 
Nej. Alla lärare och lärarstudenter jag själv talat med förstår att det inte är så här det går till med 
arbetet i skolan. Men det hindrar inte oss från att önska att det vore så enkelt. Bakgrunden till denna 
studie ligger nämligen i en nyfikenhet inför hur man rent praktiskt ska arbeta som verksam lärare. 
En fråga som önskar, men förblir utan, ett enkelt svar.  
 
De styrdokument för gymnasieskolan som finns idag har utskrivet att kärnan i ämnet svenska är 
språk och litteratur. Med språket ska människan kunna uttrycka sig och med skönlitteratur, olika 
typer av texter och medier ska hon kunna lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 
(Läroplan 2011:160).  
 
I svenskundervisningens syfte i styrdokumenten finns ordet ska med 12 gånger i en text på mindre 
än en sida (2011:160). Men inte ett enda hur. Hur de ska. Detta är då upp till läraren att tillgodogöra 
sig under sin utbildning samt sin tid som verksam lärare. För min egen del känns det ibland som 
detta är ett experiment jag ger mig ut i, en expedition mot okänt lärarland med oviss utgång. 
Kommer vi lärare lyckas få alla elever att nå upp till alla dessa ska i läroplanen? Men framförallt hur 
ska detta gå till?  
 
Med den utgångspunkten startade jag denna studie. En vilja att få mer kött på benen gällande 
arbetssätt som bevisligen fungerar och metoder som absolut inte fungerar. Finns detta? En fråga 
om att kritiskt läsa skönlitteratur finns även den till grunden för detta arbete. Detta samt om 
skillnader i antal år som erfaren arbetande lärare går att urskilja anser jag hör samman med hur man 
kan arbeta som lärare för att försöka bli så bra som möjligt på det vi gör. Inte bara för vår egen 
skull, men för eleverna som framtida demokratiska medborgare i vårt lands skull.  
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2 Bakgrund 
 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse för frågan om skönlitteraturens relevans och syfte i skolan 
idag. Därefter beskrivs olika idéer om hur läsning ska gå till med fokus på det som beskrivs som 
vetenskaplig respektive emotionell läsning, i förhållande till skönlitteratur i undervisningen. Till sist 
redogörs för ett fokus på det sociokulturella perspektivet på lärande i vilket denna studie tar 
avstamp.  
 
 
2.1 Varför skönlitteratur i undervisningen? 
 
Bakgrunden till denna studie utgörs av ett tidigare arbete jag skrivit om skönlitteratur i skolan: 
Varför skönlitteratur i skolan: en litteraturstudie (Idén-Höglund 2017). Denna litteraturstudie syftar till 
att visa vilka argument aktuell forskning har till att skönlitteratur ska läsas och användas i 
undervisning. Det studien visar är att det finns flera olika positiva argument för att involvera 
skönlitteratur i undervisning. Det intressanta är också vad studien inte visar, nämligen att inga 
negativa aspekter av att använda skönlitteratur i undervisningen skrivs fram. Det som dock tas upp 
är en kritik till de metoder som kan användas och används i skolan idag gällande läsning av 
skönlitteratur och avsaknaden av kritisk läsning av just denna litteratur.  
 
Svaret på frågan varför skönlitteratur behövs i skolan och undervisningen skrevs fram som 
följande: 
 

Värdet av att läsa skönlitteratur innefattar att den bidrar till ett vidgat medvetande hos 
eleverna där de inte bara kan se sitt eget liv ur nya perspektiv men även andras, vilket kan 
bidra till det identitetsskapande som är nödvändigt för att bli en egen individ i samhället. För 
att detta ska kunna ske behövs skönlitteraturen som motpol till den faktabaserade läsningen 
i vilken den emotionella tankevärlden inte kan frodas på samma sätt som i estetisk läsning… 
Den subjektiva erfarenheten av känslor där mening och betydelse efterlyses i undervisningen 
kan läsning av skönlitteratur i skolan bidra till. De demokratiska värden och medmänsklighet 
vilka läroplanen talar för kan på detta vis överföras till eleverna med skönlitteraturens hjälp 
(2017:20–21). 
 

Det är det medmänskliga och identitetsskapande hos elever som lyfts fram som primära syften eller 
åtkomstpunkter med att använda skönlitteratur i undervisningen. Läroplanen skriver också ut dessa 
punkter i syftet med undervisningen. 
 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 
och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse 
av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar (Läroplan 
2011:160). 
 

Så syftet med skönlitteratur i skolan rimmar väl med det som står utskrivet i styrdokumenten. 
Frågan blir då hur ska läsningen ske och om det finns förvald litteratur eller kanon i 
undervisningen. 
 
 
2.2 Vetenskaplig respektive emotionell läsning 
 
Det som är viktigt att belysa i bakgrunden till denna text är dock argumenten för och kritiken mot 
läsning av skönlitterära samt vetenskapliga texter, det vill säga den idé som finns att vetenskapliga 
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texter ska läsas mer kritiskt och skönlitterära texter ska läsas mer emotionellt eller för nöjets skull. 
Louise M. Rosenblatt (2002) tar upp detta i sina begrepp efferent och estetisk läsning. Den efferenta 
läsningen används i ett mer praktiskt syfte där läsaren analyserar texten och väljer ut det mest 
relevanta för sammanhanget. Det mest väsentliga tas alltså fram och det mindre viktiga sållas bort. 
Detta menar hon kan göras mer av vem som helst och få liknande resultat. I exempelvis forskning 
är då detta viktigt för att säkerställa ett trovärdigt och sanningsenligt resultat (2002:41, 235). 
 
Den estetiska läsningen menar Rosenblatt har motsatt användningsområde då det emotionella och 
den egna erfarenheten spelar en större roll i läsningen. Hon skriver att en skönlitterär text, en roman 
exempelvis, inte kan sammanfattas för någon annan i den bemärkelsen att själva läsningen i sig är 
en individuell upplevelse. Den estetiska läsningen menar hon kan bidra till den personliga 
utvecklingsprocessen hos en individ. Detta kan bidra till en mer omfattande förmåga att rationellt 
se över sina känslomässiga reaktioner samt kunna vidareutveckla dessa (2002:40, 237).  
 
När Rosenblatt tagit upp betydelsen av begreppen estetisk och efferent läsning samt sammanställt 
sina synpunkter skriver hon att det är i sambanden mellan de två begreppen värdet av läsning av 
skönlitteratur ligger. Den mer vetenskapliga läsningen och den mer emotionella läsningen i 
samband med varandra menar hon kan skapa nya möjligheter för elever att utvecklas samt kunna 
göra djupare analyser av det lästa. Hon poängterar att det inte finns endast ett korrekt sätt att läsa, 
utan att estetisk och efferent läsning är motsatser som kan komplettera varandra bra vid rätt 
användning och arbetssätt. Dock menar hon att den efferenta läsningen ofta tar över i skolans värld 
och då missas syftet med den estetiska läsningen och de fördelar den kan bidra med. Hon tar även 
upp hur de olika faktorer som gör oss till de vi är påverkar en persons sätt att vara. Den nivå av 
medvetenhet kring sin egen förförståelse påverkar hur vi ser på saker och ting. Detta menar 
Rosenblatt så klart påverkar även läsningen (2002:27, 237).   
 
I frågan om vilken litteratur som ska läsas menar Rosenblatt att målet med undervisningen är vad 
som bör styra i den frågan. Värderingar, samhällets uppbyggnad och personliga relationer är 
exempel på vad hon anser litteraturen kan förmedla, något som eleverna sedan själva kan förhålla 
sig till individuellt och utgå från sina egna och andras synsätt när de reflekterar över det lästa 
(2002:30–31).  
 
Magnus Persson (2012) skriver om hur synen på läsning oftast liknas vid nästan en religiös tro på 
att läsning av en god bok skapar en god människa. Persson kritiserar dock detta och genom boken 
görs olika kritiska granskningar av olika föreställningar som förknippas med läsning och litteratur i 
vår tid. Han syftar till att definiera vad som egentligen kännetecknar den goda boken, eller den goda 
litteraturen om man så vill.  
 
Persson (2012:15–47) tar upp olika litterära sammanhang inom utbildningsystemet. Han tar här 
upp frågor som varför man ska läsa litteratur i skolan. Persson visar olika sätt att se på litteratur. 
Han tar upp den nationella aspekten av läsning, det svenska kulturarvet och den svenska nationella 
identiteten som skulle formas i skolan, men han pekar också på den mer moderna synen på läsning 
i skolan idag. Där lyfts mångkultur fram och läsning blir då mer av ett nationaliserings- och 
assimileringsprojekt. På ett positivt vis tillägger han. Problematiken i detta menar han dock blir att 
det oftast bara är det västerländska och nationella som prioriteras (2012:17–19). 
 
Mångkulturell förståelse är inte enda svaret på varför man ska läsa i skolan idag dock menar 
Persson. Han tar upp hur litteraturläsning kan: främja goda läsvanor, motverka odemokratiska 
värderingar, göra läsaren mer empatisk och tolerant, ge upplevelser och kunskap, är 
språkutvecklande samt kan stärka den personliga och kulturella identiteten. Det Persson sedan gör 
med denna information är att ifrågasätta den. Dels ifrågasätter han betydelsen av de termer som 
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används för att beskriva läsningens fördelar. Dels kritiserar han hur dessa fördelar fastslås som 
allmänna sanningar där de goda effekterna automatiskt sker bara eleverna läser (2012:19–20).  
 
Perssons kritik riktas mot synen på att litteraturläsning i skolan är ett självklart gott och en väg till 
moral. Han är också kritisk mot att det idag finns en slags god litteratur-kanon och med detta riktar 
han också kritik mot det relativt simpla argumentet att genom läsning av denna goda litteratur blir 
du en god människa. Det han menar är inte att läsning inte ska ske, men han har en stark kritik mot 
att skapa ett gott och ont stigma inom läsning i skolan.  
 
Likt Rosenblatt (2002) så tar Persson (2012) upp de olika sätten att läsa. Istället för begreppen 
efferent och estetisk läsning beskriver Persson det mer som kritisk och okritisk läsning. Han skriver 
om uppfattningen av den nyblivna studenten som läser på fel sätt. Fel sätt menas här inlevelsefullt, 
uppslukande och identifikatoriskt, eller som han skriver naivt och okritiskt. Persson menar att detta 
okritiska sätt att läsa ofta uppmuntras i skolan men inte i akademiska litteraturstudier. Där ska 
läsningen bli mer kritisk – vilket dock är någonting som skolan ska bidra till och detta blir då 
problematiskt (2012:194).  
 
Här syns återigen den efterfrågan Rosenblatt också gör om en mer kombinerad läsning. Rosenblatt 
menar att skolan lägger fel fokus då den estetiska läsningen bedöms som efferent läsning medan 
Persson synliggör ett behov av en läsning ur en kritisk aspekt men med en öppning för en 
känslomässig lust för att läsa. Likväl så är det en sammansmältning av de två begreppen som 
efterlyses i läsning av skönlitteratur i skolan.  
 
