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Abstract  

Detta arbete syftar till att undersöka hur lärare och elever förhåller sig till de uppgifter och 

den bedömning som förekommer i samband med skönlitterär läsning i ämnet svenska på 

gymnasiet. Studien inriktade sig mer specifikt på en elevstrategi, som getts begreppet 

genvägsläsning, där elever inte själva läser föreskrivna verk utan istället läser sekundärkällor 

om verket. Som teoretiskt ramverk användes Judith Langers koncept om litterära 

föreställningsvärldar samt Anders Jönssons och Dylan Williams modeller rörande bedömning 

och validitet. Huvudstudien föranleddes av enkäter som undersökte lärares och elevers attityd 

till och förekomsten av genvägsläsning. Därefter genomfördes lärarintervjuer och 

elevgruppsamtal på två gymnasieskolor. Materialet från intervjuerna och samtalen kodades i 

kategorier och analyserades. Studien visar att utformningen av uppgifterna och bedömningen 

övervägande stimulerar yttre motivation och läsning för bedömning trots lärarnas intentioner 

om motsatsen. Eleverna rapporterar att de känner motivation vid läsningen av självvalda verk 

men generellt upplever tidsbrist i samband med läsningen och då inte engagerar sig med 

verket. Studien visar även att genvägsläsning skadar validiteten i lärares bedömning men är en 

vanligt förekommande strategi bland gymnasieelever vid läsning av skönlitteratur. I arbetets 

avslutande diskussion förs ett resonemang om hur bedömning, läskontroller och val påverkar 

motivation och förekomsten av genvägsläsning. 

 

Nyckelord: Läsning, skönlitteratur, undervisning, fusk, bedömning 

  



Förord 

I vetenskapen och livet finns bara två godkända genvägar, att referera till tidigare upptäckter 

och att ta hjälp av människor i omgivningen. Denna studie är inget undantag. Därför finns ett 

antal personer som jag inledningsvis måste tacka. Först och främst vill jag rikta tack till alla 

lärare och elever som ställt upp med sin tid och engagemang i att besvara både enkäter, samtal 

och intervjuer. Utan er hade det inte funnits någon studie. Därefter vill jag prisa min sambo 

och mina studiekamrater för ert eviga tålamod och stöd under hela processen. Slutligen vill 

jag innerligt tacka min handledare Anders Marklund som guidat mig genom både 

frågeställningsförvirring och skrivandeförtvivlan. Tack för allt ni bidragit med.  
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1. Inledning 

Detta uppsatsarbete tog sin början i ett fenomen jag observerade under mina egna studier. 

Inför en stundande litteraturexamination hade ett flertal av mina studentkollegor valt att inte 

läsa den skönlitteratur som ingick i kursen. Istället hade de läst sammanställningar, 

sammanfattningar och färdiga analyser av verken. Det var framförallt två saker som slog mig 

som märkligt med detta fenomen, inställningen och resultatet. För det första ansåg ingen att 

det de gjorde kunde betraktas som fusk. För det andra verkade de som endast läst 

sammanfattningar eller analyser få godkänt i lika hög utsträckning som oss andra mer 

bokstavstrogna studenter. Timmarna spenderade med att plöja skönlitteratur hade alltså, ur en 

examinationssynpunkt, varit helt bortkastade. Inställningen och resultatet visade tydligt att det 

var acceptabelt, även för lärarstudenter, att ta genvägar vid läsning av skönlitteratur. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna enkät- och intervjustudie är att undersöka elevers strategier, med ett särskilt 

fokus på genvägsläsning, och lärares bedömning vid läsning av skönlitteratur inom ämnet 

svenska på gymnasiet. Genvägsläsning ska i detta sammanhang förstås som en elevstrategi 

vid skönlitterär läsning där eleven ger sken av att läsa ett verk men helt eller till övervägande 

del inte läser verket till fördel för läsning av sekundära källor. Genom att undersöka vilka 

strategier elever tillämpar vid bedömningar i relation till skönlitterär läsning kan denna studie 

bidra till ökad förståelse för hur gymnasieelever arbetar och inte arbetar med skönlitteratur 

och läsning i skolan. Det särskilda fokuset på genvägsläsning syftar därtill att öka förståelsen 

för elevstrategier som syftar till att vilseleda läraren i uppgifts- och bedömningssituationer. 

Genom att också undersöka lärares bedömningar i samband med läsning av skönlitteratur och 

jämföra detta med elevernas strategier kan denna studie vidare generera ny kunskap kring 

samspelet mellan lärare och elever i samband med bedömning av skönlitterär läsning. För att 

uppfylla detta syfte formulerades följande frågeställningar:  

• Vilka strategier, med särskilt fokus på genvägsläsning, utformar elever på gymnasiet i 

samband med bedömning kopplade till läsning av skönlitteratur? 

• I relation till genvägsläsning och svenskämnets syfte, hur utformar lärare på gymnasiet 

sina uppgifter och bedömningar i samband med läsningen av skönlitteratur? 
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1.2 Disposition 

Utifrån syftet och frågeställningarna har uppsatsen disponerats enligt följande: Inledningsvis 

presenteras en forskningsbakgrund som behandlar centrala begrepp för uppsatsen, tidigare 

svensk forskning kring otillåtna metoder i skolan samt en presentation av hur skönlitterär 

läsning presenteras i delar av gymnasieskolans styrdokument. Denna del i uppsatsen syftar till 

att placera min studie i ett relevant forskningssammanhang. Därefter presenteras utvalda 

teoretiska perspektiv på elevers läsning av skönlitteratur, bedömning i samband med läsning 

av skönlitteratur samt hur elever påverkas av inre och yttre motivation. Teorierna som 

presenteras är relevanta för förståelsen av studiens insamlade material i relation till syftet och 

frågeställningen. Vidare redogörs för studiens metod och de val som gjordes rörande 

konstruktionen av förstudiens enkät, utformandet av en intervju- och samtalsguide, hur 

materialet analyserades samt de etiska ställningstaganden som gjordes. Detta kapitel är 

centralt för studiens transparens och tydlighet gentemot läsaren. Sedan följer en 

resultatredovisning som behandlar det material som framkom genom enkäten. Materialet 

diskuteras kortfattat och sätts i relation till forskningsbakgrunden. Därnäst följer en analys av 

huvudstudiens material i form av transkriberade intervjuer och samtal med lärare och elever. 

Kapitlet består av sammandrag av vad som uppgetts av informanterna samt utvalda utdrag ur 

intervjuer och samtal som sätts i relation till studiens forskningsbakgrund och teoretiska 

perspektiv. Efter detta följer en kort sammanfattning av studien, diskussion av de resultat som 

framkommit i relation till syftet och frågeställning, förslag till vidare forskning. Slutligen 

följer en källförteckning och uppsatsens bilagor.  
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2. Forskningsbakgrund 

I detta kapitel definieras för studien väsentliga begrepp och därefter presenteras tidigare 

forskning i två delar. Kapitlets första del innehåller begreppsförklaringar där begreppen fusk, 

plagiat, fabricering och slutligen genvägsläsning definieras. Kapitlets andra del ger en kort 

beskrivning av det svenska forskningsläget kring otillåtna metoder i gymnasieskolan och till 

viss del även andra skolformer. Även om denna studie inte har fusk, plagiat och fabricering 

som sitt huvudsakliga fokusområde kan genvägsläsning, liksom fusk, kallas en otillåten 

och/eller vilseledande strategi i syfte att vinna fördelar vid bedömning. Forskningen kring 

fusk, plagiat och fabricering har alltså tjänat som ett vetenskapligt sammanhang för denna 

studie både vad gäller forskningsmetoder och slutsatser. Kapitlets sista del berör 

svenskämnets relation till läsning av skönlitteratur och hur denna relateras till utvecklandet av 

kunskaper och förmågor. Vidare presenteras kortfattat svensk forskning kring hur läsning och 

skönlitteratur berörs i vissa delar av gymnasieskolans styrdokument. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Ordet fusk definieras i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademin (SO 2009, 

mobilapplikation) som ”utnyttjande av otillåtna metoder eller hjälpmedel i syfte att vinna 

fördel; vid prov, tävling e.d.”. Värt att notera här att metoden eller hjälpmedlet måste vara 

otillåtet och ha till syfte att skapa en fördel. Två svenska forskare som studerat otillåtna 

metoder är Åsa Hult och Håkan Hult som inom detta skrivit rapporten Att fuska och plagiera 

– Ett sätt at leva eller ett sätt att överleva? (2003). Rapporten behandlar fusk, plagiat och 

fabricering vid Linköpings universitet. I rapporten menar de att en handling för att kunna ses 

som fusk också måste vara medvetet utförd (Hult & Hult 2003, s. 11). För att en handling ska 

betraktas som fusk räcker det alltså inte med att använda otillåtna metoder/hjälpmedel utan 

den som utför handlingen måste vara med medveten om att metoderna/hjälpmedlen är 

otillåtna. Eftersom de potentiella metoderna och hjälpmedlen inte definieras närmare bör fusk 

ses som ett omfattande begrepp. Det kan därför med fördel delas upp i mindre, och mer 

specifika, delar. Ordet plagiat definieras i SO (2009, mobilapplikation) som ”direkt 

upprepning eller efterbildning av eller lån ur (konstnärlig eller vetenskapligt) verk utan 

angivande av förlagan eller källan”. Urkunds plagiathandbok refererar till forskarna Jude 

Carrol och Carl Mikael Zetterling som beskriver plagiat som en handling: 
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när man beskriver andras tankar eller formuleringar som om de var ens egna. Det 

innebär att ett plagiat inte med nödvändighet måste handla om textlikhet. Det kan 

lika gärna handla om strukturlikhet eller för den delen; idélikhet. 

Urkund Plagiathandbok Tips och råd till elever och studenter 2008, s. 3 

I de fall plagiat är en medveten och otillåten handling kan det således också ses som ett 

medvetet nyttjande av otillåtna metoder i syfte att vinna fördel. Däremot menar flera forskare 

att plagiat inte alltid nödvändigtvis är fusk. Vid flera tillfällen har det observerats att både 

elever och studenter plagierat av misstag (t.ex. Hult & Hult 2003; Nilsson, Svensson & 

Orlenius 2007). Eftersom fusk i Hult och Hults (2003) definition kräver att handlingens syfte 

varit att använda otillåtna metoder är inte alla former av plagiat fusk utan kan också vara ett 

resultat av okunskap från den som plagierar. Trots att plagiat i dessa fall inte betraktas som 

fusk skapar det en problematik med bedömningsvaliditeten eftersom det som redovisats av 

studenten/eleven inte nödvändigtvis motsvarar deras kunskaper/förmågor. Ytterligare en 

potentiell subkategori av fusk är fabricering, vilket också benämns som förfalskning eller 

falsifikation. Enligt Hult och Hult (2003, s. 12–13) är denna form av fusk betydligt mindre 

kartlagd än fusk och plagiat. Detta gäller på alla skolnivåer men speciellt skolformerna upp 

till och med gymnasienivå. Med anledning av detta används i denna uppsats en definition av 

fabricering anpassad för eftergymnasiala studier ”Fabricering (fabrication) är att presentera 

påhittade observationer […] Att fabricera är också att redovisa uppdiktade resultat i en 

forskningsrapport.” (Forskningsetiska delegationen 2002, s. 12). 

 Fusk, plagiat och fabricering är de tre centrala begreppen i svensk forskning kring 

otillåtna metoder (t.ex. Fonseca 2014; Hult & Hult 2003). Inom ramen för min studie föreslår 

jag dock ytterligare ett begrepp för att specificera begreppsapparaten kring otillåtna metoder i 

skolvärlden, nämligen genvägsläsning. Genvägsläsning definieras av mig som: nyttjande av 

sekundära informationskällor för att ge sken av läsning av litterärt verk när detta övervägande 

inte skett, i syfte att vinna fördel. Centralt i denna definition blir att utföraren av 

genvägsläsning, i denna studies fall elever, ger sken av att ha läst det ett litterärt verk när detta 

har skett endast till mycket liten del. Detta ska också ske i syfte att vinna fördel, i denna 

studies kontext i form av mer positiv bedömning eller minskad arbetsbörda. Genvägsläsning 

bör alltså inte nödvändigtvis vara en otillåten metod och behöver således inte vara fusk men 

handlingen måste per definition vara vilseledande. I denna uppsats används otillåtna metoder 

som ett samlingsbegrepp för fusk, plagiat och fabricering. 
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2.2 Otillåtna metoder – omfattning och anledningar 

Den svenska forskningen kring fusk, plagiat och fabricering i skolmiljöer har länge varit 

fokuserad på framförallt eftergymnasiala skolformer och inriktat sig på elevers/studenters 

attityder. I mindre utsträckning har även omfattning och lärarstrategier för att bemötande av 

otillåtna metoderna studerats. Vetenskapsrådet inledde under det tidiga 2000-talet 

forskningsprojektet Lånta Fjädrar (Hult et al. 2008) vilket är Sveriges hittills största 

forskningsprojekt kring fusk, plagiat och fabricering i skolmiljöer. Projektet inriktade sig mot 

attityder kring fusk, plagiat och fabricering samt teknologins påverkan på användandet av 

otillåtna metoderna. Detta resulterade i ett antal publikationer i form av avhandlingar och 

artiklar (t.ex. Hult & Hult 2003; Nilsson, Svensson & Orlenius 2007). Studierna berör olika 

skolformer men tyngdpunkten ligger på de eftergymnasial utbildning. Utanför Lånta Fjädrar 

(Hult et al. 2008) står Lars Fonseca för en stor del av den svenska forskningen kring fusk, 

plagiat och fabricering på gymnasieskolor. Han har skrivit en avhandling och flera artiklar 

kring olika former av otillåtna metoder på gymnasieskolor (t.ex. Fonseca 2012, 2014). Dessa 

studier berör både omfattningen av otillåtna metoder samt attityderna till fusk, plagiat och 

fabricering hos både lärare och elever.  

2.2.1 Omfattningen av fusk 

I Sverige saknas större kvantitativa undersökningar kring omfattningen av otillåtna metoder 

på nationell nivå. Den svenska forskning som ändå finns konstaterar att elever och studenter 

på alla skolnivåer rapporterar en betydligt högre förekomst av fusk, plagiat och fabricering än 

vad lärare och examinatorer gör (Fonseca 2014; Hult & Hult 2003; Nilsson, Svensson & 

Orlenius 2007). Det finns alltså en diskrepans mellan hur bedömare uppfattar situationen, hur 

många disciplinärenden som hanteras nationellt och vad de bedömda själva upplever. 

Fonsecas avhandling Det godkända fusket (2014) indikerar att detta delvis beror på att lärare 

på gymnasiet inte fångar upp signaler om otillåtna metoder men att detta inte förklarar hela 

diskrepansen.  Fonseca (2014) menar att det också förklaras av att lärare väljer att bortse från 

en del fusk, plagiat och fabricering som ett resultat av ökade krav på måluppfyllelse med 

begränsande skolresurser. 