Denna studie tar avstamp i bland annat diskussionen om efferent och estetisk läsning och huruvida 
kopplingar till dessa tankesätt om läsning finns hos lärare idag. 
 
 
2.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som kopplas till Lev Vygotskij. Detta begrepp 
betyder helt sonika det område i vilket individer lär sig saker bäst. Vygotskij skriver i artikeln 
”Biologiska och sociala faktorer i uppfostran och undervisning” (1999) att kunskap som inte 
uppnåtts genom egen erfarenhet inte är någon kunskap alls. Den proximala utvecklingszonen 
menar han är skillnaden mellan vad en individ kan göra själv och vad en individ kan göra med hjälp. 
I skolans värld menar han att detta då är hur lärare framställer undervisningen: att kommunicera 
och lära ut med eleverna som utgångspunkt och inte med sig själv som allvetande informatör 
(1999:19–21).  
 
Roger Säljö (2012) skriver om Vygotskijs begrepp och hur lärande ur det sociokulturella 
perspektivet är något dynamiskt där utveckling hos individer ständigt är möjligt. När en individ 
införskaffat sig kunskap så stannar inte inlärningen där utan nästa vunnen kunskap finns tillgänglig 
direkt efter. Det som kan behövas för att nå denna kunskap dock är stöttning och där kommer 
begreppet scaffolding in. Scaffolding är det engelska begreppet som betyder stöttning. Likt en 
byggställning som reses runt en byggnad, ger lärare elever stöd och kunskap när det behövs. Den 
som redan har kunskapen i besittning förmedlar denna på ett vis så den nästa förstår. När den 
kunskapen sedan är erövrad så utökas den proximala utvecklingszonen ett ytterligare steg och 
ytterligare kunskap kan införskaffas (2012:193–194).  
 
Säljö (2012) beskriver att exempelvis vetenskapliga begrepp är något som man i skolan bör 
introducera och förklara för elever, för att de ska få möjligheten att se utanför sin egen erfarenhet 
av världen och kunna utgå från andra synsätt. Det sociokulturella perspektivet på lärande har alltså 
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utgångspunkten att utveckling sker i samspelet mellan människor. Kunskapen kan inte direkt föras 
över från en individ till en annan genom upprepning eller liknande, utan det krävs interaktion och 
kommunikation för utveckling och lärande (2012:193–195).  
 
En sociokulturell kontext utgör denna studies teoretiska ramverk, med interaktion och 
kommunikation som förutsättningar för utveckling och lärande. Det sociokulturella perspektivet 
används i denna studie för att analysera de utvalda lärarnas arbetsmetoder i förhållande till 
skönlitteratur i undervisningen. Det tillämpas också för att utröna vad lärarna menar krävs för 
utveckling och lärande hos elever samt hur undervisningen svarar mot läroplanens krav på att vidga 
elevernas perspektiv med hjälp av skönlitterär läsning.  
 
 

3 Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka vilka arbetssätt några utvalda lärare i svenska använder sig av i 
arbetet med skönlitteratur i gymnasieskolan och med vilken motivering, om det finns arbetssätt 
som bör undvikas, om det finns en tanke om att kritiskt läsa skönlitteratur med eleverna samt om 
detta varierar beroende på antal års erfarenhet som lärare.  
 
 
3.1 Frågeställningar 
 

• Vilka arbetssätt använder de utvalda lärarna i svenska sig av då de ska läsa skönlitteratur 
med elever i undervisningen och varför? 

• Finns det metoder enligt de utvalda lärarna som fungerar sämre än andra i arbetet med 
skönlitteratur i skolan? 

• Finns det en tanke hos de utvalda lärarna om att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis 
med elever idag eller läses skönlitteratur i skolan mer för nöjes skull?  

• Syns det utifrån svaren från de utvalda lärarna någon skillnad i arbetssätt beroende på hur 
länge en lärare arbetat i skolan?   

 
 

4 Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om arbetssätt och användning av skönlitteratur i 
undervisning. 
 
 
4.1 Arbetssätt med skönlitteratur 
 
Gunilla Molloy (2003) skriver att hon vill veta bland annat vad lärares intentioner med läsning av 
skönlitteratur med ungdomar är samt om dessa kan förändras eller förbättras. Hon menar att 
svenskämnet behöver en förändring i innehåll och även så svensklärarens metodiska gestaltning av 
ämnet (2003:15–17, 294).  
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Molloy (2003) skriver om ett arbetssätt att använda inom svenskämnet och skönlitteratur, vad den 
amerikanske litteraturteoretikern Gerald Gaff skriver om i Beyond the Cultural Wars (1992) som 
”Teach the conflict!”, om vilket hon skriver:  
 

Gaff hävdar att konflikten om kurslistornas innehåll måste föras inför öppen ridå och att 
lärare bör tydliggöra sina ståndpunkter för eleverna. Gaffs konflikter är inte samma 
konflikter som jag sett. Däremot menar jag att de konflikter som eleverna bär med sig in i 
skolan, och som jag ser som uttryck för samhällskonflikter, kan och bör synliggöras genom en 
förändring av skolämnet svenska (Molloy 2003:294). 
 
 

Molloy (2003) förespråkar ett arbetssätt med skönlitteratur i skolan som en slags diskussion och ett 
erkännande av konflikter, i skönlitteraturen och i ett längre led i samhället. Hon visar ett sätt att 
leda svenskämnet mot ett mer humanistiskt demokratiämne som svarar väl mot styrdokumenten. 
Detta kan uppnås genom att läsa skönlitteratur med elever på ett sätt som visar livets möjligheter 
men även dess konflikter. Hon menar också att detta inte ska ske med endast tanken om världen 
på utsidan, utan även i själva skolan. Samarbeten mellan olika ämnen kan bidra till detta anser 
Molloy (2003:295–296).  
 
Hur arbetet ska gå till väga pekar Molloy (2003) på är en fråga om att fokusera på läsaren, det vill 
säga eleven. Hon pekar på att det ofta är den didaktiska vad-frågan som står i fokus men menar att 
elevens frågor till texten istället bör ta plats, alltså vem-frågan. Med denna omvända ordning skriver 
Molloy att istället för att fokusera på elevens behov av att lära sig om ämnet och skönlitteratur så 
kan man vända fokus till lärarens behov av att lära sig något om eleven och hens frågor. På det 
viset kan kunskapen hos eleverna gå genom litteraturen istället för om litteraturen (2003:299–300).  
 
I Molloys (2003) forskning visar hon att elever ofta undviker det som känns främmande för dem i 
läsningen. Detta menar hon är problematiskt då det som kan utmana deras eget tänkande 
utelämnas. Elevernas egen bild av verkligheten blir statisk och Molloy menar att lärarens roll är att 
rucka på denna och utmana elevernas synsätt. Hon påpekar också vikten av att se skönlitteraturen 
som en författares tolkning av verkligheten. ”Att visa att fiktion inte är verklighet, skulle kunna 
vara en annan av svensklärarens uppgifter.” (2003:317).  
 
Hon avslutar sin text med en uppmaning att respektera elevers olika intressen samt vikten av att 
läsa texter av olika slag för att skapa nya tankesätt och tolerans för andra människors livsvillkor 
(2003:318).  
 
Molloy (2003) skriver också om vad Lars-Göran Malmgren (1996) beskriver som tre sätt att se på 
svenskämnet. Malmgren skriver alltså om: 
 

1. Svenska som färdighetsämne. Här beskrivs svenska mest som ett språkämne där språkliga 
färdigheter övas och upprepas var för sig och litteraturen blir mer en 
läsövningsverksamhet.  

2. Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Här står ett litterärt kulturarv mer i 
centrum, litteratur som bör kännas till och läsas för en gemensam kulturell referensram i 
samhället där språkhistoria och grammatik behandlas som enskilda moment. En kanon 
följs och elever får läsa det som bedöms vara mest värdefullt av litteraturhistoriker.  

3. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Här utgår man från elevernas nuvarande 
dynamik och erfarenheter. Ett sammanhang och innehållsresonemang ska hållas för att 
plocka upp elevernas nyfikenhet samt ta tillvara på individuella intressen. En förutsättning 
för språk- och kunskapsutveckling menas ligga i intresset hos eleverna för omvärlden och 
mänskliga frågor (1996:86–91).  
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Molloy (2003) visar att skönlitteratur kan användas till att gestalta olika mänskliga erfarenheter som 
ett historiskt humanistiskt utbildningsämne lika så som Malmgren (1996) skriver om svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne där hänsyn måste tas till individens egna erfarenheter. 
 
 
4.2 Fri läsning 
 
Malmgren (1997) skriver om den fria läsningens litteraturpedagogik, hur läsning bör vara en privat 
upplevelse samt att litteraturpedagogiken ska byggas på elevens egna val av texter. 
 

Genom elevcentreringen kan den fria läsningen te sig förankrad i elevernas 
socialisationsprocess och genom den upplevelse som eleven fritt ska få i läsning av text efter 
text förfaller metoden vara öppen och processorienterad snarare än målrationell… Betraktar 
men den fria läsningen som vilande i sig själv framtår den alltså som ganska elevvänlig och 
socialisationsorienterad. Den fria läsningen existerar emellertid lika lite som allt annat i 
skolan i ett fritt rum (1997: 199). 
 

Malmgren (1997) menar att svenskämnet är starkt uppdelat i olika moment och att rationell språklig 
färdighetsträning är en stark kärna som fortfarande håller tillbaka en slags fri läsning som kan bidra 
till att vidga olika mänskliga perspektiv. I motsats till denna fria läsning tar Malmgren upp en mer 
lärarledd metod, den lärarledda textanalysens metodik, där en mer analyserande, styrd inriktning 
från läraren tar plats vilket dock fått kritik från elever menar Malmgren. Att plocka sönder en text 
tycker elever förstör den personliga läsupplevelsen (1997:200).  
 
Malmgren (1997) skriver fortsättningsvis om avsaknaden av en diskussion om nykritisk textanalys 
som litteraturpedagogisk metod i skolan. Den nykritiska litteraturuppfattningen menar Malmgren 
tar grunderna från USA och de centrala dragen beskrivs utifrån Robert Probst text Five kinds of 
literary knowing (1992), där han kritiskt granskat Welleks och Warrens standardverk för nykritiken, 
Theory of literature (1948) som lyder: 
 

1. Den äkta meningen som utgör ett diktverks kärna existerar som en struktur i själva texten. 
2. Denna äkta mening har en normativ karaktär. Den utgör något som vi som läser texten måste 

rätta oss efter.  
3. På egen hand i sin egen läsning kan läsaren endast bristfälligt nå fram till diktens äkta mening. 