 En av slutsatserna i Det godkända fusket (2014) är som titeln indikerar att förändringar i 

skolsystemet gör att skolaktörer på alla nivåer godkänner, eller ser mellan fingrarna med, 

olika former av otillåtna metoder. Avhandlingens undersökningar är i huvudsak genomförd på 

en enskild skola och har därför begränsad transferabilitet. Resultaten överensstämmer dock 

med det fåtal kvantitativa studier som gjorts på eftergymnasial nivå. Lars-Erik Nilsson, 
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Anngerd Lönn Svensson och Kennert Orlenius (2007) genomförde en större 

enkätundersökning där både lärare och studenter på högskolor uppgav uppskattade 

förekomsten av otillåtna metoder och jämförde sina resultat med nationella register över 

disciplinärenden. Undersökningen visade att både lärare och elever uppskattade mängden 

otillåtna metoder bland studenter som markant högre än vad som faktiskt rapporterades till 

disciplinnämnderna. Detta kunde till viss del förklaras med att studenterna upplevde att fusk, 

plagiat och fabricering inte upptäcktes av bedömare. Hult och Hults studie (2003) pekar 

däremot på att många lärare på högskolor och universitet väljer att lösa sina disciplinärenden 

på egen hand trots att detta bryter mot uppsatta lagar och regler. Detta är, menar de, en av 

anledningarna till den missvisande nationella statistiken. För skolformen gymnasiet saknas 

motsvarande nationell statistik. Detta kan förklaras med att det inte existerar någon form av 

disciplinnämnder för gymnasieskolor på nationell nivå. Det saknas också kvantitativa 

vetenskapliga studier som mäter omfattningen av ohederligt akademiskt beteende på 

gymnasieskolor. Fonsecas (2014) avhandling innehöll delvis kvantitativa metoder som visade 

på att nära två tredjedelar av gymnasieeleverna själva uppgav att de fuskat eller plagierat 

någon gång under sitt sista år på gymnasiet. Eftersom Fonsecas studie, som tidigare nämnts, 

endast genomförts på en enskild gymnasieskola kan resultaten däremot svårligen extrapoleras 

till den väldiga populationen som landets gymnasieelever utgör. I detta 

forskningssammanhang kan således denna studie ses som ett bidrag till den ganska 

begränsade forskningsunderlaget av omfattning av otillåtna metoder utförda av elever på 

gymnasiet. 

2.2.2 Vilka elever fuskar och varför? 

De starkast bidragande faktorerna till att elever väljer att använda otillåtna metoder är i 

grunden att studier endast ses som en väg till betyg och inte som ett sätt att förbättra förmågor 

eller kunskaper (Fonseca 2014; Hult & Hult 2003; Hult et. al.2008). Hult och Hult (2003, s. 

29) genomförde en enkät bland 25 lärare och 40 studenter vid Linköpings universitet där de 

formulerade 13 påståenden och ställde frågan ”Är detta fusk, plagiat eller fabricering?”. 

Enkäten angav en tregradig skala som motsvarade ”Ja”, ”Kanske” och ”Nej”. Deras 

undersökning visade bland annat att attityden till vad som är fusk, plagiat och fabricering 

skiljer sig kraftigt mellan lärare och studenter. Dessutom framkom det att attityden till vad 

som är fusk har ett starkt samband med risken för en student att använda otillåtna metoder i 

bedömningssituationer. Studien visade vidare att de studenter som rapporterade yttre 

motivation (såsom betyg/examen) till studierna hade en mer tillåtande attityd gentemot 
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otillåtna metoder än studenter som rapporterade högre inre motivation (med mål som ökade 

kunskaper och förmågor). Om studenter med företrädesvis yttre motivation uppfattade att det 

fanns en möjlighet att fuska, plagiera eller fabricera och komma undan med det gjordes 

snarare något som kan liknas en riskanalys framför ett moraliskt övervägande (Hult & Hult 

2003). Attityden till syftet med utbildning bland studenter/elever hade genom detta en mer 

avgörande inverkan på förekomsten av fusk, plagiat och fabricering än formella strukturer och 

regelverk. Däremot om elever/studenter ser studiesyftet som inlärning och/eller personlig 

utveckling minskar risken för otillåtna metoder i alla former markant. Fonsecas (2014) 

intervjuer med gymnasieelever indikerade liknande tendenser. Den rapporterade attityden till 

syftet med skolgången hos både lärare och elever var avgörande för förekomsten av otillåtna 

metoder. Enligt Fonseca (2014) påverkas förekomsten av otillåtna metoder inte bara av den 

enskildas attityd utan också av flera olika samverkande faktorer på olika strukturell nivåer. De 

mest framträdande är den rådande skolkulturen kring otillåtna metoder, lärarens fokus på 

bedömning kontra inlärning samt, i mer begränsad utsträckning, formella regler, straff och 

strukturer för att upptäcka fusk. Alla dessa faktorer kan sägas ligga på olika strukturella nivåer 

såsom övergripande skolnivå, den undervisande/bedömande lärarens och elevgruppen.  

2.3 Hur förstås läsning enligt styrdokumenten? 

Skönlitteratur och läsning är centrala i svenskkurserna på gymnasiet och kan även sägas spela 

en central roll i skolans övergripande uppdrag. Skolverket väljer att inleda sin beskrivning av 

svenskämnet med meningen: ”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur” (Skolverket 

2011, s. 160). Redan här klargörs att litteratur, och därigenom också läsning, är central i alla 

kurser som berör svenska på gymnasiet. Svenskämnets syfte delas vidare upp i nio punkter 

där läsning och skönlitteratur sammantaget förekommer i tre: 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 

skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider 

och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa. 

(Skolverket 2011, s. 161) 
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Syftet med läsning av skönlitteratur i ämnet svenska delas här in i två delar, nämligen läsning 

för kunskaper och läsning som förmåga. I syfte nummer fem och sex framgår det tydligt att 

det är kunskaper om skönlitteratur som efterfrågas eftersom detta omnämns explicit. I 

syftespunkt sju däremot specificeras att svenskämnet syftar till att utveckla olika typer av 

förmågor relaterat till läsning av skönlitteratur.  Detta kan ställas i relation till de kunskaper 

och förmågor som tidigare forskning framhåller att läsning av skönlitteratur genererar (Beach, 

Appleman, Fecho & Simon 2016, s. 5–12; Hughes 2003; Marx Åberg 2009; Thyberg 2009). 

Den ena delen berör de kunskaper som kan alstras genom läsning av skönlitteratur, t.ex. 

litteraturhistoria, författarskap, berättartekniska och stilistiska drag men också kunskaper om 

litteratur, t.ex. litteraturvetenskapliga begrepp, berättartekniska och stilistiska drag. Den andra 

delen behandlar förmågor förknippade med läsning såsom att reflektera över, kritiskt granska, 

analysera, relatera till och sätta sig in i andras perspektiv. Just inlevelseförmågan och ökad 

förståelse för andra människors perspektiv är något som lyfts fram som centralt av bland 

andra Anna Thyberg (2009), Judith Langer (2005) och Beach et al. (2013) men som inte 

nämns specifikt i svenskämnets syfte.  Detta är däremot en förmåga som lyfts fram av 

Skolverket i beskrivningen av skolans övergripande uppdrag: ”Skolan ska främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse.” (Skolverket 2011, s. 5). Det kan också sägas 

återkomma i en formulering om skolans ansvar att eleven efter avslutad gymnasieutbildning: 

”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, 

självinsikt och glädje” (Skolverket 2011, s. 9). Detta i sin tur går direkt att relatera till det 

Beach et al. (2016) kallar att göra eleven till en del av den sociala grupperingen läsare och vad 

Thyberg (2009) kallar läsning som kontaktzon. 

2.3.1 Läsning för kunskaper 

Läsningen av centrala svenska skönlitterära verk har länge ansetts vara en del i vårt svenska 

kulturarv (Martinsson 2016; Persson 2008). Under långa perioder av svensk skolhistoria har 

det centrala i läsning av skönlitteratur varit verken och vad som är litterär kanon. Magnus 

Persson (2008) har analyserat de gamla styrdokumenten (lpo94 & lpf 94), hur 

litteraturundervisning behandlats på lärarprogrammet samt ett antal olika läromedel som 

användes i skolan. Perssons (2008) analys visar att i takt med att samhället och skolan fått ett 

mer internationellt perspektiv har synen på litteraturundervisning förändrats. Det är mot 

bakgrund av detta som vi ska förstå formuleringarna att undervisningen syftar till att ge 

eleven kunskaper om hur svenska och internationella verk förhåller sig till sitt historiska 

sammanhang. En kritik mot den litterära kanon som använts historiskt i svensk skola var att 
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en orimligt hög andel av författarna var män. Den rest av den tidigare litterära kanon som idag 

syns i styrdokumenten har således modifierats till att innehålla ”författade av såväl kvinnor 

som män” (Skolverket 2011, s. 161). Bengt-Göran Martinsson (2016) menar att detta är ett av 

två sätt att se på läsning för kunskaper där det första är att läsning av skönlitterära verk 

utvecklar kunskaper om genre och stilistik. Det andra synsättet är att läsningen av litteratur är 

ett medel för att införskaffa sig andra utomstående kunskaper och/eller förmågor såsom 

historisk kontext. Kunskaperna som efterfrågas i samband med skönlitteratur är således 

externa i form av historia och genrekunskap men också interna i uppbyggnad och stilistik. 

Martinsson (2016) framhåller att en viktig del i litteraturläsningen historiskt även har varit det 

demokratiserande i litteraturläsning och att kunna sätta sig in i andras livssituationer. Detta 

kan dock sägas saknas i syftesförklaring för den gymnasiala svenskan idag för att istället 

finnas med i skolans övergripande uppdrag. 

2.3.2 Läsning som förmåga 

Läsning som förmåga i syftesbeskrivningen relateras inte enbart till läsning av skönlitteratur 

och reflektion utan också att själv producera text utifrån det lästa. Judith Langer (1990, 1998, 

2005) är en ofta citerad forskare som under flera decennier har forskat och skrivit om läsning 

och skönlitteratur i och utanför skolkontexten. I sin bok Litterära föreställningsvärldar (2005) 

presenterar hon ett synsätt på hur läsare närmar sig, lever sig in i, reflekterar och analyserar en 

text. Langer (2005) resonerar bland annat kring hur läsning av skönlitteratur underlättar ett 

diskursivt eller ”objektivt” tänkande. Detta eftersom de fiktiva världarna i skönlitterära böcker 

har en bestämd ordning där samband och relationer kan fastställas. Genom läsning och analys 

av skönlitteratur kan således dessa samband och relationer avgöras vilket kan liknas vid det 

vetenskapliga tänkandet. Dessutom ger läsning av skönlitteratur, enligt Langer (2005), en 

inblick i andras subjektiva tänkande. Även om en läsare tolkar en text och översätter den till 

det egna subjektet skapas möjligheter till inblick i andras tankesätt som kan vara främmande 

från en själv. Mossberg Schüllerqvist (2015, s. 5) pekar vidare på att läsförståelse även 

inkluderar egna processer för att artikulera det lästa så att upplevelsen och känslan från 

läsningen får ett konkret utlopp. Utan denna förmåga är det svårt att sammanfatta och bilda 

sig en egen helhetsbild av en text. Läsare behöver således få möjlighet att utifrån det egna 

subjektet sammanfatta texten för att göra den till sin egen. Utifrån detta förefaller det logiskt 

att ett av syftena med läsning av skönlitteratur blir att just ”läsa, arbeta med och reflektera 

över […] samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011, s. 161).  
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv indelat i tre delar. I kapitlets första 

del presenteras Judith Langers (2005) teorier om hur eleverna som läsare tar sig an och 

bearbetar en skönlitterär text. I kapitlets andra del behandlas teorier som berör elevernas inre 

och yttre motivation i relation till läsning och bedömning utifrån Dylan William (2011) och 

Beach et al. (2016). I kapitlets sista del behandlas bedömning i relation läsning av 

skönlitteratur och validitet utifrån framförallt Anders Jönsson (2013). 

3.1 Elevers lässtrategier 

För att första hur eleverna engagerar sig med skönlitterära texter är det centralt att förstå hur 

eleverna faktiskt interagerar med skönlitterära verk. Langer (2005, s. 23) använder begreppet 

föreställningsvärldar för att beskriva den process där en läsare processerar en skönlitterär text 

genom inlevelse och omförhandlar den till en del i sin egen förståelse av världen och det egna 

subjektet. Langer (2005, s. 24) skriver att: 

 

Ordet föreställningsvärld hänvisar till den uppfattning som en elev (eller lärare) 

har av en text, vare sig den läses, skrives, diskuteras eller är en del av ett prov. 

Sådana föreställningsvärldar förändras närhelst en idé vidareutvecklas eller en ny 

idé dyker upp. 

 

Föreställningsvärlden är alltså inte ett begrepp som går att definiera i absoluta termer utan 

snarare något som förhandlas och utvecklas av dem som interagerar med texten. Detta 

teoretiska synsätt går direkt att relatera till förmågan att ”läsa, arbeta med, reflektera över och 

kritiskt granska” (Skolverket 2011, s. 161). Genom att utveckla och vidareutveckla en 

föreställningsvärld kan eleverna sägas uppmuntras till ett förhållningssätt där de just läser, 

arbetar med, reflekterar över och sedermera kritiskt granskar. Langer (2005, s. 27–31) 

argumenterar för att konstruerandet av egna föreställningsvärldar gynnar elevens förmåga att 

sätta saker i ett objektivt samband och förstå sådana samband. Vidare gynnas elevens förmåga 

att sätta sig in i och öka förståelsen för andras synsätt i relation till det egna subjektet. Langer 

(2005) menar vidare att denna process stärks av ett medvetet reflekterande under 

läsprocessen. Genom att reflektera över och sätta sig in i andras tankar och upplevelser bygger 

eleven ut sitt eget subjekt med erfarenheter som sedan underlättar tolkning och förståelse av 

nya texter. Detta eftersom alla texter enligt Langer måste tolkas av en läsare för att förstås. 
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Langer (2005, s. 31–36) delar in interaktionen med föreställningsvärlden i fyra olika faser. 

Hon menar att varje fas kräver sitt arbete och reflektion men förklarar också vad som sker 

med läsaren i varje fas. Faserna inträffar inte linjärt utan representerar olika delar av en 

läsprocess som inkluderar både att förstå ett verks interna samband, alltså objektiv förståelse, 

men också att relatera det lästa till det egna subjektet. Fas 1 beskriver Langer som ett 

insamlande av information där läsaren skapar sig en bred uppfattning om hur den litterära 

världen och dess karaktärer är utformad. Detta är alltså grunden till skapandet av en 

föreställningsvärld. Fasen kan upplevas besvärlig för elever som har svårt att sätta sig in i nya 

sammanhang vilket kan förstärkas ytterligare om en elev har svårt med den faktiska 

läsningen. När läsaren har skapat sin föreställningsvärld går det att mentalt vara i den och 

relatera fenomen i det litterära verket till varandra och företeelser i den egna erfarenheten. 

Läsningen har då gått in i Fas 2 som enligt Langer (2005, s. 33) är den fas där läsare 

uppskattar och upplever läsningen. Detta kan liknas vid Angela Marx Åbergs (2009, s. 85–89) 

resonemang kring fenomenet Flow och positiva läsupplevelser. Marx Åberg skriver att den 

positiva läsupplevelsen ofta kan förknippas med ett jämnstarkt förhållande mellan utmaning 

och framgång i läsning. Detta kan i sin tur engagera till vidare lösning vilket kan skapa en 

känsla av framgång. I Fas 3 beskriver Langer (2005, s. 33) att det sker en utveckling av det 

egna subjektet och förmågan att sätta sig in i andras tankemönster. Här kliver eleven mentalt 

ut ur föreställningsvärlden för att reflektera över och relatera det litterära verket till det egna 

subjektet och de egna erfarenheterna. Denna fas kan upprepas flera gånger och hur ofta det 

sker beror delvis på hur mycket tid läsaren spenderar med att reflektera men också på vilka 

likheter och differenser som finns mellan verket och elevens egna erfarenheter. Denna fas går 

att relatera till det Beach et al. (2016) skriver om att identifiera sig som och ha erfarenhet av 

att vara läsare. Beach et al. (2016) för fram att elever som är vana läsare spenderar mycket tid 

med att reflektera och relatera det lästa. Detta sker både på egen hand men också med andra 

läsvana bekanta. Elever som däremot tidigare läst mindre saknar ofta strategier för att 

reflektera både enskild och i grupp. Slutligen beskrivs Fas 4 (Langer 2005, s. 34) som 

fastställandet av mönster inom det litterära verket och jämförelserna med den verkliga 

världen. Reflektioner och jämförelser sker visserligen redan i Fas 3 men i Fas 4 relateras detta 

till den objektiva världen snarare än det egna subjektet. Det är främst i det fjärde stadiet som 

meta-jämförelser förekommer, alltså hur föreställningsvärlden som verk kan jämföras med 

andra verk. 
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3.2 Elevers inre och yttre motivation 

Koncepten inre och yttre motivation är centrala för att förstå elevers engagemang i relation till 

läsning av skönlitteratur men också för att förklara elevers användande av otillåtna metoder. 

Det finns en markant skillnad mellan hur inre och yttre motivation skapar det intresse och 

engagemang som behövs för att långsiktigt ta sig an ett större projekt (Hattie & Yates 2014; 

William 2011). Som nämnts i kapitel 2.2.2 kan inre och yttre motivation även kopplas 

samman med benägenheten att använda otillåtna metoder i skolkontexten. Inre motivation kan 

sägas uppstå genom en intern vilja eller lust att utföra något för att utvecklas. Yttre motivation 

skapas genom externa påtryckningar såsom ett annalkande test eller ett hägrande betyg. Dylan 

William (2011) är en forskare som specialiserat sig på bedömning inom skolan och som ofta 

refereras till i bedömningssammanhang (t.ex. Hattie & Yates 2014; Beach et al. 2016; Jönsson 

2013). William lyfter i sin bok Att följa lärande (2011) fram en koppling mellan inre 

motivation och metakognition. Metakognition definieras som att känna till vad man vet och 

att förstå sitt eget lärande och är en central aspekt av att utveckla egna studiestrategier 

(William 2011, s. 161–166). Undervisning och bedömning som fokuserar på elevernas 

lärande och utveckling, och således stimulerar inre motivation, har även visat sig hjälpa 

eleverna utveckla metakognition (William, 2011; Hattie & Yates, 2014). Williams (2011) 

resonemang relaterar till lärande och kunskaper generellt och inte direkt till läsning av 

skönlitteratur. De amerikanska forskarna Richard Beach, Deborah Appleman, Bob Fecho och 

Rob Simon tar upp inre motivation i mer direkt relation till läsning i sin bok Teaching 

literature to adolescents (2016).  

 Beach et al. (2016, s. 233–234) lyfter fram att fel typer av uppgifter och summativa 

bedömningar riskerar att presentera läsning av skönlitteratur som ett medel för att uppnå 

betyg. I dessa uppgifter stimuleras framförallt yttre motivation och läsningen blir reducerad 

till en metod snarare än en utvecklande process. Enligt Beach et al. (2016) gäller detta även i 

viss utsträckning den formativa bedömningen som ges i samband med läsning. För att 

undvika ett för stort fokus på yttre motivation bör den formativa bedömningen utformas så att 

den inriktar sig mot personlig utveckling. Beach et al (2016) ger flera praktiska förslag på hur 

lärare kan flytta fokus från bedömning till inlärning. Delvis föreslår de att formativ 

återkopplingen fokuseras till utvecklingen av nyfikenhet på världen, en öppenhet för nya 

idéer, engagemang i det lästa, kreativitet, uthållighet i läsningen och eget ansvar inför 

lärandet. Utvecklandet av dessa förmågor kan sägas överensstämma med skolans värdegrund 

(Skolverket 2011, s 5–7) och skolans gemensamma uppdrag men återfinns inte direkt i 
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svenskämnets syfte. Vidare refererar Beach et al. (2016, s. 234) till Yancey (2009) som i en 

undersökning bland högskolestudenter kommit fram till att elever föredrar texter som lär dem 

något, faller inom ett bestämt tema och som motsvarar förutbestämda frågeställningar. 

Däremot ogillar elever texter som ingår i kravbelagd kanon eftersom de inte på samma sätt 

kan dra egna slutsatser fritt från andras resonemang. Elever som får välja sina egna texter 

upplever således högre nivåer av motivation. Vidare saknar elever ofta ett gemensamt forum 

för att diskutera och utveckla sin syn på det lästa vilket leder till att de har svårt att skapa ett 

intresse för verken utanför skoluppgiften. Beach et al. (2016, s. 234–235) menar därför att det 

finns en vinst i att redan i introduktionen till ett litteraturmoment ta reda på vad eleverna 

redan har läst för att kunna skapa meningsfulla litteraturutbyten i elevgrupperna utanför 

uppgifterna och bedömningen. Slutligen är det i ett skolsammanhang centralt att förhandla 

meningen med den skönlitterära läsningen och vad eleverna själva vill och bör få ut av 

undervisningen (Beach et al. 2016, s. 235). Genom att eleverna, tillsammans med läraren, 

sätter upp mål för vad läsningen ska leda till kan fokus flyttas från att uppfylla externt 

uppställda krav till personlig utveckling och lärande. 

3.3 Skönlitteratur och bedömning 

Bedömning i skolsammanhang är ett redskap inte enbart för att skapa en bild av elevers 

kunskaper och förmågor utan även för att hjälpa eleverna framåt i lärandet (Hughes 2003; 

Jönsson 2013; Lindström, Lindberg & Pettersson 2013; William 2011). Bedömning delas ofta 

in i två olika typer, summativ och formativ bedömning (lärande bedömning hos Jönsson 

2013). Summativ bedömning kan sägas summera en elevs kunskaper/förmågor inom ett 

område vid en given tidpunkt. Detta sker generellt i relation till på förhand uppsatta mål. 

Formativ bedömning ger utöver detta information om vad och/eller hur eleven ska stärka sina 

kunskaper/förmågor i relation till målet. Kvalitén på både formativ och summativ bedömning 

brukar ses i ljuset av dess validitet (trovärdighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) (Jönsson 

2013, s. 60–64). En bedömning har hög validitet eller trovärdighet om den mäter det den 

utifrån syftet ska mäta utan inferens från andra faktorer (Jönsson 2013, s. 69–71). Validitet är 

beroende av delvis hur bedömningen utformas för att eleven ska kunna till fullo och utan 

inferens redovisa sina kunskaper/förmågor. Den är också beroende av hur resultaten tolkas av 

läraren i relation till de uppsatta målen. Reliabilitet eller tillförlitlighet berör istället hur stor 

inverkan ej relevanta faktorer har på själva bedömningssituationen (Jönsson 2013 s. 64–69). 

Den mest avgörande faktorn som lyfts fram för att stärka reliabiliteten i bedömningar är att 

bedöma samma kunskaper och förmågor flera gånger (Jönsson 2013; William 2011). 



14 

 

Bedömningsutformningen i samband med litteraturundervisning, oavsett om den är summativ 

eller formativ, är starkt beroende av lärarens inställning till litteraturundervisning (Beach et al. 

2016). Flera olika forskare lyfter fram vikten av att undervisning och bedömning 

överensstämmer så att det som bedöms faktiskt är det som eleverna syftat till att lära sig 

(Hughes 2003; William 2011). Beach et al. (2016) menar i detta att om målet är att lära sig 

kunskaper om litteratur måste detta reflekteras i bedömning. Om det däremot är att reflektera 

över, analysera och sätta sig in i en text, bör både uppgiften och bedömningens utformning 

reflektera det för att bibehålla validitet. Detta medför svårigheter i skönlitterära 

bedömningssituationer eftersom läsning i sin natur kräver både uthållighet och förmåga att ta 

ett helhetsgrepp om något stort och komplext (Beach et al. 2016, s. 243–245). Därför blir det 

direkt kontraproduktivt med prov som söker ett rätt svar på enskilda detaljer ur en text. Detta 

riskerar att tvinga in elever i informationssökande läsning, som ofta är relevant vid läsning av 

facklitterära texter, även vid läsning av skönlitteratur. Risken som uppstår är att både lärare 

och elever fokuserar för mycket på det som ska bedömas och att undervisning och läsning 

reduceras till en fråga om kunskapsredovisning. Även Hughes (2003) menar att det i just 

bedömningen av språkliga förmågor är komplicerat att skapa en balans mellan lärande och 

bedömning. Detta gäller speciellt förmågor förknippade med läsning eftersom eleverna ofta 

demonstrerar sina läskunskaper och läsförmågor genom att skriva eller svara på frågor. I detta 

fall begränsar skrivförmågan elevens möjlighet att redovisa sina kunskaper vilket ses som en 

inferens i redovisningen och bedömningens validitet riskerar således bli låg. Beach et al. 

(2016, s. 248) menar i sin slutsats kring bedömning av läsning av skönlitteratur att det mest 

centrala med både summativ och formativ bedömning är förhandlandet om mening, syfte och 

mål med eleverna. De framförhandlade målen måste vidare förklaras och förtydligas för 

eleverna och finnas med läsandets inledning och genom hela processen inklusive bedömning. 

 En specifik metod för att förtydliga lärandemålen och bedömningen är uppgiftsspecifika 

bedömningsmatriser. Bedömningsmatriser är en mycket vanlig metod för förtydligande av 

vad eleven förväntas redovisa men också hur det producerade kommer tolkas av läraren, 

vilket lyfts fram av både William (2011) och Jönsson (2013). Genom att konstruera 

bedömningsmatrisen i samband med planeringen av undervisningen och efter förhandling 

med eleverna stärks också kopplingen mellan det undervisade och det bedömda. För att detta 

ska öka elevernas lärande krävs dock även att matriserna är konstruerade på ett sådant sätt att 

de ger riktning åt elevernas lärandemål utan att begränsa vad som lärs in (Beach et al. 2016, s. 

241; Jönsson 2013, s. 79–83). Bedömningsmatriserna bör således vara uppgiftsspecifika och 
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noggrant förklaras för eleverna för att inte missförstås. Eleverna kan i detta själva vara en del i 

att förhandla meningen och förståelse av matriserna på samma sätt som de för ökad förståelse 

förhandlar meningen med litteraturläsningen. Om bedömningsmatriserna i sin tur erbjuder en 

tillräcklig flexibilitet för eleverna att vara kreativa och nyfikna inom uppgiften kan de vara en 

stor tillgång, inte minst för att stärka bedömningens validitet. Utan detta förarbete med 

formuleringen och förklarandet av matriserna riskerar de dock att ta fokus från läsningen som 

upplevelse till fördel för läsning som uppgift och bedömningsunderlag. Hur matriserna 

förhandlas med eleverna kan alltså sägas vara skillnaden mellan att stimulera inre eller yttre 

motivation. Beach et al. (2016) problematiserar således att bedömningsmatriser utan detta 

arbete är applicerbara vid mätning av läsning som förmåga. Uppgiftsmatriser kan också 

svårligen utreda huruvida eleverna förmått sätta sig in i andras perspektiv. 

 Bedömningen måste alltså tydligt relatera till syftet som i sin tur ska förhandlas med 

eleverna men även bedömningsprocessen måste fokusera på lärande och personlig 

utvecklingen för att stimulera inre motivation. Beach et al. (2016 s. 231–232) problematiserar 

i ett undervisningsexempel användandet av regelbundna läskontroller (en kontroll av att 

eleverna läst till uppsatta mål). De menar att kontroller inte är gynnsamma varken för 

elevernas inlärning eller engagemang. Vidare har dessa kontroller visat sig vara direkt 

kontraproduktiva för elevers läslust. Delvis kan läskontroller ge en felaktig bild av elevernas 

kunskaper och förmågor eftersom dessa typer av test eller utfrågningar inte kan sägas 

motsvarar autentiska kunskaps- eller färdighetssituationer. Även om läraren inte använder 

läskontrollerna som bedömningsunderlag skapar de ett yttre tryck på läsningen som uppgift i 

motsats till läsning som upplevelse (Marx Åberg 2009). Beach et al. (2016) menar att detta 

riskerar skada strävan mot att elever ska bli självständigt läsande människor. Marx Åberg 

(2009) ställer läsning som uppgift mot läsning som upplevelse. I hennes beskrivning påverkar 

uppgifts- och bedömningsutformningen om eleverna upplever läsning som en berikande och 

utvecklande upplevelse eller belagd uppgift att genomföra för yttre stimulans. Enligt Marx 

Åberg (2009) kommer elever som ser läsning av skönlitteratur som en uppgift ha svårare att 

utvecklas till läsande människor även om de hanterar den belagda uppgiften. Även om lärare i 

sin undervisning betonar vikten av engagemang och läslust riskerar detta att falla bort i 

läsandet som uppgift om inte bedömningsprocessen faktiskt behandlar personlig utveckling 

och lärande (Beach et al. 2016; Mossberg Schüllerqvists 2015). 
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4. Urval, metod och forskningsetiska överväganden 

I detta kapitel presenteras de avvägningar som gjorts kring studiens urval, metod och analys. 