Läsaren är därför underlägsen texten. 
4. Texten framstår som ett avskilt objekt i förhållande till både författaren och den bristfällige 

läsaren.  
5. En fullbordad läsning av texten måste bygga på en viktig förutsättning: För att nå fram till 

textens innebörd måste läsaren undertrycka sina egna fria associationsbanor, sin egen 
subjektivitet (1997:201). 
 

Malmgren beskriver dock detta som en paradox, där man både uppmuntrar och förnekar 
moderniseringsprocessen i samhället på grund av den idealism den nykritiska textanalysen 
förmedlar, samtidigt som man menar att den enskilda läsaren inte kan nå fram till det äkta i texten 
utan hjälp från lärare eller professionell tolkare. Malmgren menar också att gjorda undersökningar 
i USA:s skolor visar att metoden ändå inte används på det vis det är tänkt, utan skolorna och lärare 
går ofta tillbaka till mer invanda metoder, oftast mer lärarledda litteraturpedagogiska metoder. I 
Sverige menar han att motsvarande undersökningar saknas, men ett antagande är att den svenska 
kulturen är blandad (1997:202–203).  
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4.3 Litteraturläsning som didaktisk utmaning 
 
Lotta Bergman och Eva Bringéus (2010) skriver att en av de största utmaningar dagens lärare ställs 
inför är vilket förhållningssätt som tas till de kulturella förändringar som präglar tiden vi lever i. I 
det mångkulturella och medialiserade samhället idag förändras sätten att kommunicera och utbyta 
information ständigt. Bergman och Bringéus menar att elever idag formar sina identiteter utifrån 
andra förutsättningar än tidigare och att läsvanorna sjunker som ett resultat av detta. De nämner 
två strategier för att möta dessa kulturella förändringar. Dels menar de att man kan synliggöra den 
traditionella goda kulturen och därigenom skapa en motvikt mot allt det nya. Dels skriver de att 
genom att ändra ämnets innehåll och arbetsformer kan vara en väg att gå, genom att exempelvis 
inte bara ge skönlitteraturen utrymme i undervisningen utan också andra medier samt att ge 
elevernas kunskaper och kulturella erfarenheter utrymme (2010:3–4).  
 
Ett sätt att förändra arbetsformer tar en lärare i Bergman och Bringéus rapport upp som ett arbete 
med att skriva för någon annan är läraren: ett arbete med en blogg som riktats utåt till även andra 
läsare. Resultatet blev mer autentiska texter och både lärare och elever ansåg att de höll en högre 
kvalitet än tidigare producerade texter av samma elever (2010:25).  
 
Ett annat projekt i rapporten handlade om att diskutera sanningsbegreppet med elever, att läsa 
romaner som självutnämnda sanna berättelser, där eleverna ofta tar till sig romaner som äkta och helt 
sanna. Efter diskussioner och samtal med eleverna uttrycktes en besvikelse över att ha blivit lurad 
som eleverna beskrev det, till att tro att något i en bok är helt sant. Dock menar författarna att detta 
bidrog till värdefulla diskussioner och insikter hos elever (2010:29–34). Kapitlet avslutas med en 
förhoppning om ett utvecklande av metoden och arbetssättet:  
 

För klasserna som var involverade i projektet blev det av naturliga skäl ingen fortsättning 
men vi fick underlag till hur man kan arbeta vidare med litteratur i kommande klasser. Varför 
inte ta in elevernas egna textvärldar på ett tydligare sätt i undervisningen. Vad är t.ex. sanning 
och fiktion i televisionens realitytrend? (2010:34). 
 

Elevernas egna intressen och världar trycks på som mer viktigt än innan. Nya tider kräver alltså nya 
undervisningsmetoder. Hur ser det ut i skolan idag, vad fungerar och vad fungerar inte som 
arbetssätt med skönlitteratur i svenskundervisningen? 
 
 

5 Metod 
 
Detta avsnitt redogör för studiens metod, material och tillvägagångssätt. Valet av 
datainsamlingsmetod förklaras, urval och genomförande beskrivs och reliabilitet, validitet, 
generaliserbarhet samt etiska aspekter tas upp.  
 
 
5.1 Halvstrukturerad intervju - enkät 
 
Fejes och Thornberg (2015) skriver att valet av metod bör baseras på vad som ska studeras. Det 
innebär att studiens syfte bör ligga som utgångspunkt vid val av undersökningsmetod snarare än 
tvärtom (2015:21).  
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Metoden som använts i föreliggande studie är en form av skriftlig intervju i enkätform. Ordet enkät 
har använts för att förenkla förklaringen av formuläret som skickats ut. Visserligen definieras 
enkäter ofta som en kvantitativ forskning, som kan få mer statistiska resultat, vilket fått kritik för 
att ha lägre reliabilitet än kvalitativ forskning. Dock är denna studies enkät eller frågeformulär 
formulerat på ett sådant vis att det skulle kunna vara en muntlig intervju, men detta har medvetet 
valts bort till fördel för skriftliga öppna svarsfrågor. För att utröna lärares egna svar och 
erfarenheter valdes denna metod där ett webbaserat frågeformulär - förklarat som en enkät - 
skickats ut, en skriftlig intervju med öppna svar i avseende att få en djupare förståelse för lärares 
metodval i och perspektiv på arbetet med skönlitteratur. Att utröna om likheter och/eller skillnader 
går att se samt om detta har anknytning till hur länge en lärare arbetat var även något som togs upp 
i enkäten.  
 
För att ytterligare definiera metoden skriver Annika Eliasson (2013) om halvstrukturerade 
intervjuer. Hon menar att en strukturerad intervju kan användas för att samla in kvantitativa data, 
en ostrukturerad intervju går mer på djupet utan vidare förbestämda frågor. En semi- eller 
halvstrukturerad intervju skriver hon kan täcka in fler områden än en ostrukturerad, men då kan 
de djupgående spontana svaren komma i skymundan (2013:25–26). I och med studiens syfte samt 
viljan att få in så många svar som möjligt för att kunna dra någon slutsats valdes en halvstrukturerad 
intervju i form av en webbenkät.  
 
 
5.2 Utformande 
 
Enkäten utformades på det viset att motivation för deltagarna skulle visas i och med vad Ejlertsson 
skriver (2014:15): något nytt och kreativt tänkande menar han kan bidra till högre deltagande. 
Därför gjordes enkäten webbaserad och lättillgänglig via en länk bara ett klick bort på datorn. Via 
programmet SurveyMonkey.com fanns en plattform redan tillgänglig där endast ett konto med namn 
och lösenord behövde skapas för att sedan själv kunna skapa egna utformade enkäter eller liknande. 
Se bilaga 1 enkät. Att försöka motivera de deltagande genom att förklara studiens syfte och att deras 
deltagande är av stor vikt var också en strategi från Ejlertsson (2014:15). Se bilaga 2 följebrev.  
 
Genom att frågorna snabbt gick att svara på via nätet behövdes ingen vidare ansträngning från de 
lärare som enkäten skickats ut till, i form av att exempelvis skicka tillbaka papper med porto och 
bortfall i form av förlorade enkäter eller ingen tid att posta svaren kan räknas bort (2014:12, 25). 
Dock finns istället risken för bortfall då ett mailutskick med förfrågan om att deltaga i en 
undersökning idag är lätt att bortse från, särskilt då upptagna lärare ofta har en redan full inkorg 
med mail att ta itu med. Däremot anses detta bortfall som mindre än om frågorna skickats ut med 
vanlig post.  
 
 
5.3 Tid 
 
Ejlertsson (2014:33) skriver att tidpunkten för utskicket bör has i åtanke: det finns olämpliga tider 
menar han, så som skollov och liknande, då inte tiden finns för att svara. Även vissa månader, 
exempelvis december, då julförberedelser tar mycket av människors tid och uppmärksamhet, kan 
vara olämpliga. Med detta i åtanke och det faktum att tidsramen för detta arbete innefattade en 
start i början av november så arbetade jag snabbt för att få fram enkäten till slutet av november. 
Mina tänkta deltagare i enkäten är lärare i gymnasiet i ämnet svenska. Med detta i åtanke samt vad 
Ejlertsson tar upp om tid så blev förhoppningen att de flesta skulle ha mer tid för att svara om de 
fick enkäten i november hellre än december då många kurser avslutas och det förbereds för 
julledighet både hos elever och lärare.  
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Tiden spelar också roll i frågan om metodval där muntliga intervjuer valts bort till fördel för 
skriftliga öppna svar på enkät. Med tidsbegränsningen på detta arbete samt en vilja att sträcka ut 
undersökningen till så många lärare som möjligt ställdes öppna frågor via ett webbaserat formulär 
för att få ut mer information och åsikter än endast ja- och nej-frågor. Entydiga frågor har fördelen 
att svaren inte kan tolkas på annat sätt än exempelvis ja eller nej (Ejlertsson 2014:53). Dock var 
inte det relevant i denna studie då lärarens enskilda upplevelser samt attityder till undervisning med 
hjälp skönlitteratur stod i fokus. Därför valdes en enkät med öppna frågor samt en uppmaning till 
motivering av svaren.  
 
Ejlertsson (2014:15) skriver också om vikten av påminnelser i undersökningar som denna, vilket 
kan göra skillnad i svarsantal. Därför skickades påminnelser ut till samtliga lärare om att deltaga i 
enkäten samt att följebrevet och enkäten bifogades igen för enkel tillgänglighet. Detta resulterade i 
två ytterligare svar vid tidpunkten och därmed mer material till studien.  
 
Det som dock inte skrevs ut då sökandet efter deltagare skickades via mail var inom vilken tidsram 
dessa behövdes. Ett svar från ytterligare en schemaläggare på skolan kom in relativt sent, där hen 
skickade med ytterligare några mailadresser till svensklärare. Tyvärr var det för sent för dessa lärare 
att deltaga i enkäten då resultaten redan sammanställts och dessa togs inte med i beräkningen i 
denna studie.  
 
 
5.4 Deltagare 
 
Sex stycken deltagare svarade relativt snabbt. Efter cirka en veckas tid skickades ett mail ut med en 
påminnelse om deltagande i enkät, vilket resulterade i två till informanter. Det totala antalet lärare 
som ingår i studien är alltså åtta stycken av 14 tillfrågade.  
 
 
5.5 Deltagarurval 
 
Deltagarna som valdes till denna studie baserades på en egen tidigare vfu-period på ett relativt stort 
gymnasium med cirka 1500 elever och cirka 200 lärare på skolan. En tanke om att det relativt höga 
antalet lärare på skolan kunde ge fler variationer i yrkeserfarenhet togs även med som en fördel i 
beräkningarna.  
 
Kontaktuppgifter till svensklärare söktes via mail till gymnasiets informationsmail, enskilda tidigare 
kända svensklärare samt via skolans schemaläggare. Genom denna process kom 14 namn på 
arbetande svensklärare i den gymnasieskolan fram, till vilka ett mail med förfrågan om deltagande 
i enkät skickades samt följebrev och länk till webbenkäten.  
 