Denna kvalitativa studies metod har till stor del inspirerats av Lars Fonsecas avhandling Det 

godkända fusket (2014). I studiens inledande skede konstruerades en enkät med Hult och 

Hults arbete (2003) som mall. Enkäterna riktades till lärare och elever på gymnasiet. Enkäten 

låg sedan till grund för utformandet av en intervjuguide för enskilda intervjuer med 

svensklärare och en samtalsmall för gruppsamtal med gymnasieelever. Kapitlet är disponerat i 

fem delar. I den första delen presenteras urvalsprocessen av skolor, respondenter och 

informanter. I den andra delen beskrivs konstruktionen av elev- och lärarenkäterna. Därefter 

följer en redogörelse för utformningen av intervju- och samtalsguiderna samt vilka 

avvägningar som gjordes inför dess utförande. I kapitels fjärde del beskrivs kodnings- och 

sammanställningsprocessen av det transkriberade materialet. Slutligen följer en kort 

beskrivning av de etiska överväganden som gjordes i samband med studien. 

4.1 Urval av skolor och respondenter 

I studien deltog lärare och elever från två kommunala gymnasieskolor med olika huvudmän. 

Ett antal skolor kontaktades och genom en delvis kriteriebaserad urvalsprocess valdes 

sammantaget fem gymnasielärare ut för enkätdeltagande och enskilda intervjuer. Utifrån 

dessa lärares undervisningsgrupper valdes sammantaget sex klasser ut till enkäten och ur 

dessa klasser valdes på frivilligbasis tre elevgrupper med totalt 13 gymnasieelever till 

gruppsamtalen. Christoffersen och Johanessen (2015, s. 54) skriver att ”Utgångspunkten för 

urvalet av informanter vid kvalitativa undersökningar är med andra ord inte representativitet, 

utan ändamålsenlighet.” I enlighet med detta kan inte urvalet informanter i den här studien 

sägas vara representativt för hela populationen svensklärare eller gymnasieelever. Resultaten 

från denna studie kan således inte heller till fullo extrapoleras till den totala populationen. 

Däremot syftar urvalet av informanter och respondenter till att vara ändamålsenligt i enlighet 

med studiens syfte. Urvalsprocessen var delvis kriteriebaserad eftersom lärarna som 

kontaktades uppfyllde både kriterierna att vara legitimerade svensklärare samt aktivt 

undervisa någon av kurserna Svenska 1, Svenska 2 eller Svenska 3 (Christoffersen & 

Johanessen 2015; Nunan 2012). Klasserna och eleverna valdes utifrån vad som var 

schemateknisk möjligt för dem och för mig. Det hade varit önskvärt att ha ett slumpmässigt 

urval av både lärare och elever men under urvalsprocessen och inom ramen för denna studie 

visade det sig inte möjligt. Urvalet måste därför också sägas vara till viss del ett 

bekvämlighetsurval (Christoffersen & Johanessen, 2015; Nunan 2012). 



17 

 

 De två deltagande skolorna har här fått de fiktiva namnen Björkträdsskolan och 

Bergvikens Gymnasium. Fördelningen av respondenter och informanter på de båda skolorna 

blev följande: Björkträdsskolan representerades av två lärare och två gymnasieklasser (39 

elever) i enkäterna samt en elevgrupp med fyra elever i gruppsamtalen. Bergvikens 

Gymnasium representerades av fem lärare och fyra gymnasieklasser (51 elever) i enkäterna 

samt tre lärare och två elevgrupper med totalt nio elever i gruppsamtalen. Enkäten besvarades 

delvis av lärare från de båda skolorna men fanns också publicerad på facebookforumet 

Svensklärarna under fem dagar. Totalt besvarades lärarenkäten av sju lärare från de 

undersökta skolorna och 29 lärare som fått tillgång till enkäten genom forumet. 

Elevinformanterna till gruppsamtalen valdes ut på frivilligbasis i några av de klasser som 

tidigare deltagit i elevenkäten. För att motivera deltagandet från eleverna utlovades enklare 

fika under samtalet. Seidman (2006) menar att det inte är lämpligt att betala informanter men 

att det i många fall är lämpligt att bjuda på något symboliskt som tack för deltagandet. 

Storleken på elevgrupperna varierade mellan fyra och fem vilket enligt Cheng (2014) är ett 

låg men godkänt antal för att generera en varierad diskussion i samtalsgrupper.  

4.2 Utformning enkäter 

För att skapa ett underlag inför gruppintervjuer med elever och de enskilda intervjuerna med 

lärarna genomfördes två enkäter på de båda skolorna. Enkäterna (se Bilaga 1 och Bilaga 2) 

hade två syften. Det första syftet var att mäta om lärare och elever på gymnasiet upplevde 

genvägsläsning som fusk, plagiat eller fabricering i relation till andra typer av otillåtna 

metoder. Det andra syftet var att mäta i vilket utsträckning lärare och elever uppfattade att 

genvägsläsning förkommer i svenskundervisning på deras respektive skolor. Enkäten ställde 

också frågan till eleverna i vilken omfattning de själva fuskat och/eller plagierat på olika sätt 

under det senaste året. 

 I enlighet med Christoffersen och Johannessen (2015) användes en tidigare utvecklad 

enkät (Hult & Hult 2003) som mall för utformningen av denna studies båda enkäter. För att 

mäta attityder till olika aspekter av genvägsläsning i förhållande till andra typer av otillåtna 

metoder användes Hult och Hults (2003, s 29) utgångspunkt att låta respondenterna ta 

ställning till om ett antal påståenden. Deras respondenter (lärare och studenter på högskolan i 

Linköping) fick läsa 13 påståenden och gradera om något var fusk, plagiat eller fabricering 

med hjälp av en tregradig skala som definierades som ”Ja”, ”Kanske” och ”Nej”. Utifrån detta 

skapade författarna en ordning och kunde se hur respondenterna rankat olika typer av otillåtna 

metoder. Till min studies enkäter ansågs 13 påstående vara för omfattande vilket hade riskerat 
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minska svarsfrekvensen. Av Hult och Hults (2003) påståenden togs därför sex stycken bort då 

ansågs vara de minst relevanta för min undersökning. Istället lades två påståenden till som 

mer direkt överensstämde med min definition av genvägsläsning. Dessa påståenden lades till 

som påstående F ”Att skriva en analys enbart baserad på andras analyser utan att ha analyserat 

själv” samt påstående H ”Att referera till skönlitteratur i en uppsats/inlämningsuppgift efter 

att enbart ha läst sammanfattningar av litteraturen”. Några av Hult och Hults (2003) 

påståenden gjordes också om för att bli mer lättillgängliga rent språkligt. Detta gjordes för att 

framförallt elevenkäten skulle bli lättare att förstå och besvara. Även skalan gjordes om från 

en tregradig till en femgradig skala i enlighet med Christoffersen och Johannesen (2015, s. 

157–158). De beskriver att skalorna i enkät bör innehålla minst fem steg eftersom detta skapar 

en större precision för respondenterna. Vidare menar Christoffersen och Johannesen (2015) 

att alla steg i en skala bör definieras för att undvika att öka validiteten i skalans 

applicerbarhet. Skalans steg definierades till ”1. Definitivt inte”, ”2. Troligen inte”, ”3. 

Kanske/Tveksamt”, ”4. Troligen” och ”5. Definitivt”. Denna fråga (fråga fyra) var identiskt 

för både lärare och elever. 

 Utifrån de nya påståendena skapades även en ny fråga för att mäta den rapporterade 

förekomsten av de olika fenomenen hos både lärare och elever. Samma påståenden 

återanvändes i fråga fem men den här gången med en fråga om upplevd förekomst under det 

senaste året i elevgrupperna i ämnet svenska.  För att undvika problem med hur den verkliga 

förekomsten av otillåtna metoder skulle definieras och således öka reliabilitet i enkäten 

efterfrågades den upplevda förekomsten (Christoffersen & Johanessen 2015, s. 19–22; Nunan 

2012, s. 26–56). Detta minskar visserligen exaktheten i mätningen av hur vanliga fenomenen 

faktiskt är men för detta användes istället fråga 7 i elevenkäten. I denna fråga valdes en 

sexgradig skala för att bättre fånga in den möjliga graderingen. Skalan definierades vidare i 

både procent och i ungefärligt antal elever för att fånga in i de små nyansskillnaderna mellan 

att ”En till ett par”, ”Några stycken”, ”Var fjärde till hälften”.  De första stegen på skalan var 

betydligt snävare i sin procentandel än de senare. I detta sammanhang ansågs det viktigare att 

fånga in skillnaden mellan enskilda elevers handlingar och mönster i elevgruppen än att kunna 

visa mer exakt hur omfattande fusket uppfattades. Även i definitionen av denna skala 

användes Christoffersen och Johanessens (2015, s. 158) tes om att alla olika steg i en skala 

skall vara definierade men också att de inte ska vara överlappande så att det är tydligt att 

alternativen skiljer sig åt. I lärarenkäten utformades fråga fem mycket snarlikt motsvarande 

fråga i elevenkäten med undantaget att frågan formulerades till att gälla lärarens 
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undervisningsgrupper i svenska. I elevenkätens näst sista fråga (fråga 6) fick eleverna svara 

på hur många gånger de själva, under det senaste året utfört de olika påståendena. För att inte 

eleverna skulle riskera att känna sig utpekade inför sina svensklärare breddades frågan till att 

gälla alla skolans ämnen. I denna fråga definierades skalan till stegen ”0”, ”1”, ”2”, ”3”, ”4” 

och ”5 eller fler”. Både lärar- och elevenkäten avslutades med en möjlighet att lämna respons 

på hur enkäten upplevts. 

 För att säkerställa att både frågor och skalor hade gjorts förståeliga för elever och lärare 

testades båda enkäterna på en grupp lärarstudenter som kom med skriftlig återkoppling. Deras 

återkoppling riktades delvis mot formuleringen av skalan och formuleringar i frågorna där 

vissa påståenden uppfattades som språkligt avancerade för gymnasieelever. Den formulering 

som kritiserades men som fick stå kvar oförändrad i enkäten var ordvalet ”fabricering” i 

attitydmätningen. 

4.3 Enskilda intervjuer och gruppsamtal 

Inför mötet med eleverna och lärarna på skolorna skapades en intervju- och en samtalsguide i 

enlighet med studiens syfte och frågeställningar. Tidigt i processen fattades beslutet att 

lärarinformanterna skulle intervjuas enskilt medan elevinformanterna skulle delta i ett 

gruppsamtal. Båda metoder har sina för- och nackdelar utifrån studiens validitet och 

reliabilitet (Seidman 2006; Tursunovic 2002). Enskilda intervjuer ger en högre grad av 

anonymitet för informanterna vilket kan medföra att de är villiga att dela med sig av mer 

känslig information (Seidman 2006). Tursunovic (2002) menar dock att gruppsamtal kan vara 

att föredra framför individuella intervjuer när ämnet är känsligt eller när informanterna annars 

kan känna sig pressade att svara på ett visst sett. Elevinformanterna bedömdes, i egenskap av 

just elever, kunna uppleva en stark asymmetri i maktförhållandet mellan intervjuare och 

informant. Därav valdes gruppsamtal som metod gentemot elevinformanterna. Eftersom 

gruppkonstellationen, med mig som undantag, skulle vara relativt homogen (alla skulle 

komma från samma klass) och miljön bekant för deltagarna var förhoppningen att samtalet 

skulle upplevas som tryggt (Cheng 2014; Tursonovic 2002). Gruppsamtalen förde också med 

sig fördelen till studiens reliabilitet då det blev möjligt att låta hela 13 elever delta i samtalen.  

4.3.1 Utformande av intervju- och samtalsguider 

Intervjuguiderna för både de enskilda intervjuerna och gruppsamtalen utformades efter 

studiens syfte och utdrag ur enkätresultaten. Frågorna konstruerades efter Seidmans (2006) 

förslag i Interviewing as qualitative research och intervjustrukturen från Cheng (2014) och 
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Christoffersen och Johanessen (2015). Christoffersen och Johanessen (2015, s. 84) beskriver 

att intervjuer är en lämplig forskningsmetod när komplexa sociala fenomen ska utredas. I 

detta fall får både genvägsläsning och bedömning kring skönlitterär läsning anses vara ett 

komplext socialt fenomen. Eftersom studien också ämnar undersöka detta fenomen ur både 

lärares och elevers synvinkel lämpade sig intervjuer och samtal med båda parter. Intervju- och 

samtalsfrågorna utformades i kategorier med hänsyn till känslighet och i syfte att bygga ett 

förtroende mellan intervjuare och informant. Seidman (2006) pekar på att kvalitativa 

forskningsintervjuer måste utformas så att de inte leder informanternas svar. Intervjufrågor 

bör därför formuleras så att informanten själv får berättar sin historia eller ge sin bild av ett 

fenomen. När detta inte är möjligt bör frågorna utformas som Hur-frågor där informanten får 

möjlighet att beskriva en situation.  Vad- och Varför-frågor riskerar enligt Seidman (2006) att 

bli ifrågasättande pressa att svara på ett sätt som är önskvärt för forskaren. Detta skulle skada 

studiens reliabilitet och dessutom kunna anses vara en form av fabricering. Seidman (2006) 

föreslår tre separata intervjuer med varje informant. Detta ansågs dock inte vara möjligt inom 

ramen för denna studie men de teman som Seidman föreslår för varje intervju var ändå 

relevanta för denna studie. Informanterna gavs därför initialt möjlighet att berätta sin egen 

historia för att de senare svaren på frågorna skulle ges i informantens egen kontext. Detta är 

vidare ett led i att skapa förtroende mellan intervjuare och intervjuad som framhålls som 

centralt för alla intervjusituationer (Christoffersen & Johanessen 2015; Nunan 2012; Seidman 

2006). Vidare menar Seidman (2006) att informanten ska få berätta om den aktuella 

situationen på ett praktiskt och handgripligt sätt för att avslutningsvis få prata i mer abstrakta 

termer och resonera om hur framtiden kan komma att se ut. På detta sätt bygger intervjuare 

och informant en gemensam referensram inför de mer komplicerade och abstrakta delarna av 

intervjun. Detta i sin tur minskar den asymmetriska relation som alltid råder mellan 

intervjuare och informant (Nunan 2012; Talmy 2010). Samtliga av dessa aspekter togs därför 

hänsyn till i utformningen av intervju- och samtalsguidens frågor. 

 Christoffersen och Johanessen (2015, s. 86–87) föreslår följande struktur av 

intervjugudier: Faktafrågor, Introduktionsfrågor, Övergångsfrågor, Nyckelfrågor samt 

Komplicerade/Känsliga frågor. Detta överensstämmer i hög utsträckning med vad Cheng 

(2014) skriver om utformandet av samtalsguider. Både de enskilda intervjuerna och 

gruppsamtalens frågor delades därför upp på detta sätt. Intervjuerna och samtalen inleddes 

med faktafrågorna kring informanternas bakgrund för att få dem att berätta historien om sig 

själva. Vidare utformades introduktionsfrågorna för att låta informanterna berätta om sin syn 
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på olika företeelser för att sedan i övergångsfrågorna och nyckelfrågorna prata om konkreta 

händelser och fenomen i nutid. Avslutningsvis konstruerades de komplicerade och känsliga 

frågorna i hög utsträckning efter resultatet i elevenkäterna. Här lyftes attityden till fem av 

elevenkätens nio påståenden ut som medelvärden. Lärare och elever fick utifrån dessa 

medelvärden själva berätta vad de kände kring attityderna och resonera kring vad de själva 

tänkte kring påståendena. Enkätens sista fråga berörde elevernas självrapporterade, fråga sex i 

elevenkäten, kring påståendena angivit i procent över noll. I intervjuerna och samtalen fick 

informanterna alltså veta hur många som någon gång det senaste året utfört respektive 

påstående. Här fick lärare och elever berätta om hur de såg på frekvensen, vad det kunde 

tänkas bero på men också resonera kring vilka konsekvenser det skulle kunna tänkas få på 

både kort och lång sikt.  

 Gruppsamtalen med eleverna hade stärkts i sin reliabilitet om en oberoende observatör 

närvarat men detta var inte möjligt inom ramen för denna studie. Istället spelades både samtal 

och intervjuer in och transkriberades. För stärka validiteten och reliabiliteten i samtalsguiden 

testades den på en grupp lärarstudenter och som ett resultat användes ett mer vardagligt språk 

i frågeformuleringarna. Enligt Tursunovic (2002) stärks validiteten och reliabiliteten även om 

pilot-informanternas egenskaper inte till fullo kan sägas stämma överens med egenskaperna 

för de verkliga informanterna. 

4.3.2 Utförande av intervjuer och samtal 

Vid utförandet av intervjuer och gruppsamtal är flera faktorer i samtalets utförande centrala 

för att skapa förtroende och få fram tillförlitliga och djupgående svar från informanterna 

(Seidman 2006; Nunan 2012; Christoferssen & Johanessen 2015). För att skapa förtroende 

mellan intervjuare och informant bör informanten få välja ett utrymme där intervjun hålls som 

säkerställer att intervjun inte avbryts och att konfidentialitetskravet kan upprätthållas. Alla 

intervjuer och samtal hölls därför i avskilda rum som vara bekanta för både lärar- och 

elevinformanterna. Vidare användes positioneringen av parterna där intervjuare och 

informanter satt bredvid varandra eller runt ett bord för att bjuda in till ett samtal snarare än 

att skapa fysiska hinder mellan parterna. Hänsyn togs också till att låta informanterna i både 

intervjuer och samtal alltid prata till punkt även om deras historier upplevdes som irrelevanta 

för studiens syfte. Detta gjordes för att skapa och bibehålla förtroende mellan parterna 

(Seidman 2006; Cheng 2014). Av samma anledning gjordes ansträngningar för att formulera 

uppföljande frågor på ett sätt så att informanten inte kände sig ifrågasatt eller otydlig snarare 

som att det var intervjuaren som inte förstod eller ville veta mer. Seidman (2006) menar att 
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det är bättre att forskaren framstår som oförstående än informanten som otydlig vilket guidade 

utförandet av intervjuerna. 

4.4 Kodning och sammanställning 

Materialet från intervjuerna och samtalen transkriberades i sin helhet och kodades in i 

kategorier enligt Saldañas (2016) modell för processkodning. Forskningsmetoden att koda 

transkriberat intervjumaterial är välanvänt inom kvalitativ forskning i syfte att med intern 

validitet, reliabilitet och transferabiltiet kunna förstå och tolka det insamlade materialet 

(Backman 2016; Christoffersen & Johanessen 2015; Nunan 2012;). Johnny Saldaña (2016) 

har skrivit boken The coding manual for qualitative researchers där han presenterar en modell 

med flera olika inriktningar för att förstå kvalitativt forskningsmaterial. Eftersom syftet med 

denna studie är att studera vad lärare och elever säger sig göra ansågs inriktningen 

processkodning lämplig. Saldaña (2016) förklarar detta som att de intervjuades påståenden 

översätts i meningar som beskriver en handling som relaterar till vad de säger sig göra. Detta 

görs i flera steg där den initiala kodningen görs mycket öppen och där ett mycket stort antal 

kategorier genereras för att fånga in allt som har sagts utan att något försvinner i tolkningen. 

Det insamlade materialet från intervjuerna och samtalen uppgick sammantaget till ca 250 

sidor transkriberat material. Efter det första steget i kodningsprocessen hade materialet 

reducerats till ca 210 sidor kodade kategorier. Eftersom detta material fortfarande var svårt att 

överblicka och dra generella slutsatser från slogs kategorier ihop och repetitiva citat och 

utdrag togs bort i enlighet med det andra steget i Saldañas (2016) modell. Efter detta steg gick 

det att utröna övergripande kategorier för vad som sagts i intervjuerna och samtalen. I ett 

tredje steg plockades de mest representativa citaten och utdragen för varje kategori ut. Även 

uttalanden som inte passade in i någon av de övergripande kategorierna blev kvar för att 

representera atypiska åsikter eller tankar från informanterna. Denna tidskrävande process 

syftade till att låta det som sagts under intervjuerna och samtalen leda fram till slutsatserna 

och stärka studiens interna validitet. All kvalitativ forskning har en inneboende subjektivitet 

genom den tolkning som görs av forskaren själv men genom att noggrant redovisa den 

process som föranlett analysen och slutsatserna kan forskaren skapa intern validitet och 

transferabiltiet även om slutsatserna inte nödvändigtvis kan extrapoleras mot en större 

population (Backman 2016; Christoffersen & Johannessen 2015; Nunan 2012). 

4.5 Etiska överväganden 
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Utifrån Vetenskapsrådets texter God forskningssed (2017) och Forskningsetiska principer 

(2002) gjordes ett antal etiska överväganden under studiens gång.  Detta gjordes av hänsyn till 

lärarnas och elevernas rätt till samtycke, information och konfidentialitet. Allt deltagande i 

studien har skett på frivillig basis. Både enkätrespondenter och intervju-/samtalsinformanter 

har tydligt informerats både muntligt och i skrift att de inte behöver delta och att de när som 

helst kunnat avbryta sitt deltagande (se bilaga 1–4). Både informanter och respondenter har 

också informerats om syftet med studien, vilka som kan komma att få tillgång till materialet 

samt hur materialet kommer användas. Även denna information har getts både i muntlig och 

skriftlig form. Ett fåtal av eleverna hade inte hunnit fylla 18 under gruppsamtalen men jag 

ansåg att eftersom de var mycket nära myndighetsgränsen behövdes inte föräldrarnas 

samtycke inhämtas. Min förhoppning med detta har varit att alla inblandade parter upplever 

att de deltagit av fri vilja medvetna om vad deltagandet innebar. Vidare har stor visats i 

relation till konfidentialitetskravet, delvis på grund av att delar av materialet kan uppfattas 

som känsligt men också med hänsyn till vissa av informanternas och respondenternas ålder. 

Alla svar i enkäter, intervjuer och samtal har anonymiserats vad gäller både kommun, skola, 

namn och kön. För att ytterligare säkerställa konfidentialitet för eleverna gentemot deras 

lärare har delar av samtalen inte heller tagits med i analysen. Allt inspelat material, alla 

transkriptioner och hela kodningsprocessen lagras på en krypterad virtuell hårddisk för att 

säkerställa att materialet inte kan nyttjas till något annat än syftet med denna studie.  
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5. Resultatredovisning av enkäterna 

I detta kapitel redovisas utvalda resultat från enkäterna riktade till elever och lärare på 

gymnasiet. I kapitlets första del presenteras en jämförelse mellan de både enkäterna gällande 

attityd till påståendenas grad av fusk, plagiat eller fabricering. I kapitlets andra del presenteras 

elevernas självrapportering av hur ofta de det senaste året har genvägsläst. 

5.1 Lärares och elevers attityder 

Nedan följer en sammanställning av lärares och elevers attityder till de nio påståenden som 

användes vid enkäten. De påståenden som kan relateras till genvägsläsning är E, F och H.  

Lärarna och eleverna svarade på frågan ”Är detta fusk, plagiat och/eller fabricering?” med 

hjälp av en skala från 1–5 där 5 var Definitivt fusk och 1 var Definitivt inte fusk. För närmare 

förklaring av frågan och skalan se kapitel 4.2. Skillnaden i medelvärdena är alltså skillnaden 

mellan lärares och elevers attityd till ett enskilt påstående där ”+” markerar att lärarna i högre 

utsträckning ansåg att ett påstående var fusk, plagiat eller fabricering. I uträkningen av det 

gemensamma medelvärdet har hänsyn inte tagits till responsgruppernas storlek utan lärarna 

och elevernas medelvärde har getts lika stort värde. Påståendena presenteras i fallande 

storleksordning efter högsta gemensamma medelvärde. 

 Figur 1 på sida 28 visar flera för studien intressanta relationer. Det mest relevanta för är 

att av de påståenden som kan kopplas samman med genvägsläsning (E, F och H) hamnar på 

femte, sjätte respektive nionde och sista plats i graderingen av vad som är mest fusk, plagiat 

eller fabricering. Det gemensamma medelvärdet för påståendena hamnar på 3,25 och 

medelvärdet för skillnaden mellan lärares och elevers attityder hamnar på +0,81 punkter 

(28,5%). Genvägsläsning kan alltså utifrån denna undersökning och sammanställning sägas 

anses vara mindre fusk, plagiat eller fabricering än det genomsnittliga påståendet och att det 

dessutom råder större oenighet mellan lärare och elever än till det genomsnittliga påståendet. 

Figur 1 visar också att lärarna statistiskt sett anser att alla påståenden ligger över 3,0 

(Kanske/Tveksamt fusk). Eleverna däremot placerar påståendena E, I och H under 3,0. Även 

om lärare och elever uppvisar likartad attityd till förhållandet mellan de nio påståendena, 

alltså vilket som är mest och minst fusk, plagiat eller fabricering, är det en markant skillnad i 

den övergripande attityden. Lärarna landar högre i skalan till varje enskilt påstående och 

ligger i snitt 0,66 punkter (18,6%) över eleverna. Störst skillnad är det i påstående E där 

lärarna ligger 3,97 och eleverna på 2,96 vilket resulterar i lärarna ligger 1,01 punkter (34,1%) 

över eleverna i sin gradering. 
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Figur 1. Attityder till vad som är fusk, plagiat och/eller fabricering 

Är detta fusk, 
plagiat och/eller 
fabricering? 

Elever 

medelvärde 

Lärare 

medelvärde 

Skillnad 

medelvärden 

Gemensamt 

medelvärde 

A. Att köpa en 
uppsats/inlämnings
uppgift som någon 
annan skrivit och 
lämna in i eget 
namn 

 

 

4,79 

 

 

5,00 

 

 

+0,21  

 

 

4,90 

D. Att i en 
provsituation skriva 
av någon annans 
provsvar 

 

4,56 

 

4,95 

 

+0,39 

 

 

4,76 

C. Att kopiera en 
text ur en bok eller 
artikel och lämna in 
den i eget namn 
utan källreferens 

 

4,26 

 

5,00 

 

+0,74 

 

 

4,63 

B. Att i eget namn 
lämna in en 
uppsats/inlämnings
uppgift som en 
kamrat skrivit och 
gett tillåtelse att 
använda 

 

 

4,20 

 

 

5,00 

 

 

+0,80 

 

 

 

4,60 

F. Att skriva en 
analys enbart 
baserat på andras 
analyser utan att ha 
analyserat själv 

 

3,18 

 

3,76 

 

+0,58 

 

 

3,47 

E. Att i en 
uppsats/inlämnings
uppgift referera till 
källor utan att ha 
läst dem 

 

2,96 

 

3,97 

 

+1,01 

 

 

3,47 

G. Att i en uppsats 
utelämna resultat 
som inte stämmer 
med det man vill 
visa 

 

3,03 

 

3,49 

 

+0,46 

 

 

3,26 

I. Att samarbeta 
under en hemtenta 
på ett sätt som 
resulterar i mycket 
snarlika svar 

 

2,53 

 

3,41 

 

+0,88 

 

 

2,97 

H. Att referera till 
skönlitteratur i en 
uppsats/inlämnings
uppgift efter att 
enbart ha läst 
sammanfattningar 
av litteraturen 

 

2,38 

 

3,22 

 

+0,84 

 

2,80 

Totalt 
medelvärde: 

3,54 4,20 +0,66 3,87 
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5.2 Elevernas egenrapporterade förekomst av genvägsläsning 

Nedan följer frekvensen av svar på den sista frågan i elevenkäten ”Under det senaste året, vid 

hur många tillfällen har du:”. Endast de påståenden som är direkt relaterade till 

genvägsläsning har tagits med i Figur 2.  

Figur 2. Självrapporterad förekomst av genvägsläsning 

Under det 

senaste 

året, hur 

många 

gånger har 

du: 

E. i en 

uppsats/inlämningsuppgift 

refererat till källor utan att ha 

läst dem 

F. skrivit en analys enbart 

baserad på andras analyser 

utan att ha analyserat själv 

H. refererat till skönlitteratur i 

en uppsats/inlämningsuppgift 

efter att enbart ha läst 

sammanfattningar av 

litteraturen 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

0 51 56,0 59 65,6 50 55,6 

1 18 20,0 15 16,7 17 18,9 

2 10 11,1 5 5,6 12 13,3 

3 5 5,6 7 7,8 6 6,7 

4 4 4,4 2 2,2 2 2,2 

5 eller 

fler 

2 2,2 2 2,2 3 3,3 

Totalt 90 100 90 100 90 100 

 

Utifrån denna sammanställning går det att utläsa att i genomsnitt 40,9% av eleverna 

rapporterar att de utfört något av påståendena kopplade till genvägsläsning under det senaste 

året. Vanligast bland dessa tre, och även samtliga nio påståenden, var att referera till 

skönlitteratur utan att ha läst den. 44,4% av eleverna uppger att de gjort detta under det 

senaste året. Detta kan ställas i relation till ”köpt en uppsats/inlämningsuppgift som någon 

annan har skrivit och lämnat in i eget namn” där endast 2,2% av eleverna uppger att de gjort 

det under det senaste året. Även den genomsnittliga förekomsten, 40,9%, hade varit det 

vanligast förekommande bland de undersökta påståendena. 
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6. Analys av intervjuer och gruppsamtal 

I detta kapitel presenteras analysen av materialet från de enskilda intervjuerna och 

gruppsamtalen. Analysen har delats in i underkapitel utifrån de kategorier som framkom 

under kodningsprocessen. I underkapitlen presenteras utvalda utdrag ur transkriptionerna som 

sätts i relation till forskningsbakgrunden, teorin och den helhetsbild som framkommit i 

undersökningen. I kapitel 7 presenteras mer övergripande och djupgående slutsatser. 