Skolans olika gymnasieprogram och vid vilka inriktningar lärarna var aktiva var inget som nämndes 
eller togs med i undersökningen, detta för att begränsa frågeställningarna och studiens syfte. Inte 
heller lärarnas kön var något som efterfrågades i undersökningen, återigen för att begränsa studiens 
storlek och fokusera på antalet år erfarenhet inom läraryrket. Svensklärarnas andra 
undervisningsämne/ämnen hade kunnat vara av intresse för studien för att se om några generella 
kopplingar kan göras mellan olika ämneskombinationer. Dock bortsågs från denna aspekt i denna 
studie då studiens tidsram och storlek även de skapade begränsningar.  
 
Sju av 14 lärare räknas som bortfall i studien, varför dessa sju inte svarat går inte att säkerställa. En 
förklaring kan vara tidsbrist hos lärarna, dock arbetar dessa lärare på samma skola och åtta av dem 
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har hunnit svara. Vilka olika gymnasieprogram som lärarna arbetar på är inget studien tar upp. Om 
programmen har olika arbetsbördor kan detta vara ett svar på varför dessa sju inte hade tid att 
svara, detta går dock inte att säga med säkerhet. 
 
 
5.6 Sammanställning av deltagare 
 
De åtta deltagare som svarat presenteras här i den ordning de svarat samt hur många års 
erfarenhet de själva angett ha som arbetande lärare.  
 
Informant 1 ca 17 år 
Informant 2 1,5 år 
Informant 3 35 år 
Informant 4 36 år 
Informant 5 14 år 
Informant 6 15 år 
Informant 7 17 år 
Informant 8 5 år 

 
 
5.7 Bearbetning och analys 
 
Då svaren samlats in ska de analyseras och data bearbetas för att göra svaren mer översiktliga samt 
lättare att kategorisera. I denna undersökning utformades de flesta frågorna som öppna 
svarsalternativ med plats för egen motivering. Ejlertsson (2014:122) beskriver detta som en 
kvalitativ variabel vilket innebär en klassificering där forskaren tolkar resultaten. Den enda frågan i 
undersökningen som innebar ett enkelt svar av en mer kvantitativt numerisk variabel var första 
frågan som ställdes om lärarna använde skönlitteratur i sin undervisning eller inte. Här fanns 
svarsalternativen ja eller nej, men även här fanns dock möjligheten att motivera sitt svar. 
 
Svaren i enkäten har gåtts igenom flertalet gånger för att sammanställa och försöka se eventuella 
samband och skillnader i informanternas svar. Liknande svar har sammanställts och gjorts mer 
överskådliga för vidare analys. I analysen finns en utgångspunkt i de frågeställningar 
undersökningen ställt samt har vidare analys skett utifrån de begrepp den sociokulturella teorin 
utgår från så som den proximala utvecklingszonen samt scaffolding. 
  
 
5.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Fejes och Thornberg (2015) förklarar validitet som ett kvalitetsbegrepp i ett 
forskningssammanhang. De menar att detta visar om en studie och metoden som använts i denna 
studie verkligen undersöker det den har för avsikt att undersöka. Begreppet validitet menar 
författarna är något som använts främst i kvantitativa studier men att även inom kvalitativ forskning 
är detta nu något som används (2015:258–259).  
 
För att validiteten i studien ska säkerhetsställas har metoden valts och anpassats utifrån studiens 
frågeställningar och studiens syfte. Enkäten som valdes för den skriftliga intervjumetoden har 
utformats utifrån frågeställningarna och syftet för att säkerhetsställa relevansen och validiteten. 
Reliabilitet skriver Larsen (2009) handlar om undersökningens tillförlitlighet. Ett noggrant och 
precist arbetssätt ska användas för att visa transparens i studien. Om fler forskare vill genomföra 
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samma studie ska detta vara möjligt samt om samma resultat framkommer så utmärks denna studie 
av hög reliabilitet. Även en noggrann informationshantering är nyckelord i hög reliabilitet. Dock 
menar Larsen att det kan vara svårt att säkerhetsställa en hög reliabilitet i en kvalitativ studie, då 
omständigheterna i vilka informanterna kontaktas, frågornas utformande och vem som ställt 
frågorna kan påverka svaren (2009:81).  
 
I denna studie har arbetssättet redogjorts för och mesta möjliga transparens försökt skapas för att 
uppnå hög reliabilitet och validitet. Enkätfrågorna (bilaga 1), informationsbrev (bilaga 2) samt alla 
informanters egna svar (bilaga 3 till 10) har bifogats i sin originalform för att säkerhetsställa att 
materialet har återgetts korrekt.  
 
Fejes och Thornberg (2015) skriver att generaliseringar är svårare att göra av empiriskt material 
från kvalitativa undersökningar än vad det är vid kvantitativa undersökningar. Det som dock kan 
visas i kvalitativa undersökningar är vissa tendenser eller hypoteser som upptäckts. Detta kan då 
användas för att synliggöra vissa mönster eller processer som inte tidigare varit synliga eller 
medvetna skriver författarna (2015:272). För att öka förståelse och igenkänning i undersökningen 
kan vissa generaliseringar göras av mönster eller processer i texten.  
 
Denna studies informanter har gett relativt liknande svar i vissa aspekter men samtidigt har 
självklart individuella upplevelser och erfarenheter även registrerats. Frågornas utformning kan 
givetvis även det påverkat svaren. Specifika mönster kan vara svårt att utpeka, dock syns det att 
likheter går att urskilja i vissa fall, vilket presenteras nedan i analysen. Undersökningen genomfördes 
i en skola och därför kan inte en generell uppfattning om alla lärare eller fler skolor fås då studien 
inte nått ut till fler lärare eller skolor. Dock kan resultatet tolkas som en grogrund för ytterligare 
undersökningar i större skala i ett försök till vidare forskning om lärares erfarenheter och huruvida 
dessa får plats att utvecklas och förändras i skolan.  
 
 
5.9 Etiska överväganden 
 
De etiska överväganden som gjorts i studiens utformande har utgångspunkten i vad som skrivs i 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) om en forskares 
hänsynstagande. De skriver om fyra krav en forskare bör ta hänsyn till: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationskravet menar 
Vetenskapsrådet att undersökningsdeltagarna ska få information om vad undersökningen gäller 
och innehåll samt deras roll som uppgiftslämnare. I samtyckeskravet menar de att deltagare har rätt 
till att avbryta sitt deltagande, detta är en frivillig roll att ta på sig och när som helst kunna avsluta 
utan negativa följder. I konfidentialitetskravet ligger informanternas anonymitet där ingen obehörig 
ska kunna få tillgång till informationen. Slutligen nyttjandekravet där de uppgifter som anger eller 
lämnas av informanterna inte får eller ska användas på något annat vis än inom forskningen samt 
heller inte nyttjas på andra sätt i andra syften.  
 
I denna studie har alla fyra hänsynstaganden från Vetenskapsrådet tagits i åtanke. Med 
informationskravet har information om studiens syfte och innehåll lämnats ut i form av ett 
följebrev. I och med detta skrevs också en uppmaning om att frivilligt deltaga i enkäten som 
skickats ut med följebrevet. Eftersom informanterna själva valde att lägga in sina svar och sedan 
skicka dem kunde de alltså när som helst avbryta sitt deltagande utan några följder eller till någon 
annans vetskap. I följebrevet angavs också konfidentialitetskravet där information om att deras 
svar behandlas konfidentiellt samt att ingen vet vem som svarat vad eller liknande. Inga namn på 
varken lärare eller skola har lämnats ut. Slutligen innehöll följebrevet också en försäkran om 
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uppgifternas nyttjande samt att uppgifterna endast skulle användas i syftet med denna studie och 
forskningen denna studie innebär.  
 
 

6 Resultat och analys 
 
Resultatet redovisas utifrån deltagarnas svar på den webbaserade enkäten vilken är utformad som 
en skriftlig intervju. Frågorna i enkäten är i sin tur baserade på studiens frågeställningar: vilka 
arbetssätt några utvalda svensklärare använder sig av i arbetet med skönlitteratur i skolan, varför 
de sätten används (och varför andra inte används), om dessa lärare reflekterar över att läsa 
skönlitteratur mer kritiskt i skolan samt om det syns några skillnader i arbetssätt beroende på hur 
stor erfarenhet läraren har. Avslutningsvis analyseras resultaten utifrån de tidigare nämnda 
teoretiska begreppen scaffolding och den proximala utvecklingszonen samt estetisk och efferent 
läsning.  
 
 
6.1 Vilka arbetssätt utvalda lärare i svenska använder sig av då de ska 
läsa skönlitteratur med elever i undervisningen och varför 
 
Majoriteten av informanterna menar att de använder olika och varierande arbetssätt i 
undervisningen i svenska i samband med skönlitteratur. En populär formulering i svaren drar åt att 
dela upp litteratur i både klassiker och moderna böcker eller nutida och äldre litteratur. Svaren kan 
annars skilja sig åt avsevärt. Informant 7 (17 års erfarenhet) beskriver bland annat sitt arbetssätt 
utifrån en litteraturhistorisk kanon medan Informant 8 (5 års erfarenhet) skriver att det finns dåligt 
med klassuppsättningar av böcker på skolan att läsa tillsammans. Alla nämnda lärare i denna studie 
arbetar alltså på samma skola.  
 
Informant 6 (15 års erfarenhet) är den enda som här svarat att den använder sig av arbetsformer så 
som både fysiska böcker samt tal-/ljudböcker. Denna informant har också gjort kopplingar till 
vilket program den undervisar i samt menar att den valt litteratur kopplat till de ämnen eleverna 
ska anknyta till. Informant 2 (1,5 års erfarenhet) använder lite av samma argument, men skriver att 
de program hen har mer behöver motivering i form av fantasygenrer på böckerna för att få igång 
läsningen och ”fånga eleverna” (Informant 2).   
 
Informant 3 menar att gruppen är vad som bestämmer hens undervisningsform: 
 

Jag använder allt från moderna ungdomsromaner till riktiga klassiker, beroende på vad 
gruppen kan ta till sig och utvecklas av (Informant 3, 35 års erfarenhet).  
 

Även Informant 2 är inne på samma spår: 
 

Beroende på klass försöker jag anpassa valet för att få eleverna att bli intresserade (Informant 
2, 1,5 års erfarenhet).  
 
 

Olika arbetssätt och varierande litteratur tycks vara de svar vilka lärarna är överens om. Detta görs 
för att anpassa sig till den klass de har och de förutsättningar som finns i klassen, men också i 
skolan. Tillgängligheten till litteratur tycks variera beroende på i vilket program eller i vilken klass 
som lärarna arbetar.  
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Endast en lärare anger ett arbetssätt inom skönlitteratur utöver den fysiska boken, nämligen 
ljudböcker. Om varför detta används som ett alternativ skriver hen:  ”…för de elever som behöver 
pga ex. diagnoser.” (Informant 6).  
 