6.1 Meningen med skönlitteratur – ”Det frigör ju hur mycket som helst” 

Samtliga informanter, såväl lärare som elever, uppger i intervjuerna att de tror att läsning av 

skönlitteratur stärker flera olika kunskaper och förmågor. De kunskaper och förmågor lärarna 

anser genereras genom skönlitterär läsning inkluderar historiekunskaper, analys-, språk- och 

inlevelseförmåga samt demokratiska värderingar. Flera lärare betonar också att skönlitteratur 

kan ses som en del av det gemensamma kulturarvet och tjäna ett bildande syfte för eleverna. I 

citatet nedan ger läraren Oliver en beskrivning som kan sägas representera den bild alla 

lärarna ger av varför vi läser skönlitteratur i skolan:  

 Oliver  det här att få insyn i en annan värld, någonting man kanske inte själv 

är införstådd med. Man kan lära sig väldigt mycket rent faktamässigt av att läsa 

också. Även om, det kan vara fiktivt men det spelar egentligen ingen större roll 

för det är ju ändå en inlärning. Ähm, alltså den empatiska förmågan, fantasin att 

bara släppa det loss. Alltså det frigör ju hur mycket som helst som inte står i några 

kunskapsmål egentligen. 

Olivers beskrivning stämmer också väl in på hur Langer (2005) och Beach et al. (2016) 

förklarar de utvecklingsmöjligheter som läsning av skönlitteratur ger. Utvecklingen av den 

empatiska förmågan och insyn i en annan värld kan vidare relateras till skolans övergripande 

mål om att ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (Skolverket 

2011, s. 5). Även om detta inte nämns i kunskapsmålen, som Oliver poängterar, finns den 

beskrivna elevutvecklingen representerad i gymnasieskolans styrdokument. I citatet ovan 

betonar Oliver inte den språkliga utvecklingen, som både Beach et al. (2016) och alla 

intervjuade lärare lyfter fram, men väl inlevelseförmåga och det självutvecklande med läsning 

av skönlitteratur. Lärarinformanterna berättade i sina intervjuer att de uppfattar läsning av 

skönlitteratur som något som underlättar utvecklingen av ett mångfacetterat set av kunskaper 

och förmågor hos eleverna. 
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Elevinformanterna själva ansåg däremot att läsning av skönlitteratur företrädesvis hjälper dem 

att utveckla språkliga kunskaper och förmågor men endast i mer begränsad utsträckning det 

som Oliver ovan lyfter fram med empati, fantasi och inlevelseförmåga. I intervjuerna var 

elevinformanterna betydligt mer praktiskt inriktade än lärarna när de gav sina tankar om 

meningen med att läsa skönlitteratur i skolan. Eleverna Isak och Benjamin resonerar här om 

hur de utvecklas av skönlitterär läsning: 

 Isak Och varje text vi läser så analyserar vi ju och går igenom och ska 

plocka ut citat och liknande. Då är det, då är det ju bra ju mer du läser ju lättare 

blir det att, hitta de citaten som, kommer, hjälper dig komma fram med arbetet och 

som är lätt att analysera. 

 Benjamin Och ju mer man läser desto bättre blir ens egna språk.  

Deras tankar om ordförråd, grammatik och informationssökning representerar väl 

elevinformanterna som helhet i samtalen. Praktiska förklaringar, liknande den Isak ger, kom 

ofta upp i samtalen. Eleverna berättade att meningen var att genomföra uppgifterna kring 

litteraturläsningen för att bli bättre på att utföra nästa uppgift kring litteraturläsningen. Även 

Benjamins åsikt om språkutveckling var något många elever kom tillbaka till i samtalen. 

Däremot omnämnde endast ett fåtal skönlitteratur som en källa till underhållning eller 

utveckling av fantasi och inlevelseförmåga. När skönlitteratur diskuterades som något 

underhållande av eleverna var det alltid relaterat till frivillig läsning och inte den läsningen 

som gjordes i skolkontexten. Enligt Marx Åberg (2015) är detta typiskt för läsning som 

uppgift i motsats till läsning som upplevelse. Samtidigt uppger de flesta eleverna att de inte 

läser skönlitteratur på fritiden utan enbart om det ges som uppgift i skolan. Flera av eleverna 

medgav också att de tycker läsning av hela böcker är svårt, framförallt i det inledande skedet, 

varav de ger upp den frivilliga läsningen tidigt i böckernas handling. Enligt Langers (2005) 

modell fastnar alltså många av eleverna i Fas 1 när de ska kliva in i den litterära 

föreställningsvärlden. Eftersom de inte kommer vidare in i Fas 2 tar de heller inte del av att 

röra sig fritt i de litterära föreställningsvärldarna och går därmed miste om Flow-upplevelsen 

som beskrivs av Marx Åberg (2015).  

6.2 Läraruppgifter och elevstrategier – ”det här är liksom plugg” 

Bilden av hur litteraturarbetet går till i skolan delade informanterna, framförallt lärare och 

elever, men också lärarna själva. De starkaste oenigheterna både inom lärargruppen och 

mellan lärare och elever fanns i områdena om vilka kunskaper och förmågor som berördes av 
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arbetet. Men också hur mycket eleverna själva skulle få välja inom uppgiften och var arbetet 

med skönlitteraturen borde ske. Vad som framkom med större enighet var däremot vikten av 

skönlitterär läsning. Alla lärare sa sig uppmuntra eleverna till att läsa mycket och att prata om 

den egenupplevda skönlitteraturen. Uppgiftsformen och hur kunskaperna redovisades 

rapporterades också på ett snarlikt sätt hos de olika lärarna där det företrädesvis var analys- 

och reflektionsförmåga som bedömdes genom framförallt skriftliga men även muntliga 

redovisningsformer. De flesta lärarna och eleverna uppgav att litteraturläsningen i skolan 

föregås av en introduktion och någon form av instuderingsfrågor. Eleverna uppger dock i hög 

utsträckning att de inte använder frågorna vid läsningen utan endast tar dem till hjälp vid 

kunskapsredovisningen. 

6.2.1 Kunskaper och förmågor som arbetas med 

Alla lärarna uppgav att deras elever arbetar med analyser, ofta med litteraturvetenskaplig 

anknytning, och jämförelser av skönlitterära verk. Endast vissa lärare uppgav att de använder 

läsningen av skönlitteratur för att arbeta med inlevelse och intersubjektivitet. Företrädesvis 

framkom det att litteraturuppgifterna berör analys där de skönlitterära verken bryts ner och 

återförklaras genom olika mallar eller i förväg formulerade frågeställningar. Läraren Hampus 

beskriver nedan ett litteraturupplägg han för tillfället använder. Detta upplägg stämmer väl 

överens med hur både lärare och elever beskriver det generella arbetet med skönlitteratur i de 

respektive klassrummen: 

 Hampus jämföra några romaner eller vad vi nu gör, vad jag nu gör för 

någonting. Ja. Eller om jag ska in och reflektera över person- och 

miljöbeskrivningar eller en  

 Kristian Mhm 

 Hampus Eller plocka citat och fundera över detta. Ja men då, då, då kan jag 

liksom trigga igång dem på detta då va. Och så, kan man ju göra saker och ting 

gemensamt. Det finns, jag kan visa dem modeller, såhär kan det se ut, och hur kan 

det se ut på olika nivåer 

Hampus beskriver bland annat två tydliga uppgiftsupplägg som flera av lärarna rapporterar att 

de använder sig av, att plocka ut citat ur verket och att applicera litteraturvetenskapliga 

modeller (person- och miljöbeskrivningar i det här exemplet). Dessa upplägg, som även 

framkommer i det tidigare utdraget från samtalet med Benjamin och Isak, går framförallt att 

relatera till punkterna 6 och 7 i svenskämnets syftesbeskrivning eftersom det kan sägas 
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behandla både ”berättartekniska och stilistiska drag” och förmågan att ”arbeta med och 

reflektera över skönlitteratur […] samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” 

(Skolverket 2011, s. 161). Eleverna kan också sägas bli uppmuntrade att använda sig av Fas 4 

i Langers (2005) modell för litterära föreställningsvärldar. I denna ska de skapa sig en mer 

objektiv bild av det lästa och sätta verket i relation till andra verk men även kunna bryta ner 

berättelsen i fragment (såsom person- och miljöbeskrivning) för att genom 

litteraturvetenskapliga modeller förklara den objektiva signifikansen. I olika utsträckning 

förefaller samtliga lärare och elever arbeta med litteratur med uppgiftsupplägg som liknar 

detta. Både lärare och elever lyfter samtidigt fram att jämförelserna kan beröra och behandla 

olika medier utöver skrivna texter (t.ex. film och teater). Flertalet lärare uppger också att alla 

elever har möjlighet att genomföra sina analyser på texterna i inläst form. 

 Däremot uppger endast två av lärarna och inga elever att de arbetar med 

inlevelseförmågan, självreflektion och intersubjektivitet inom litteraturarbetet. Även om alla 

lärarna uppger att litteraturarbetet utvecklar just dessa förmågor är det alltså bara två lärare 

som säger att de aktivt inkluderar det i sina uppgiftsupplägg. Nedan ger läraren Rebecka sin 

syn på det praktiska arbetet med dessa frågor. 

 Rebecka Och då läser vi boken, mycket för att ha som ett diskussionsunderlag 

för frågor som kan vara ganska tuffa att diskutera och som kan vara viktiga i 

skolan och det, då är det vänskap, utanförskap, könsidentitet, ähm, ähm, relation 

till föräldrar, ähm, alkohol, ähm, inte vara så duktig i sport. Försöka ta en del, 

alltså de frågorna, om vi kan diskutera det utifrån karaktärer. 

Sätter vi utdraget ur Rebeckas intervju i relation till Langer (2005) motsvaras de här 

tankegångarna med att låta eleverna arbeta med Fas 3 och Fas 4. Det är tydligt att Rebecka 

använder de skönlitterära verken och dess föreställningsvärldar för att låta eleverna diskutera 

egna upplevelser genom det lästa. Även om Rebecka, och i sin intervju även läraren Hanna, 

tydligt beskriver ett aktivt arbete med inlevelseförmågan och i viss utsträckning 

självreflektion var detta inget som framkom som ett arbetssätt i något av elevsamtalen. I det 

material som insamlats i denna studie är det alltså mycket oklart om dessa delar faktiskt 

behandlas i uppgifterna och bedömningen kring skönlitteratur. Samtligt är detta delar av 

läsning som lyfts fram av bl.a. Beach et al. (2016) som viktiga för att skapa inre motivation 

och lust att läsa i enlighet med skolans övergripande uppdrag.  
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6.2.2 Att välja eller inte välja 

Lärarna var delade i hur de ställde sig till valen av verk i undervisningen medan eleverna var 

tydligt eniga om hur de upplevde frågan. Två lärare uppgav att de nästan uteslutande själva 

väljer verk där alla eleverna i en klass läser gemensamt. Dessa lärare förde också resonemang 

kring vikten av litterär kanon och kulturarv. Två andra lärare uppgav istället att de i huvudsak 

låter eleverna välja skönlitteratur själva, dock oftast utifrån givna kriterier. Även om 

samtalsguiderna inte berörde litteraturval kom delar av samtliga gruppsamtal att handla om 

hur viktigt eleverna upplever att det självständiga valet är för motivationen. Nedan jämför 

eleven Saga hur det var att analysera när hon blivit tilldelad ett verk kontra när hon fått välja 

ett själv. 

 Saga  dikten som man fick där, den tyckte man ju, det här kanske inte var 

den mest spännande dikten som jag har läst liksom. Men sen, när man då fick 

välja sina egna musiktexter så blir det lite roligare. För då kunde man ju faktiskt 

skriva om, ja men, kanske ett band eller en text som faktiskt berör en eller man 

tycker är intressant, bland annat. Och då blir det, det blir ju automatiskt att man 

lägger mer tid på det.  

Det resonemanget Saga för här kan härledas till inre motivation där hon tycker analysarbetet i 

sig skapar ett intresse hos henne som till synes inte kan härledas till betyg eller belöningar 

utifrån. Istället berör verket henne och hon upplever arbetet som intressant vilket gör att hon 

upplever en vilja att lägga ner mer tid på arbetet. Vad vi kan förstå utifrån det här citatet var 

det alltså ingen skillnad på uppgifterna men på grund av självständiga valet känner hon att 

hon ”automatiskt” lägger ner mer tid. Nedan resonerar eleverna Carl och Gabriel om den 

motsatta upplevelsen, att inte få välja. 

 Carl vanligtvis så man pluggar på dagen och sen så bara, mhm, jag läser 

lite. Om jag hittar någon bra bok så läser jag lite på kvällarna. Men sen så liksom 

så har man liksom hela tiden den här när man får en sån här, att när man får en sån 

här i svenska eller engelska, så man sitter bara där och läser den. Då är det liksom 

bara den här att, det här är liksom plugg. Det här är liksom, det här gör jag inte av 

fri vilja. 

 Gabriel Mhm 

 Carl Jag kommer liksom inte undan plugget. 
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 Gabriel Man sitter typ ner och läser sidor, [räknar sidor] när man läser boken. 

 Carl [Mhm] 

 Gabriel Och så när man läst i boken, ja nu har jag läst 30 sidor, jag lägger av. 

Utdraget ovan ger uttryck för åsikter som kom fram i alla elevsamtalen men inte från alla 

elever. Carl är en av fåtalet elevinformanterna som uppger att han läser skönlitteratur 

regelbundet på fritiden. Trots detta blir den ålagda läsningen som uppgift det negativt laddade 

plugg som inte går att komma undan. Gabriels inlägg i samtalet, att han sitter och räknar 

sidorna när han pluggar, är talande för skillnaden mellan läsning som uppgift och läsning som 

upplevelse. De elevgrupper som förde resonemang liknande det ovan uppgav också att deras 

lärare i hög utsträckning kontrollerade deras läsning som en del i uppgiftsprocessen. Enligt 

Beach et al. (2016) kan den typen av kontroller sätta fokus på läsning som uppgift och yttre 

motivation vilket riskerar att få negativa konsekvenser på läsengagemanget hos eleverna. Det 

var också i denna och ytterligare en elevgrupp som eleverna själva uppgav att de regelbundet 

ägnade sig åt genvägsläsning. Detta går att relatera tillbaka till den tidigare forskningen om 

fusk, plagiat och fabricering (t.ex. Fonseca 2014; Hult & Hult 2003). Eleverna drivs i högre 

utsträckning av yttre motivation och i det sammanhanget blir genvägsläsning en logisk 

lässtrategi för att klara bedömningen. 

6.2.3 Arbetet sker (inte) på olika platser 

Lärarna som deltagit i undersökningen låter eleverna läsa den stora merparten av 

skönlitteraturen utanför lektionstid men en stor del av eleverna uppger att nästan all läsning 

sker i nära anslutning till kunskapsredovisningen. Lärarna beskriver att lektionstiden istället 

måste ägnas åt delvis föreläsningar och diskussioner men framförallt åt att eleverna ska kunna 

redovisa (skriva/diskutera/presentera) uppgifterna kring skönlitteraturen. Samtliga lärare 

uppger att lektionstiden inte räcker till att läsa längre texter utan går åt till 

kunskapsredovisning och arbete med uppgifterna kring litteraturen. Däremot uppger vissa 

lärare att de spenderar en del av lektionstiden med att kontrollera om eleverna har läst fram 

till de uppsatta målen. Eleverna uppger att det ofta blir svårt att hinna med läsningen hemma. 

Till stor del uppger de att det beror på att de själva väljer att skjuta upp läsningen och därför 

tvingas göra den på kort tid. Eleverna i alla gruppsamtalen uppger att det är deras egna 

läsningsstrategier som brister. En stor del av eleverna uppger också att det ofta är just när 

tiden inte längre räcker till som de använder andra metoder än att läsa verket. I två av 

elevgrupperna säger eleverna rakt ut att press och tidsbrist leder till att de ofta genvägsläser. I 
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utdraget nedan förklarar eleverna Fanny, Malte och Jack vad som kan bli resultatet av att 

kunskapsredovisningen närmar sig: 

 Fanny Kolla på filmen om det finns någon 

 Malte Kolla på nätet, för oftast finns det beskrivningar av och 

sammanfattningar av boken. Dessutom finns det också många redan färdiga, 

alltså, uppgifter, man kan se andra youtube, ja 

Jack Mhm 

Eddie Just det, ja att man kan läsa en, istället för att läsa hela boken så kan 

man ju, att man läser en sammanfattning istället, alltså inte sammanfattningen på 

baksidan av boken utan att man går in under och kanske läser en uppgift, någon 

som har, ähm, besvarat en uppgift och så publicerat den och så har sammanfattat 

boken. Där det står liksom lite mer, ähm, kanske lite längre. 

 Jack Det brukar ju vara den klassiska, att, man läser sammanfattningen. 

Elevernas beskrivningar ovan om att använda flera olika informationskanaler för att 

kompensera för utebliven läsning återkommer i alla elevgrupper, dock i mindre utsträckning i 

en av dem. I de fall där eleverna inte hinner med läsningen söker de upp information och 

andras analyser/reflektioner genom sekundärkällor såsom sammanfattningar, analyser och 

tidigare uppgifter kring verket. 

 Samtliga lärare uppger att de aktivt arbetar för att eleverna ska läsa verken när detta 

ingår i uppgiften, men lärarinformanterna har två helt olika uppfattningar om hur detta 

praktiskt ska gå till. Detta återspeglas också i två olika reaktioner från elevgrupperna. Den 

vanligaste metoden för lärarna är att kontrollera elevernas läsning genom muntliga 

diskussioner i grupp eller genom att själv ställa frågor i klassrummet. Syftet med detta såsom 

det framkommer under intervjuerna är att uppmuntra och/eller sätta press på eleverna att läsa 

på utsatt tid. De elevgrupperna som återger denna beskrivning uppger också i hög 

utsträckning att de känner sig kontrollerade av läraren. Det är också dessa grupper som säger 

sig använda genvägsläsning och använda andra vilseledande strategier gentemot läraren. 

Eleverna Kajsa och Gabriel går in på vilka strategier de själva använder för att klara lärarens 

läskontroller och bedömningsuppgifterna i anslutning till läsning av skönlitterära verk.  

 Kajsa Jag gillar ju inte att läsa så jag, ähm kör ju på det draget liksom. Jag, 

jag koller [på en film]  
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 Gabriel [Gamla analyser] och det finns ju liksom, 

 Kajsa Kolla hela filmen, läsa en sammanfattning, läsa en analys och sen har 

man liksom tio gånger bättre svar än alla andra som har läst boken. 

 Kristian Och det funkar säger du? 

 Kajsa Funkar hur perfekt som helst. 

Både i den här och i en av de andra grupperna uppger eleverna att de trots genvägsläsning kan 

delta i helklassdiskussioner och lärarens utfrågning kring böckerna. De uppger att de vid vissa 

tillfällen genomför uppgiftens efterfrågade kunskapsredovisning utan att öppna böckerna 

oavsett om det gäller en analyserande text, presentation eller egen reflektion. Återigen 

framstår det i min analys som att eleverna som tar sig genom läsningen som uppgift med hjälp 

av yttre motivation också är de elever som genvägsläser (Beach et al. 2016). Det går vidare att 

spekulera kring om Kajsa, som uppger att hon inte gillar läsning, aldrig kommer förbi Fas 1 i 

sin läsprocess och därför aldrig kommer förbi det besvärliga i läsningen (Langer 2005). Hade 

hon fått möjlighet att i Fas 2 röra sig i föreställningsvärlden hade hon eventuellt funnit 

läsningen mer njutbar (Langer 2005). Eftersom uppgifterna i hög utsträckning behandlar Fas 3 

och Fas 4 blir läsning av skönlitteratur inte något annat än en uppgift, ett medel för att nå ett 

resultat. Detta går dock inte med säkerhet att belägga enbart utifrån elevsamtalen. 

 Andra lärare väljer den andra strategin, att inte fokusera på kontroll av eleverna utan 

inrikta sig mot engagemang och inre motivation i läsningen. Läraren Hampus ger nedan 

uttryck för hur han ser på elevernas strategier för att undvika läsning av skönlitterära verk. 

 Hampus Det beror lite på vad du, ähm, vad du är ute efter va? Men, men, men 

visst så att, om jag, om jag nu har en strategi att, att, att ni ska, ähm, diskutera hur 

inledningen förhåller sig till bokens avslutning  

 Kristian Mhm 

 Hampus Ja, du kan ju läsa bokens inledning och avslutningen och inget annat. 

Men så finns det andra saker att göra, alltså. Det finns, det finns snarare du kan ju 

designa uppgifter på det viset så att, men jag menar du kan få det återberättat och 

sånt också. Men, det handlar väl om att göra precis tvärt om. Att verkligen fundera 

över hur jag, ähm, designar mina, mina uppgifter. Hur jag motiverar eleverna, får 

med dem till. Varför gör vi det här då va? Vad lär du dig då va? Vad utvecklar du? 
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Vad Hampus uttrycker i utdraget ovan och som han återkom till flera gånger i intervjun var att 

han själv inte ville öka kontrollen av elevernas prestationer utan istället göra dem mer 

motiverade att själva ta ansvar för sitt lärande. De elever som uppgav att de inte kände sig 

kontrollerade uppgav också i högre utsträckning att de faktiskt läste skönlitteraturen men 

också att de valde att inte använda vilseledande strategier när läsningen inte blivit av. Även i 

de här grupperna nämnde dock vissa elever att de vid enstaka tillfällen använt sig av 

genvägsläsning som strategi. 

6.3 Bedömningens utformning – ”du liksom så här använder dig av texten” 

I lärarintervjuerna framkommer flera olika metoder för bedömning i anslutning till läsning av 

skönlitteratur och alla lärare uppgav att de aktivt använder formativ bedömning för att stärka 

elevernas lärande. De bedömningsmetoder som framkommer i intervjuerna berörde däremot 

nästan uteslutande litteraturanalys samt i mer begränsad utsträckning jämförelse. Strategierna 

för att bedöma eleverna inkluderade en variant av scaffoldning där läraren inledningsvis ger 

mycket stöd till eleven men succesivt (under loppet av flera terminer) låter eleverna i högre 

och högre utsträckning sköta processen själva. Både William (2011) och Jönsson (2013) pekar 

på att scaffoldning som metod är ett effektivt användande av formativ återkoppling även om 

det inte specifikt berör läsning. Även grupparbeten och kamratbedömning var något som alla 

lärare återkom till som centralt för att öka elevernas lärande i samband med litteraturläsning. 

Läraren Hampus beskriver nedan hur en elev kan få hjälp att använda formativ återkoppling 

för att utveckla sin litterära analys: 

 Hampus Så kan du ju få muntligt av mig då så här att nu, om vi då tittar på den 

här matrisen som är kopplad till det då, så, lyckades du, du, ähm, hit. Och så gör 

du (läraren, min anm.) jättemycket så att de gör någonting och så får de tillbaka 

det så att de kan utveckla det. Ja, men nu har du kommit dit. Men då har du ju 

gjort det med hjälp av en massa scaffoldning då, respons från dina kamrater och 

respons från din lärare. 

Hampus ger här ett tydligt exempel på hur formativ återkoppling förekommer och används i 

samband med litteraturläsning på ett sätt som är snarlikt vad många andra lärare förde fram. 

Senare återkom han till att den formativa bedömningen från honom ofta är muntlig men att 

kamratresponsen sker skriftligt. Båda formerna av formativ bedömning relaterar oftast till 

uppgiftsspecifika bedömningsmatriserna. Flera, men inte alla, lärare beskriver liknande 

strategier för att ge eleverna formativa bedömningar. Både lärare och elever ger här en 
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samstämmig positiv bild av det formativa lärande i samband med litteraturläsning. Alla elever 

uppgav dock att den formativa bedömningen genomfördes i kvantitet som kamratbedömning 

men att de upplevde att lärarens kommentarer hade högre kvalitet. Jönsson (2013) menar att 

formativ bedömning och återkoppling är en komplicerad process men att det med struktur och 

träning går att lära eleverna att ge både varandra och sedan sig själva produktivt formativ 

återkoppling. William (2011) för ett liknande resonemang där han hävdar att ett strukturerat 

arbete med formativ återkoppling hos eleverna ökar deras metakognitiva medvetenhet på sikt. 

Detta gäller framförallt när eleverna successivt ges kontroll över sitt eget lärande. Både 

William (2011) och Jönsson (2013) menar dock att det finns en fara i stora kvantiteter 

kamratrespons om detta inte följs upp av en tydlig struktur från lärarens sida.  

  De flesta lärarna uppger att de regelbundet använder uppgiftsspecifika 

bedömningsmatriser men att det varierar om dessa används enbart summativt eller både 

summativt och formativt. Samtidigt uppgav lärarna att vad som bedöms, kunskaper och 

förmågor, varierar från uppgift till uppgift. Elevinformanterna gav dock en delvis annan bild. 

Samtliga elever uppgav att de nästan uteslutande bedöms på språkliga förmågor, 

analysförmåga och i viss utsträckning jämförelser mellan olika verk. Detta går tydligt att 

koppla tillbaka till kapitel 6.1 där eleverna uppgav att det är dessa kunskaper och förmågor 

som utvecklas genom skönlitterär läsning medan lärarna även förde fram demokratisering, 

inlevelseförmåga etc. Eleverna Carl och Gabriel berättar nedan om hur de uppfattar 

bedömningen i samband med skönlitterär läsning: 

 Carl jag uppfattar det liksom som att det är inte något så jättesärskilt som 

bedöms. Utan det är så här språk, ähm, om du så här, hur djupgående dina så här, 

ähm, analyser och ähm, det, om du liksom såhär använder dig av texten eller 

boken så här mycket. Så att du, ligger, nära den och inte bara skriver väldigt så här 

generellt att så här, ja, boken handlar om kärlek. Utan att du använder exempel ur 

texten och så. Det är ungefär sånt. 

 Gabriel Ja, hon brukar säga att vi ska ha textnära analyser. 

Carl uppger sig inte riktigt veta exakt vad som bedöms men att det språkliga alltid 

återkommer. Vidare säger han och Gabriel att deras analyser behöver vara textnära och 

relatera till det lästa. Precis som i tidigare exempel om uppgifterna så upplever eleverna att 

bedömningen i högst utsträckning berör Langers (2005) Fas 4 och i viss utsträckning Fas 3 

men att Fas 1 och Fas 2 inte berörs. Vissa elever uppger samtidigt att de vill ha tydligare och 
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mer nedbrutna bedömningskriterier inför uppgifter som berör läsning av skönlitteratur medan 

de elever som uppger att de generellt får tydliga instruktioner är nöjda med dessa.  

6.4 Skilda uppfattningar – ”Ramarna är inte satta” 

Under intervjuerna bekräftas bilden från enkäten att elever och lärare inte har samma 

uppfattning om vad som är fusk, plagiat och fabricering. Samtidigt råder oenighet i hur stort 

problemet är, vad som orsakar det och även vad som ska göras för att avhjälpa situationen 

(om den verkligen behöver avhjälpas). 

6.4.1 Vad är egentligen fusk? 

I samtliga elevgrupper framkommer åsikten att genvägsläsning leder till minskad språklig 

förmåga, sämre analysförmåga och reducerade kunskaper inför framtida högskolestudier men 

ändå uppger nästan inga elever att genvägsläsning bör uppfattas som fusk. Flera av eleverna 

uppger att de läser sammanfattningar och andras analyser som ett komplement till sin egen 

läsning och analys. Men andra elever uppger att de, när de knappt utfört något egen läsning av 

verket, ändå inte ser sina strategier som en otillåten metod. Eleverna Jack och Adam ger här 

sin bild av graden av fusk vid genvägsläsning där de knappt använt originaltexten. 

Jack För att man har ju, egentligen har man ju inte gjort någon, [vad ska 

man säga, en handling som är fusk.] 

Adam [Nej alltså jag tycker inte det är fusk.] 

Jack Det är bara det att man kanske varit lite för lat för att göra det. Ja, 

[men man har ju ändå gjort uppgiften.] 

Adam [Ja, man har varit lat bara.] 

Jack Det är ändå jag som har gjort den. Men sen det kanske, det kanske inte 

blir, det blir kanske inte på en så hög nivå 

Adam Ja 

Jack jämfört med om jag hade läst boken. Så det är inte fusk 

Jack och Adam diskuterar här att eftersom de har lagt ner arbete på att slutföra uppgiften och 

lyckats slutföra den så har de inte fuskat. Utdraget ur samtalet ovan kan sägas representera 

vad som framkommer i alla elevgrupper men inte från alla elever. De ger tydligt åsikten att 

det är mängden arbete med en uppgift som avgör om något kan betraktas som fusk eller inte. 
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Samma resultat går också att utläsa ur denna studies enkät där de mer arbetsintensiva 

påståendena ses som mindre fusk än de där eleven inte gjort något arbete alls. Detta ligger 

också i linje med de tidigare attitydmätningar utförda av t.ex. Fonseca (2014) och Nilsson, 

Svensson och Orlenius (2007). I utdraget ovan ser eleverna visserligen ett eventuellt negativt 

resultat av sin strategi, att deras analys inte hamnar på en så hög nivå. Men de ser inte att det 

vilseledande gentemot läraren i att uppge att de använt sig av litteratur de inte läst. I samband 

med liknande resonemang som det ovan uppger också flera elever att denna studies enkät 

förmodligen underskattar omfattningen av fusk, plagiat och fabricering. I fallet med 

genvägsläsning får denna uppfattning också stöd av vissa lärare. 