En generell översikt ger ett väntat resultat på den första ja/nej-frågan, om lärarna använder sig av 
skönlitteratur i undervisningen: alla informanter använder sig av skönlitteratur i undervisningen. 
Ingen lärare använde sig av alternativet om nej, motivera varför i enkäten.  
 
Hur arbetssätten specifikt utformas svarar Informant 1 (17 års erfarenhet), Informant 4 (36 års 
erfarenhet), Informant 5 (14 års erfarenhet), Informant 6 (15 års erfarenhet), Informant 7 (17 års 
erfarenhet) och Informant 8 (5 års erfarenhet) att diskussioner i grupp är vad som fungerar bäst 
för dem. Dock beskriver de olika arbetssätt inom samma begrepp. Informant 8 (5 års erfarenhet) 
skriver att: 

De får diskutera och jämföra texter, leta teman, analysera utifrån textanalytiska modeller 
o.s.v. Jag arbetar så därför att jag uppfattar att ämnesplan säger så (Informant 8).  
 
 

Informant 6 (15 års erfarenhet) beskriver dock sitt arbetssätt mer varierat med kombination av 
samtal och skriftliga uppgifter till de lästa böckerna. Ett arbetssätt som hen tycker fungerar bra 
beskrivs som följande: 
 

Ganska ofta [har vi] bokcaféer där vi diskuterar lästa böcker och fikar. Ger avslappnad 
stämning och möjlighet för elever att dela med sig (om sina tankar om de läst samma bok, 
om boken de läst olika) (Informant 6).  
 
 

Informant 3 (35 års erfarenhet) anser att loggböcker där eleverna får föra anteckningar om sin 
läsning är det bästa arbetssättet för elever att tillgodogöra sig böcker. Informant 2 (1,5 års 
erfarenhet) beskriver att arbeta med ”den dramaturgiska kurvan” (Informant 2) är ett sätt hen ofta 
använder. Dock ges ingen ytterligare förklaring till vad detta exakt innebär för just hen.  
 
Som väntat har svaren i denna del av undersökningen varit varierande. Ett övervägande blandat 
resultat på frågan vilka arbetssätt som används och varför i undervisning med skönlitteratur har 
getts. Några generella tankar kan dock ses och de är: varierande arbetssätt och varierande litteratur 
med fokus på både äldre klassiker och nyare modern litteratur, dock utan vidare specifikationer på 
exakt vilken litteratur och vilka titlar som åsyftas. Arbetssättet har också övervägande beskrivits av 
informanterna som beroende av gruppen och klassen i vilken läraren arbetar.  
 
 
6.2 Metoder som fungerar sämre än andra i arbetet med skönlitteratur i 
skolan 
 
Här fanns övervägande liknande svar hos alla informanter. Det syns två klara linjer i vad lärarna 
anser inte fungera. Dels beror resultatet på klassen eller gruppen de har att undervisa:  
 

Det är olika i olika grupper vad som fungerar bra, en del saker fungerar bra i vissa grupper, 
men kanske inte alls bra i andra grupper (Informant 1). 
 
Det gäller att känna sina elever och deras kapacitet och då kan man anpassa arbetssättet till 
situationen. Jag brukar för det mesta lyckas med det jag gör (Informant 4).  
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Dels menar de mer specifikt att bokrecensioner inte alls fungerar bra som arbetssätt med 
skönlitteratur:  
 

För mig har inte recension fungerat då många elever fuskar och kopierat från nätet 
(Informant 2).  
 
Under mina år har jag testat hur mycket som helst. Att släppa eleverna med en bok och säga 
läs den här tills XXX så ska ni få skriva en recension på den fungerar inte alls och ger inte 
eleverna någonting. Läsarna som man vill fånga upp (de ovana läsarna) fixar inte detta 
(Informant 3).  
 
Aldrig recensioner – de uppfyller inte målet i kurserna och det inbjuder till fusk (stjäl usla 
recensioner från nätet) (Informant 6).  
 
Traditionella recensioner var det länge sedan jag använde eftersom jag inte tycker det 
utmanar eleverna till vidgat tänkande (Informant 7). 
 
 

Informant 8 valde att inte svara på frågan om det fanns metoder som fungerat sämre än andra. 
Informant 5 skrev följande: 
 

Ett sätt som inte fungerar är att ge texter till elever utan att ha gjort olika förberedelser. Det 
underlättar mycket att prata om tiden då texten skrevs, om författarens ”liv och leverne” och 
språket som används i utdraget (svåra ord, ord som inte används längre etc.) (Informant 5).  

 
 
Sammanfattningsvis kan en slutsats dras om att bokrecensioner tycks hos lärarna inte uppnå de 
mål som kursplanen menar eleverna ska uppnå. Det var det enda specifika arbetssättet som flera 
lärare pekade ut som negativt. Annars menar majoriteten att gruppdynamiken är viktig och att man 
som lärare ska känna till sin grupp väl för att förstå vad de behöver för att kunna utvecklas. 
Förberedelser och syfte med arbetet är även det av vikt menar lärarna.  
 
 
6.3 Tankar om att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever 
idag 
 
Denna fråga utformades på ett sådant vis att lärarna kunde svara om de höll med om den idé som 
finns idag att vetenskapliga texter bör läsas på ett mer kritiskt vis och skönlitteratur bör läsas mer 
för nöjets skull. Möjlighet till motivering av sitt svar fanns och svaren blev varierande:  
 
 

Ja och nej, det beror på syftet med läsningen (Informant 1, 17 års erfarenhet). 
 
Jag tycker båda anledningarna är lika viktiga! (Informant 2, 1,5 års erfarenhet). 
 
Nej (Informant 3, 35 års erfarenhet). 
 
Nej (Informant 4, 36 års erfarenhet). 
 
I stort sett håller jag med men jag vill inte använda ordet ”nöje” utan kanske hellre ordet 
”upplevelse” (Informant 5, 14 års erfarenhet).  
 
Nej (Informant 7, 15 års erfarenhet). 
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Nej (Informant 7, 17 års erfarenhet). 
 
Ja (Informant 8, 5 års erfarenhet).  

 
 
De varierande svaren tyder på att de flesta anser att skönlitteratur inte bör ses som ett isolerat ämne 
för nöje, utan mer som någonting minst lika viktigt som en vetenskaplig text och för vikten av 
läsarens egen upplevelse. Informant 8 ansåg dock att de två sätten att läsa olika texten var rimligt. 
 
Fortsättningsvis ställdes ytterligare en fråga i samma ämne där en allmän reflektion om att läsa 
skönlitteratur mer kritiskt med eleverna efterfrågades. Även här fanns möjligheten och 
uppmaningen att motivera sina svar, dock svarade Informant 1, 2, 3 och 4 endast ja på den frågan 
och ansåg att de har reflekterat över att läsa skönlitteratur kritiskt med sina elever. De andra svarade 
följande:  
 

Man måste prata om tiden då skönlitteraturen skrevs för att på djupet förstå texterna 
(Informant 5, 14 års erfarenhet).  
 
Ja, de verklighetsbaserade böckerna har vi läst med ett kritiskt öga för att diskutera den 
blandning av fiktion och verklighet som de ofta bygger på (Informant 6, 15 års erfarenhet).  
 
Vi läser alltid texterna med en kritisk/analyserande ansats (Informant 7, 17 års erfarenhet). 
 
Man problematiserar ju alltid en text – oavsett genre- [sic] så jag förstår nog inte riktigt frågan 
(Informant 8, 5 års erfarenhet).  
 

 
Här syns då att tankar om att läsa skönlitteratur mer kritiskt med eleverna finns hos dessa lärare. 
Ingen av informanterna svarade nej på frågan om de reflekterat över att läsa skönlitteratur mer 
kritiskt med sina elever.  
 
 
6.4 Skillnader i arbetssätt beroende på hur länge en lärare arbetat i 
skolan  
 
Ett möjligt svar på denna fråga hade kunnat vara om man såg att lärare med mer yrkesvana yrkat 
på andra arbetssätt eller metoder än de med mindre yrkesvana, eller vice versa givetvis. Dock har 
denna undersökning inte utmynnat i något sådant möjligt svar.  
 
Ett exempel att visa är att både Informant 2 - med 1,5 års erfarenhet som arbetande lärare - och 
Informant 3 - med 35 års erfarenhet som arbetande lärare – svarade liknande på många av frågorna. 
Exempelvis tyckte de båda att bokrecensioner inte alls var ett fungerande arbetssätt med 
skönlitteratur.  
 
Att ställa svaren hos de som arbetat ungefär lika länge bredvid varandra visar heller inget av större 
vikt eller skillnad då svaren är övervägande lika hos nästan alla informanter. Informant 8 med 5 års 
erfarenhet var den som avvek mest från de andra svaren i och med att hen höll med om att 
vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitteratur bör läsas mer för nöjets skull. Annars 
var svaren övervägande samstämmiga om mycket och en generell bild av detta har redovisats i 
texten ovan. 
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6.5 Den proximala utvecklingszonen och scaffolding 
 
Som redan nämnts i avsnittet ”2.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande” så innebär den proximala 
utvecklingszonen i skola och utbildning vad elever kan göra själva mot vad elever kan göra med 
hjälp av läraren. Att undervisa på ett sätt där läraren inte är allvetande kunskapskälla, utan att snarare 
utgå från eleverna är vad som är centralt för detta begrepp. Scaffolding är begreppet som används 
för att nå denna proximala utvecklingszon. Lärare ska stötta eleverna i den mån det behövs för att 
de själva ska kunna utvecklas, utan att lägga för stor börda på eleverna också. Det är en balansgång 
som lärare bör ha koll på för att hjälpa eleverna ta ett steg i taget mot utökad kunskap.  
 
Hur detta syns i denna studie är hur lärare lär ut via skönlitteratur i undervisningen, vilket redogjorts 
för ovan. Det syns att lärarna är måna om att stötta eleverna via scaffolding, det vill säga läraren 
som mer kompetent ger sitt stöd till elevernas inlärning tills de själva kan utvecklas och nå sin 
proximala utvecklingszon.  
 
Något anmärkningsvärt i denna studie kan vara att endast en lärare angett en annan form av 
skönlitterärt material i form av att den använder ljudböcker vid behov. Denne lärare pekar på att 
det finns ett behov hos vissa elever för ytterligare stöd i just läsning av skönlitteratur och menar att 
den tagit fasta på detta och använder sig av ljudböcker för att få igång läsning hos även de elever 
som kan vara svaga i läsning eller ha andra orsaker till att inte kunna ta till sig litteraturen på ett 
traditionellt vis genom läsning.  
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande har utgångspunkten att lärande sker i samspel mellan 
människor. Interaktion och kommunikation är alltså vad som krävs för utveckling och lärande. 
Detta visas i lärarnas svar då de övervägande metoderna som anses fungera bra eller mycket bra är 
då de arbetar med skönlitteratur i grupp med eleverna. Lärarna menar att diskussioner i mindre 
grupper eller i helklass är att föredra framför enskilda bokrecensioner. Det upplevs ofta brist på 
engagemang samt en tydlig våg av fusk vid recensioner, då dessa kopieras från internet och 
framhävs som elevernas egna.  
 
Många lärare visar också på att förberedelse och ett tydligt syfte med undervisningen bör styra 
arbetsformen. Att vidga elevernas perspektiv var något återkommande hos vissa informanter. Även 
det återfinns i det sociokulturella perspektivet på lärande, där elever ska få möjligheten att se utanför 
sin egen erfarenhet av världen och kunna utgå från andra synsätt.  
 
 
6.6 Estetisk och efferent läsning 
 
I frågan om efferent och estetisk läsning som tidigare tagits upp i både tidigare forskning i denna 
text samt i avsnittet ”2.2 Vetenskaplig respektive emotionell läsning” så har även det pekat på 
vikten av att utmana elevernas synsätt. Genom att läsa texter av olika slag på olika vis kan nya 
tankesätt skapas och med det också tolerans mot andra människors livsvillkor. Att visa att fiktion 
inte är verklighet och att skönlitteratur är författarens tolkning av verkligheten menas även det 
vara en av svensklärarens uppgifter i undervisningen.  
 
Lärarnas svar i denna undersökning visar att ett tänk på skönlitteratur som något annat än 
nöjesläsning finns. Något de anser vara viktigt för den individuella upplevelsen är att läsa för 
intresset och lustens skull, men att den kritiska läsningen även den är viktig i skönlitterära 
sammanhang, detta beroende på syftet och målet med läsningen. 
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I svenska som erfarenhetpedagogiskt ämne utgår man från elevernas nuvarande dynamik och 
erfarenheter där deras nyfikenhet och individuella intressen ska tas tillvara. Detta är som tidigare 
nämnts i avsnittet 4.1 Arbetssätt med skönlitteratur något som skönlitteraturen kan svara på genom att 
gestalta olika mänskliga erfarenheter.  
 
Att arbeta med eleverna som utgångspunkt visar lärarna på även här. Ett fokus finns i dessa svar 
från lärarna på att lära känna eleverna som grupp och som individer, detta för att på bästa sätt lägga 
upp undervisningen på ett sätt som passar de elever som ska läsa, både som grupp men även 
individuellt. Nämnvärt är även att inga stora skillnader syns i antal års erfarenhet som arbetande 
lärare i svarens upplägg.  
 
 

7 Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer studiens metod diskuteras utifrån studiens avsedda syfte. Därefter 
diskuteras studiens resultat och analys utifrån studiens frågeställningar:  
 

• Vilka arbetssätt använder de utvalda lärarna i svenska sig av då de ska läsa skönlitteratur 
med elever i undervisningen och varför? 

• Finns det metoder enligt de utvalda lärarna som fungerar sämre än andra i arbetet med 
skönlitteratur i skolan? 

• Finns det en tanke om att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever idag eller 
läses skönlitteratur i skolan mer för nöjes skull?  

• Syns det utifrån svaren någon skillnad i arbetssätt beroende på hur länge en lärare arbetat 
i skolan?   

 
7.1 Metoddiskussion 
 
I följande avsnitt redogörs för val och utförande av studiens metod samt reflektioner om 
undersökningens genomförande. 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka arbetssätt lärare i svenska använder sig av i arbetet med 
skönlitteratur i gymnasieskolan och med vilken motivering, samt att se om det finns arbetssätt som 
bör undvikas, om det finns en tanke om att kritiskt läsa skönlitteratur med eleverna och om detta 
varierar beroende på antal års erfarenhet som lärare. För att uppnå detta valdes en webbaserad 
enkät för skriftliga intervjuer för att få empiriska data. Något att se som en nackdel med denna 
metod är att respondenternas svar ofta inte blir lika djupgående och utförliga som i muntliga 
intervjuer. Forskaren har heller ingen möjlighet att ställa eventuella följdfrågor till deltagarna, vilket 
kan leda till ofullständiga svar eller missförstånd (Ejlertsson 2014:7, 155). Dock finns ingen 
möjlighet för forskaren att ställa vidare frågor när resultat- och analysdelen ska sammanställas vid 
personliga intervjuer heller.  
 
En annan nackdel med denna metod kan vara att svarsfrekvensen minskar och färre tar sig tid att 
motivera sina svar i enkäten. Detta försökte motverkas genom att uppmana till att motivera sina 
svar i enkäten och vikten av att deltaga. En påminnelse om deltagande i enkäten skickades också 
ut till de berörda i undersökningen.  
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Insamlingsmetoden valdes ut via en hemsida vid namn Surveymonky.com där det enkelt och 
snabbt går att göra moderna undersökningar och enkäter. Detta gjordes för att motivera deltagare 
med lättillgänglig teknik och ett sätt att lättare och snabbare medverka i enkäten.  
 
Tiden för undersökningen hade stor påverkan på både syfte och metodval. Dels måste det tas 
hänsyn till studiens omfattning i storlek och tid och dels, som tidigare nämnts i avsnittet 5 Metod, 
så är även de deltagandes tid att ha i åtanke, speciellt vid tider runt lov och ledighet för lärare och 
elever.  
 
Andra metoder som intervju via telefon eller liknande hade kunnat använts, men valdes bort till 
fördel för den webbaserade enkäten på grund av tid och syfte. Detta gjordes för att öka svarskvoten 
och hinna med att få svar från fler lärare innan deras arbetsbörda vägde över till nackdel för studien.   
Personliga muntliga intervjuer hade även kunnat ge mer ingående svar men då också krävt andra 
frågeställningar.  
 
 
7.2 Resultat- och analysdiskussion  
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka arbetssätt några utvalda lärare i svenska använder 
sig av i arbetet med skönlitteratur i gymnasieskolan och med vilken motivering, detta samt att se 
om det finns arbetssätt som bör undvikas, om det finns en tanke om att kritiskt läsa skönlitteratur 
med eleverna och om detta varierar beroende på antal års erfarenhet som lärare. Detta 
möjliggjordes via skriftliga intervjuer via en webbaserad enkät. Åtta av 14 lärare som kontaktats för 
deltagande i enkäten svarade. De beskrev utifrån de formulerade frågorna i enkäten: vilka arbetssätt 
lärare i svenska använder sig av då de ska läsa skönlitteratur med elever i undervisningen och varför, 
om metoder som fungerar sämre än andra i arbetet med skönlitteratur i skolan finns, om en tanke 
om att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever idag finns eller om skönlitteratur i skolan 
läses mer för nöjes skull och om det syns någon skillnad i arbetssätt beroende på hur länge en lärare 
arbetat i skolan. Detta undersöktes ur en sociokulturell kontext vilken utgör studiens teoretiska 
ramverk med interaktion och kommunikation som förutsättningar för utveckling och lärande. 
 
De arbetssätt vilka lärarna visade att de helst använder i undervisningen med skönlitteratur menar 
de beror på vilken klass eller grupp de har att utgå från. Att lära känna klassen som grupp och på 
individnivå beskriver flera lärare som grunden med arbetet med skönlitteratur. Här visar lärarna 
hur det sociokulturella perspektivet på lärande, som nämns i avsnitt ”2.3 Sociokulturellt perspektiv 
på lärande”, svarar mot deras undervisning. Lärande i samspel mellan människor är vad som 
förespråkas då lärarna beskriver arbetssättet med eleverna. Kommunikation med eleverna och 
inom klassen är vad som krävs för utveckling och lärande. Hur detta går till är genom stöttning av 
elevernas intressen och förmågor menar lärarna, en direkt koppling till scaffolding kan här göras. 
Läraren som den mer kompetenta i sammanhanget stöttar elevernas inlärning tills de kan utvecklas 
och nå sin proximala utvecklingszon. Att veta vad som passar till vilken grupp, lära känna klassen 
och att skapa ett bokcafé i klassrummet för en mer avkopplad stämning är exempel på lärarnas 
stöttning. Förberedelse och ett tydligt syfte med undervisningen menar flera av lärarna även det är 
av stor vikt, för att möjliggöra ett vidgande av elevernas egna perspektiv. Detta återfinns även det 
i det sociokulturella perspektivet på lärande, där elever ska få möjligheten att utgå från andra synsätt. 
 
Varierande arbetssätt och varierande litteratur tycks vara nyckelkommentarer hos lärarna. Vissa 
nämner en litteraturhistorisk kanon som något att följa, men förklarar inte ingående vad detta 
innebär eller vilka titlar som skulle vara aktuella. Andra nämner titlar kopplade till de program i 
vilka de lär ut elever, titlar kopplade till vård- och omsorgsyrken till de elever som läser på vård- 
och omsorgsprogrammet exempelvis. Annars var populära kommentarer att de använde sig av 
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både klassisk litteratur och mer moderna ungdomsromaner, dock utan vidare förklaring eller förslag 
på titlar. 
 
Nämnvärt är att en lärare ansåg skolan ha för få klassuppsättningar av litteratur och ansåg det svårt 
att hitta något att läsa i helklass. Detta var, trots att alla åtta lärare arbetar på samma skola, den enda 
kommentaren om detta. Dock kan självklart variationer som dessa bero på i vilket program 
respektive lärare verkar på skolan och vilka resurser som finns till respektive program. Även om 
man kan tycka att sådana skillnader inte ska förekomma så finns det tydliga variationer i lärares 
arbetssituationer och i olika delar av en och samma skola. Ett annat alternativ kan vara att denna 
lärare var den enda av informanterna som ansåg att klassen bör läsa samma bok tillsammans, men 
om så är fallet framgår inte i svaren. 
 
Det som Malmgren (1997) beskriver som en paradox i textanalys baserar han på att en nykritisk 
läsning uppmanades vid tiden för hans forskning men samtidigt utförs den inte. Han menar att 
skola och lärare ofta går tillbaka till mer invanda metoder så som lärarledda litteraturpedagogiska 
metoder (1997:202–203). Detta är något som kan lyftas fram i denna studie som en förvandling 
med tiden. Att lärarna nu idag pekar mot det motsatta av vad Malmgren skriver visar på framsteg i 
forskning och utbildning. I denna studie har majoriteten av lärarna visat på hur de tagit avstånd 
från mer traditionella läsmetoder till fördel för elevernas egna intressen samt individuella behov. 
De har även uttryckligen beskrivit vad som fungerat sämre, det vill säga de traditionella 
bokrecensionerna för att visa att eleven läst en bok.  
 
Persson (2012) och Bergman och Bringéus (2010) tar upp den goda litteraturen som en slags 
litteraturhistorisk kanon som bör läsas i skolan och kritiserar denna. De menar att den kritiska 
blicken ofta bortses från i skönlitterära sammanhang i skolan till fördel för att eleverna ens ska vara 
intresserade av att läsa. I denna studie visar lärares svar om huruvida läsning av skönlitteratur endast 
är till för nöjets skull eller om en djupare kritisk blick faktiskt finns hos lärare idag, det senare. De 
flesta svaren stämmer med vad Bergman och Bringéus (2010) skriver om vikten av att diskutera 
sanningsbegreppet med elever i samband med skönlitteratur. Författarna skriver att elever upplevde 
en besvikelse och kände sig lurade när de insåg att det lästa inte nödvändigtvis var sant, men att 
värdefulla diskussioner och insikter då istället uppnåddes (2010:29–34).  
 
Den efferenta och estetiska läsningen som tidigare tagits upp i både tidigare forskning i denna text 
samt i avsnittet ”2.2 Vetenskaplig respektive emotionell läsning” visar att en uppmaning till nya 
synsätt hos elever kan göras genom att läsa texter av olika slag. Denna studie visar att lärarna tänker 
på skönlitteratur i skolan som annat än läsning för nöjets skull, den estetiska läsningen. Även om 
de menar att den estetiska läsningen är viktig för den individuella upplevelsen, behövs också en 
efferent läsning där en kritisk blick kan skapa diskussioner och nya tankesätt. 
 
Molloy (2003) menar att det är individen som bör bestämma arbetssättet. Hon förespråkar ett 
arbetssätt med skönlitteratur i skolan som en slags konfliktdiskussion där även samhällskonflikter 
kan tas upp. Här syns prov på det humanistiska demokratiämne svenskundervisningen kan vara 
menar hon, vilket svarar bra mot styrdokumenten. Skönlitteraturen kan hjälpa eleverna bli mer 
medvetna menar Molloy, inte bara om samhället men också den värld som faktiskt finns inom 
skolans egna väggar. Molloy pekar på att samarbeten mellan ämnen kan vara ett sätt för att 
synliggöra detta (2003:296–296).  
 
Lärarna i denna studie skrev dock inget om att samarbeta med andra ämnen. Likaså svarade 
majoriteten av lärarna i denna undersökning om vikten av att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt 
vis, dock med balansen till deras egna intressen och nyfikenheten till läsning i allmänhet i behåll. 
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Detta för att kunna uppnå de mål som finns i styrdokumenten om utvidgade begrepp och synsätt 
på världen och andra människors livsvillkor.  
 
Informanternas antal års erfarenhet som arbetande lärare visade inga större skillnader i svaren i 
enkäten. Detta kan vara av olika anledningar. Möjligen var utformningen av frågorna inte vinklad 
nog åt att påvisa skillnader från varken mer eller mindre års erfarenhet, eller så är svaret som sådant 
att även det är individuellt hos lärare så som de svarat att det är hos elever och elevgrupper hur 
undervisningen läggs upp och utförs. En faktor som kan vara bidragande till de liknande svaren är 
det faktum att de lärare som svarat i studien arbetar på samma gymnasieskola och inom samma 
ämne, de kan därför även ha liknande upplevelser och erfarenheter inom ämnet. Huruvida de 
arbetar inom exempelvis samma gymnasieprogram eller arbetslag och på sådant vis direkt kan 
påverka varandra är dock oklart.  
 
 

8 Slutsatser 
 
De slutsatser som dras i denna studie baseras på syftet och frågeställningarna i föreliggande studie 
samt självklart det undersökta materialet med resultat, analys och diskussionsdelarna. 
 
Att lärare arbetar på olika vis och med olika metoder kan tyckas självklart. Men att arbeta med 
skönlitteratur som svensklärare innebär mycket mer än att endast läsa en skönlitterär bok. Baserat 
på de svar åtta lärare angivit på enkäten som skickats ut visar denna studie på vikten av att variera 
sitt arbetssätt som lärare beroende på vilken grupp och vilka individer som möts. Läsning av 
skönlitteratur kan anses av vissa vara en nöjesfull avkoppling i annat arbete, medan det av andra 
kan ses som det största hindret att överkomma.  
 
Även i frågan om vad som ska läsas är svaren av varierande resultat. En litteraturhistorisk kanon 
finns hos många av informanterna oavsett antal års erfarenhet som arbetande lärare. Studien visar 
att ingen av de deltagande lärarna har det fullt klart för sig vilka exakta titlar som bör läsas. Några 
mer odefinierade begrepp används istället om vad de faktiskt läser med eleverna i skolan. Äldre 
litteratur och klassiker blandat med mer moderna ungdomsromaner svarar de flesta deltagare, detta 
utan vidare förklaring eller exempel på titlar.  
 
Att lärare har vissa arbetssätt och metoder som inte fungerar är en slutsats som kan dras. Det mest 
intressanta denna studie påvisar här är hur majoriteten av informanterna är negativa till vad de 
kallar för en klassisk bokrecension och liknande arbetssätt. Variation i arbetssätt anpassat till 
grupperna och individerna som undervisas efterlyses hos lärarna.  
 
Studien visar även på att skönlitteratur inte bör läsas som ett isolerat ämne utan snarare gynnas i 
samband med annat, exempelvis i samband med andra ämnen, samhällsfrågor eller likande. 
Informanterna i studien yrkade på vikten av att ha tydliga mål och syfte med läsningen samt 
förbereda eleverna på olika vis inför läsningen, beroende på vilken grupp eller individ som ska läsa 
vad. Den idé som presenterades att vetenskaplig text bör läsas mer kritiskt än skönlitteratur höll 
sju av åtta lärare inte med om. En kritisk tanke fanns hos alla informanter vid läsning av 
skönlitteratur med elever. 
 
Studien visar att synliga skillnader i svaren beroende på antal år som erfaren lärare inte direkt fanns. 
Självklart skiljer sig svar hos individer åt i ordval och likande men svarens art skiljde sig inte avsevärt 
åt här. Studien visar alltså att det inte går att utröna en lärares inställning till kritisk läsning av 
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skönlitteratur med eleverna baserat på antal år som verksam lärare. Dock kan andra faktorer 
självklart spela in som denna studie inte tagit upp.  
 
 

9 Vidare forskning 
 
Något som uppdagades under denna studies utformande var frågan om att läsa skönlitteratur med 
elever i ämnet svenska i samarbete med ett annat ämne. Litteraturen som används pekar på fördelar 
med att samarbeta mellan olika ämnen i läsning, något som denna studie inte tar upp så ingående. 
  
Att använda skönlitterär läsning för att främja en medvetenhet hos elever om inte bara samhället i 
stort men även samhället inom skolans egen värld hade varit intressant att vidareutveckla.  
 
Kan man använda sig av arbete med skönlitteratur i olika ämnen för att synliggöra strukturer och 
samhällskonflikter samt även nå den demokratiska grund på vilken skolan vilar? En fortsatt studie 
i den andan väcker nyfikenhet och intresse. 
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Bilaga 1 enkät 
Frågor som ställdes i den webbaserade intervjun. 
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Bilaga 2 följebrev 
Informationsbrev som skickades ut tillsammans med enkät. 
 
Hej! 
 
Jag heter Simone och är lärarstudent på Högskolan Dalarna. Jag skriver nu mitt examensarbete där 
jag fokuserar på lärare i svenska på gymnasiet och skönlitteratur i svenskundervisningen på 
gymnasiet. Jag hoppas med denna enkät få lärares svar på hur man kan arbeta med skönlitteratur i 
undervisningen samt få mer insikt i det praktiska arbetet som svensklärare i skolan. Jag är ytterst 
tacksam om du kan bidra med dina svar som svensklärare i gymnasiet i enkäten nedan. Motivera 
gärna dina svar så fritt och ingående som just du kan. Stort tack för din tid och jag hoppas du 
vill bidra till min forskning. 
 
Begreppsförklaring till enkäten:  
Med skönlitteratur menas utpräglad fiktionsprosa. 
Med olika typer av skönlitteratur menas dels om specifika exempel på titlar finns och dels vilka 
former av material du använder dig av (fysiska böcker, e-böcker, talböcker etc.).  
Med ett kritiskt sätt att läsa menas i denna enkät att problematisera och ifrågasätta olika texter för 
att synliggöra olika aspekter och synsätt. 
 
Länk till enkäten: 
https://sv.surveymonkey.com/r/9282BBF 
 
Obs. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. I enkäten syns det inte vem som svarat vad och 
resultatet är till för att återges i detta examensarbete. 
Vid eventuella frågor är jag kontaktbar via mail: simoneih@hotmail.com 
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Med vänlig hälsning 
Simone Idén-Höglund, lärarstudent Högskolan Dalarna. 
 
  

https://sv.surveymonkey.com/r/9282BBF
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Bilaga 3 
Informant 1 enkät. 
 
Lärare i svenska på gymnasiet 
F1 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Ja 
F2 
Om nej, varför inte? 
Svaranden hoppade över denna fråga 
F3 
Om ja, vilka typer av och exempel på skönlitteratur använder du och varför just dessa? 
Många olika, dels beroende på vad som finns tillgängligt och vad jag anser vara passande. 
F4 
På vilket sätt får eleverna arbeta med skönlitteratur i din undervisning och varför väljer du att 
arbeta på just detta vis? 
På många olika sätt; frågor på texter, grupparbeten, seminarier, med film etc. 
F5 
Finns det andra arbetssätt/metoder du testat som inte fungerat? Vilka är de arbetssättet och 
varför tror du dessa inte har fungerat? 
Det är olika i olika grupper vad som fungerar bra, en del saker fungerar bra i vissa grupper, men 
kanske inte alls bra i andra grupper. 
F6 
Det finns en idé om att vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitterära texter bör 
läsas mer för nöjets skull, håller du med? 
Annat (specificera): 
Ja och nej, det beror på syftet med läsningen. 
F7 
Har du reflekterat över att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever? 
Ja 
F8 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Ca 17 år. 
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Bilaga 4 
Informant 2 enkät. 
 
Lärare i svenska på gymnasiet 
F1 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Ja 
F2 
Om nej, varför inte? 
Svaranden hoppade över denna fråga 
F3 
Om ja, vilka typer av och exempel på skönlitteratur använder du och varför just dessa? 
Jag använder båda äldre och nyare skönlitteratur. Beroende på klass försöker jag anpassa valet för 
att få eleverna att bli intresserade. Jag arbetar bara med yrkesprogram som inte ofta är så 
intresserade av att läsa. Just nu jobbar jag med klasser från byggprogrammet och 
Handelsprogrammet och vi har bland annat läst noveller av Edgar Allan Poe samt första boken 
ur Hunger Games-serien. Fantasy brukar gå hem och jag tycker det är en jättebra genre att 
försöka fånga eleverna. Efter brukar jag dra in lite mer klassisk litteratur så de ska få en "helbild". 
F4 
På vilket sätt får eleverna arbeta med skönlitteratur i din undervisning och varför väljer du att 
arbeta på just detta vis? 
Jag brukar ofta jobba med dramaturgiska kurvan när de får jobba med böcker de läst. 
F5 
Finns det andra arbetssätt/metoder du testat som inte fungerat? Vilka är de arbetssättet och 
varför tror du dessa inte har fungerat? 
För mig har inte recension fungerat då många elever fuskar och kopierar från nätet. 
F6 
Det finns en idé om att vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitterära texter bör 
läsas mer för nöjets skull, håller du med? 
Annat (specificera): 
Jag tycker båda anledningarna är lika viktiga! 
F7 
Har du reflekterat över att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever? 
Ja 
F8 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
1,5 år. 
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Bilaga 5 
Informant 3 enkät. 
 
Lärare i svenska på gymnasiet 
F1 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Ja 
F2 
Om nej, varför inte? 
Svaranden hoppade över denna fråga 
F3 
Om ja, vilka typer av och exempel på skönlitteratur använder du och varför just dessa? 
Jag använder allt från moderna ungdomsromaner till riktiga klassiker, beroende på vad gruppen 
kan ta till sig och utvecklas av. 
F4 
På vilket sätt får eleverna arbeta med skönlitteratur i din undervisning och varför väljer du att 
arbeta på just detta vis? 
Vi arbetar med skönlitteratur i ett sammanhang av något slag och de läser den hemma och i 
skolan och för loggbok. Jag kan använda citat ur deras loggböcker för att belysa någonting på ett 
gemensamt boksamtal eller ha citatet som utgångspunkt för diskussion eller liknande (Mollys 
modell). Jag använder det för att jag tror att det är det bästa sättet att få elever att tillgodogöra sig 
böcker. 
F5 
Finns det andra arbetssätt/metoder du testat som inte fungerat? Vilka är de arbetssättet och 
varför tror du dessa inte har fungerat? 
Under mina år har jag testat hur mycket som helst. Att släppa eleverna med en bok och säga att 
läs den här tills XXX så ska ni få skriva en recension på den fungerar inte alls och ger inte elever 
någonting. Läsarna som man vill fånga upp (de ovana läsarna) fixar inte detta. 
F6 
Det finns en idé om att vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitterära texter bör 
läsas mer för nöjets skull, håller du med? 
Nej 
F7 
Har du reflekterat över att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever? 
Ja 
F8 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
35 år. 
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Bilaga 6 
Informant 4 enkät. 
 
Lärare i svenska på gymnasiet 
F1 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Ja 
F2 
Om nej, varför inte? 
Svaranden hoppade över denna fråga 
F3 
Om ja, vilka typer av och exempel på skönlitteratur använder du och varför just dessa? 
Både klassiker och modernare, mer "aktuell" litteratur som i många fall är kopplad till 
yrkessituation (om jag har yrkeselever). Jag tycker att det är viktigt att känna till såväl den 
"tidlösa" litteraturen som ex på bra modern litteratur av den ty ungdomar läser. 
F4 
På vilket sätt får eleverna arbeta med skönlitteratur i din undervisning och varför väljer du att 
arbeta på just detta vis? 
Både i gruppdiskussioner och i av mig ledda diskussioner, oftast i kombination. Dels är det viktigt 
att de får upptäcka saker själv i diskussion med varandra och dels kan jag utifrån mina kunskaper 
och erfarenheter bibringa dem vidgad förståelse. 
F5 
Finns det andra arbetssätt/metoder du testat som inte fungerat? Vilka är de arbetssättet och 
varför tror du dessa inte har fungerat? 
Det gäller att känna sina elever och deras kapacitet och då kan man anpassa arbetssättet till 
situationen. Jag brukar för det mesta lyckas med det jag gör. 
F6 
Det finns en idé om att vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitterära texter bör 
läsas mer för nöjets skull, håller du med? 
Nej 
F7 
Har du reflekterat över att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever? 
Ja 
F8 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
36 år 
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Bilaga 7 
Informant 5 enkät. 
 
Lärare i svenska på gymnasiet 
F1 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Ja 
F2 
Om nej, varför inte? 
Svaranden hoppade över denna fråga 
F3 
Om ja, vilka typer av och exempel på skönlitteratur använder du och varför just dessa? 
Jag använder både nutida och äldre litteratur, dels för att se hur samhället formar litteraturen och 
dels för att se det allmänmänskliga i det som skrivs oberoende på tid. 
F4 
På vilket sätt får eleverna arbeta med skönlitteratur i din undervisning och varför väljer du att 
arbeta på just detta vis? 
Arbetar för det mesta med utdrag ur texter och då högläser jag ofta för eleverna som får följa 
med i texten. Därefter diskuterar vi texten, ibland enskilt/skriftligt, ibland i grupp men även i 
helklass. Ibland läser eleverna hela texter (noveller, romaner) och arbetar på olika sätt med det 
lästa. 
F5 
Finns det andra arbetssätt/metoder du testat som inte fungerat? Vilka är de arbetssättet och 
varför tror du dessa inte har fungerat? 
Ett sätt som inte fungerar är att ge texter till elever utan att ha gjort olika förberedelser. Det 
underlättar mycket att prata om tiden då texten skrevs, om författarens "liv och leverne" och 
språket som används i utdraget (svåra ord, ord som inte används längre etc.) 
F6 
Det finns en idé om att vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitterära texter bör 
läsas mer för nöjets skull, håller du med? 
Annat (specificera): 
I stort sett håller jag med men jag vill inte använda ordet "nöje" utan kanske hellre ordet 
"upplevelse". 
F7 
Har du reflekterat över att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever? 
Annat (specificera): 
Man måste prata om tiden då skönlitteraturen skrevs för att på djupet förstå texterna. 
F8 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
14 år 
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Bilaga 8 
Informant 6 enkät. 
 
Lärare i svenska på gymnasiet 
F1 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Ja 
F2 
Om nej, varför inte? 
Svaranden hoppade över denna fråga 
F3 
Om ja, vilka typer av och exempel på skönlitteratur använder du och varför just dessa? 
Fysiska böcker, samt talböcker (Legimus) för de elever som behöver pga ex. diagnoser Under det 
senaste året har jag använt "Jag, En" (bra för sv1 - samtal kring genus, berättarteknik, väcker 
många tankar, når bra både killar och tjejer), "En blomma i Afrikas öken", "Pojken som kallades 
Det", "Mig äger ingen", "Ondskan" (används i tema med verklighetsbaserade böcker där vi bl.a. 
diskuterar genren, intresset för den och källkritik, inte valda för sin litterära kvalitet), Kafkas 
"Förvandlingen", "Huvudsaken" av Jonas Karlsson (uppgift att jämföra dessa två i sv3, lämplig 
nivå för sv3, fungerar som träning inför mer omfattande litt.analys ), "Björnstad" (i samarbete 
med samhälle och psykologi, fokus på genus och samspelet mellan människor i sv3. boken 
uppskattas mycket av eleverna), "Jag ska egentligen inte jobba här" av Sara Beischer (utmärkt för 
VO med teman och motiv som anknyter till vården, dessutom en fin berättelse om mognad och 
val i livet, uppskattad även av läsovana elever), valfri dystopi inom tema där vi tagit upp 
dystopiska motiv och diskuterat 
F4 
På vilket sätt får eleverna arbeta med skönlitteratur i din undervisning och varför väljer du att 
arbeta på just detta vis? 
Varierande sätt. Jag brukar kombinera samtal och skriftliga uppgifter till böckerna. Sällan riktade 
frågor (varför gör huvudpersonen si eller så?) utan mer öppna för att låta eleverna göra sin egna 
tolkningar utifrån sin läsupplevelse. Ganska ofta bokcaféer där vi diskuterar lästa böcker och 
fikar. Ger avslappnad stämning och möjlighet för elever att dela med sig (om sina tankar om de 
läst samma bok, om boken om de läst olika). 
F5 
Finns det andra arbetssätt/metoder du testat som inte fungerat? Vilka är de arbetssättet och 
varför tror du dessa inte har fungerat? 
Aldrig recensioner - de uppfyller inte målet i kurserna och det inbjuder till fusk (stjäla usla 
recensioner från nätet) 
F6 
Det finns en idé om att vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitterära texter bör 
läsas mer för nöjets skull, håller du med? 
Nej 
F7 
Har du reflekterat över att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever? 
Annat (specificera): 
Ja, de verklighetsbaserade böckerna har vi läst med ett kritiskt öga för att diskutera den blandning 
av fiktion och verklighet som de ofta bygger på. 
F8 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
15 år 
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Bilaga 9 
Informant 7 enkät. 
 
Lärare i svenska på gymnasiet 
F1 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Ja 
F2 
Om nej, varför inte? 
Svaranden hoppade över denna fråga 
F3 
Om ja, vilka typer av och exempel på skönlitteratur använder du och varför just dessa? 
Det blir framför allt skönlitteratur utifrån en litteraturhistorisk kanon men även litteratur utifrån 
andra syften 
F4 
På vilket sätt får eleverna arbeta med skönlitteratur i din undervisning och varför väljer du att 
arbeta på just detta vis? 
Jag väljer ganska ofta att diskutera i mindre grupper för att vidga elevernas perspektiv 
F5 
Finns det andra arbetssätt/metoder du testat som inte fungerat? Vilka är de arbetssättet och 
varför tror du dessa inte har fungerat? 
Traditionella recensioner var det länge sedan jag använde eftersom jag inte tycker att det utmanar 
eleverna till vidgat tänkande 
F6 
Det finns en idé om att vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitterära texter bör 
läsas mer för nöjets skull, håller du med? 
Nej 
F7 
Har du reflekterat över att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever? 
Annat (specificera): 
Vi läser alltid texterna med en kritisk/analyserande ansats 
F8 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
17 år 
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Bilaga 10 
Informant 8 enkät. 
 
Lärare i svenska på gymnasiet 
F1 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Ja 
F2 
Om nej, varför inte? 
Svaranden hoppade över denna fråga 
F3 
Om ja, vilka typer av och exempel på skönlitteratur använder du och varför just dessa? 
Noveller (Ett halvt ark papper, Duell i sal 17, Julklappsboken, Kylan e.t.c.) Använder mig mest av 
noveller och textutdrag då det är svårt att hinna fullängdsromaner. finns dessutom väldigt dåligt 
med klassuppsättningar på skolan. 
F4 
På vilket sätt får eleverna arbeta med skönlitteratur i din undervisning och varför väljer du att 
arbeta på just detta vis? 
De får diskutera och jämföra texter, leta teman, analysera utifrån textanalytiska modeller o.s.v. Jag 
arbetar så därför att jag uppfattar att ämnesplan säger så. 
F5 
Finns det andra arbetssätt/metoder du testat som inte fungerat? Vilka är de arbetssättet och 
varför tror du dessa inte har fungerat? 
- 
F6 
Det finns en idé om att vetenskapliga texter bör läsas mer kritiskt och skönlitterära texter bör 
läsas mer för nöjets skull, håller du med? 
Ja 
F7 
Har du reflekterat över att läsa skönlitteratur på ett mer kritiskt vis med elever? 
Annat (specificera): 
Man problematiserar ju alltid en text - oavsett genre- så jag förstår nog inte riktigt frågan. 
F8 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
5 år 
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