6.4.2 En fråga om validitet 

Alla lärare anser att siffrorna som berör just genvägsläsning är mycket höga men ingen 

uttrycker någon större förvåning. Lärarna anser samtidigt att genvägsläsning inte alltid 

behöver vara en otillåten metod. Flera av lärarna gav en bild som liknar den Hanna beskriver i 

utdraget nedan där sekundärkällor, i form av analyser, sammanfattningar och andras 

uppgifter, kan fungera som ett komplement i litteraturanalyssammanhang. 

 Hanna Har man läst flera stycken analyser då blir det ju faktiskt något annat 

då va. Eller nödvändigt något att själva tänka, och det beror ju, det beror ju på 

vilka, vilka man har använder som analys, vilka texter, vilka, vad, vad har de för, 

så där finns det ju faktiskt en, att man skulle, det tycker jag inte direkt är. Men om 

man presenterar det som att, det är jag som har kommit på det här, då blir det ju en 

annan sak va. För då är det ju fusk egentligen då va. 

Vad Hanna säger i utdraget ovan är något som alla lärare på olika sätt nämner i sina 

intervjuer. Sekundärkällor fungerar väl som ett komplement till en egen analys. Men hon 

förtydligar också mot slutet att det förutsätter att eleven är öppen med att den använder andras 

resonemang. Tankegångarna från lärare och elever är alltså snarlika kring detta med en 

väsentlig skillnad. Eleverna uppger i sina samtal att trots att de använder sekundära källor så 

är resonemanget fortfarande deras eget. Eleverna saknar här det metakognitiva tänkande som 

Hattie och Yates (2014) samt William (2011) beskriver. Eleverna ser inte skillnaden mellan 

att själva resonera och att referera till andras resonemang. Alla elever höll inte med varandra 

men elever från alla grupper var inne i på liknande spår och situationen verkar inte vara unik i 

den här studiens elevgrupper. Flera lärare kom med egna exempel på att elever inte ser 
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skillnaden mellan att dra egna slutsatser i en analys och att använda andras. Detta syns tydligt 

i utdraget ur intervjun med läraren Ebba: 

 Ebba Det lät ju mycket snyggare än vad jag själv kan skriva, säger elever 

ofta, så jag använde det. De använder inte uttrycken jag tog det, jag lånade det, jag 

kopierade det, utan: jag använde det för det lät ju så bra. 

 När eleverna senare i samtalen återkommer till vad en analys egentligen innebär uppger ändå 

alla, även om det i vissa samtal sker efter viss tvekan, att analyser kräver eget arbete med 

källmaterialet. Eleven Malte sätter i utdraget nedan ord på varför han tycker en analys kräver 

egna resonemang kring originalkällan. 

 Malte en analys är ju när du analyserar liksom verket eller den skönlitterära 

boken. Det är inte liksom, det ska ju bara vara ett steg där emellan. Om du lägger 

till en mellanhand där då har du inte dina egna tankegångar. 

Efter uttalandet får Malte också medhåll av sin elevgrupp. I Maltes uttalande ser vi ett 

liknande resonemang som det Hanna ger på sida 41, att det inte är de egna tankegångarna som 

presenteras i en litteraturanalys om den enbart bygger på andras analyser. Malte ingår i 

samma grupp som Jack och Adam och höll några minuter tidigare med om att genvägsläsning 

inte är fusk. Här ger han ändå uttryck för att det inte blir rätt i förhållande till uppgiften. 

Samtalen mellan Jack och Adam återgivet på sida 40 kan tyckas stå i motsats till vad Malte 

säger precis här ovan men båda åsikter återfinns i olika utsträckning i alla grupperna av 

elevinformanter. Både lärare och elever uppger att de inte riktigt upplever genvägsläsning 

som en otillåten metod men att det ändå är något med strategin som inte är helt acceptabelt. 

Jämför vi med Skolverkets formulering i syftesbeskrivningen av svenska punkt 7 så ska 

eleverna utveckla en ”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur […] 

samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” (Skolverket 2011, s.161). Här 

uppstår frågan om eleverna verkligen kan sägas reflektera över och arbeta med texter de inte 

själva läst. Utifrån denna studie går det inte att dra några definitivt slutsatser kring detta. Vad 

som däremot går att säga med större säkerhet, och som Hanna och delvis Malte kan sägas vara 

inne på, är att bedömningen inte kommer mäta det den ger sig ut för att mäta. Validiteten blir i 

en sådan uppgift blir således mycket låg (Jönsson 2013; William 2011). Genvägsläsning 

kanske, precis som plagiat, inte alltid behöver vara fusk men precis som med plagiat så 

vilseleder det bedömningen som inte längre kan sägas vara trovärdig. 
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6.4.3 Kommunikation och tidsbrist 

Medan samtliga elev- och lärarinformanter på olika sätt uppger att situationen utifrån enkäten 

inte är helt fungerande råder det delade meningar om var ansvaret ligger och vad (om något) 

som behöver åtgärdas. Flera av lärarna uppger under intervjuerna att de själva behöver 

förbättra kommunikationen om fusk och plagiat med sina elever. Läraren Ebba uttrycker sig 

självrannsakande, när hon läser resultaten från elevenkäten, om att både hon själv och andra 

lärare inte varit tillräckligt tydliga i sin kommunikation med eleverna. 

 Ebba det tyder definitivt på att vi kommunicerar för dåligt med eleverna. 

Det här är en stor bristande punkt. […] det ju mycket tydligt att vi uppfattar, vi 

vuxna, vi lärare, uppfattar fusk mycket hårdare, mycket strängare än eleverna. 

Och då har inte vi talat om tydligt för dem vad det är som gäller. Ramarna är inte 

satta. 

Vad Ebba uttrycker är att lärarna och eleverna i enkäten inte har förhandlat klart meningen 

med vad som är en otillåten metod och vad som inte är det. Lärarnas åsikter om grad av fusk, 

plagiat eller fabricering har inte överförts till eleverna vilket även blir tydligt i Jack och 

Adams diskussion återgiven på sida 40. De elever som i intervjuerna öppet uppger sig 

använda otillåtna hjälpmedel säger samtidigt själva att detta beror på tidsbrist och att de gör 

det delvis för att skydda sina betyg. Eleven Kajsa är under stora delar av samtalet öppen med 

att hon mycket sällan läser de angivna skönlitterära verken. Hon utvecklar i utdraget nedan 

hur hon hittar informationen som behövs för att klara uppgifterna och bedömningarna. 

 Kajsa Ja men om man inte vill läsa en bok så går man inte till nästa bok för 

att leta efter en analys. Det, utan det, det snabb fakta liksom. Ofta är det att man är 

lat och inte orkar läsa en hel bok liksom, till exempel. Ja, jag menar att jag är inte 

snabbaste på att läsa så för mig skulle det ta dubbelt så lång tid som för till 

exempel för han här *pekar på Carl* Ähm, så det är just tiden. 

Olika uttalanden likt det Kajsa gör här återkommer hos flera av eleverna. Det är snabba och 

lättåtkomliga fakta som gäller och det räcker med att googla eller använda öppna nätforum för 

att komma åt både sammanfattningar, analyser och tidigare skoluppgifter med svar. Kajsa 

kallar sig, liksom Jack och Adam tidigare, för lat och lägger den slutliga skulden på sig själv. 

Elever i alla grupperna pekar, liksom Kajsa här, på bristande tid, att de inte får välja själva 

och att de upplever sig kontrollerade vilket indikerar att de tycker lärarna bär åtminstone en 
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del av ansvaret. Men i intervjuerna återkommer ofta det självrannsakande i att många elever 

skulle vilja läsa mer och tycker att det är de själva som är lata när de genvägsläser. 

6.4.4 Konsekvenser och åtgärder 

Flera av både lärarna och eleverna tror att genvägsläsning får konsekvenser på lång sikt för 

men en klar majoritet av eleverna tror inte att det påverkar deras skolresultat. Lärarna uppger 

att genvägsläsning både blir ett problem utifrån att de inte kan mäta vad eleverna faktiskt gör 

men också att eleverna genom sitt beteende riskerar att inte ta till sig styrdokumentens 

efterfrågade kunskaper. Läraren Oliver går längst när han beskriver potentiella risker med 

elevernas attityd till både fusk i allmänhet och genvägsläsning i synnerhet. 

 Oliver Att vi till slut har en befolkning som inte längre vet hur man 

producerar någon egen text till exempel. *skrattar* Därför att man i för stor 

utsträckning har copy-pastat sig igenom grundskolan och gymnasiet. Det kanske 

blir en, jätte-flopp in till högskolorna där vi har ett annat regelverk kring det. Där 

det är mycket hårdare, bevisligen. Att, att elever är behöriga dit som har plagierat 

sig igenom sin, sina skolår, det är ju katastrof. […] Och i det lilla handlar det ju 

egentligen om att man inte respekterar vad någon annan har skrivit. Att jag tycker 

att det här kan jag använda, för det har jag rätt till, för jag vill ta den enkla vägen. 

Där är ju problemet rent så krasst i sin kärna på något sätt. Tänker jag. 

I citatet framkommer att läraren tror att eleverna på sikt riskerar att få svårare att klara sin 

utbildning, högskolan men också att kunskaperna i samhället minskar. Även om Oliver går 

längst i sina gissningar kring negativa konsekvenser återkommer han liksom övriga lärare till 

problemet med övergången till högre utbildning. Eftersom enkäten visar på att många elever 

inte gör det de säger sig göra kan lärarna inte med validitet belägga att eleverna utvecklat de 

efterfrågade förmågorna inom analys och reflektion. Då blir heller inte betygen en trovärdig 

garant för kompetens till högre studier (Jönsson 2013). Fonseca (2014) drar liknande 

slutsatser i sin avhandling. Den höga uppmätta mängden fusk, plagiat och fabricering hos 

gymnasieelever urholkar trovärdigheten i betygsystemet och eftersom betygen används 

sorterande för framtida utbildningar hotas på sikt även skolans samhällsbärande funktion 

(Fonseca 2014). Vissa av lärarna lyfter även fram att både kulturarvet och inlevelseförmågan 

inte tränas om eleverna inte läser de skönlitterära verken själva men det som tydligast 

framkommer som potentiellt negativa konsekvenser från lärarna är de framtida skolresultaten. 
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De flesta lärarna anser att det bästa sättet att hantera genvägsläsning, fusk, plagiat och 

fabricering i klassrummet är att öka och ändra formen på kontrollen av det eleverna redovisar 

i relation till det lästa. Uttalandena sker i slutet av intervjuerna när resultaten för enkäterna har 

blivit framlagda och alla lärare förefaller eniga i att enkätsvaren ger en negativ bild. Läraren 

Ebba pratar om hur redovisningsformerna i samband med skönlitteratur behöver förändras. 

 Ebba  Jag tror att man får, att man är så tvungen att lösa detta. Därför att 

inlämningsarbeten fungerar inte därför i längden, enbart, det är många lärare har 

jag hört som förlitar sig på det enbart. Men många låter också eleverna göra 

inlämningsarbeten men så får de prov på det sen och det kan vara ett så basalt 

prov som, skriv nu ner vad din rapport innehåller. Nähä, kunde du inte det. Men 

du har ju jobbat med den i tre veckor nu? 

Ebba presenterar senare i sin intervju ett likande förslag som det ovan beskrivna som lösning i 

form av hårdare kontroller av elevernas kunskapsredovisning. Utifrån definitionerna av fusk, 

plagiat och fabricering förfaller det vara plagiatet som Ebba framförallt vill komma åt. Detta 

representerar väl fyra av de fem lärarna som intervjuades i att de vill komma åt elevernas 

otillåtna metoder (plagierande) men de nämner bara själva redovisningsformen som ett 

potentiellt förändringsområde. Det är dock tydligt att de upplever att deras bedömning och 

dess trovärdighet hotas av de elevattityder som framkommer i enkäten. Detta ska sättas i 

relation till att många elever uppger att de inte får tid till läsningen på lektionerna. Min analys 

visar också att många elever endast visar upp yttre motivation till läsningen, vilket riskerar att 

stärkas ytterligare av mer kontroller (William 2011; Beach et al. 2016). En av lärarna, 

Hampus, sticker dock ut. Han hävdar istället att enkäten är ett resultat av för mycket 

kontroller och att det är ett för hårt betygsfokus som skapat genvägsläsning. 

 Hampus Ähm, jag tror att det här är väl ett tecken på att vi faktiskt har tagit den 

enkla vägen. […] risken är att man liksom tolkar det här som att nu ska vi stänga 

in dem i klassrummet så att det här blir en, en slags provsituation. Nu ska du 

skriva en analys på, på 60 minuter. Så! Där är du, där, du har det här materialet. 

Vad lär man sig av det? Det kan man, det kan man ju, det kan man ju fundera 

över. De hinner ju ändå inte läsa boken på 60 minuter. 

Istället tror Hampus att eleverna behöver få en tydligare mening med själva läsningen och bli 

motiverade att genomföra den utan att kontrolleras. Fonseca (2014) för fram ett liknande 

resonemang i slutet på sin avhandling där han menar att det svenska skolsystemets fokus på 
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mätning och betyg flyttar elevernas ansträngning från inlärning till redovisning av kunskap 

vilket i sin tur resulterar i större mängder otillåtna metoder.  
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7. Sammanfattning, diskussion och vidare forskning 

Detta kapitel syftar till att sammanfatta uppsatsen samt fördjupa och diskutera dess slutsatser. 

Kapitlets första del presenterar först en kort sammanfattning av uppsatsens syfte och metod. 

Därefter fördjupas de slutsatser som framkommit i resultatredovisningen och analysen i ljuset 

av forskningsbakgrunden och teorin. Vidare diskuteras några frågor som realiserats av 

uppsatsens slutsatser. I kapitlets andra del presenteras några korta förslag till vidare forskning.  

7.1 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers strategier samt lärares uppgifter och 

bedömning vid läsning av skönlitteratur inom ämnet svenska på gymnasiet med ett särskilt 

fokus på genvägsläsning och svenskämnets syfte. För att undersöka dessa frågor skapades 

först två enkäter riktade till lärare och elever. De syftade till att mäta attityden till och 

förekomsten av genvägsläsning i relation till andra otillåtna metoder på gymnasieskolor.  

Enkäterna besvarades av 90 gymnasieelever och 27 svensklärare. Utifrån det material som 

framkommit i enkäterna genomfördes enskilda intervjuer med fem gymnasielärare och 

gruppsamtal med 13 gymnasieelever på två gymnasieskolor i olika kommuner. Materialet från 

intervjuerna och samtalen kodades sedan in i övergripande kategorier och analyserades med 

hjälp av studiens forskningsbakgrund och teori. Ur det analyserade material framkom ett antal 

slutsatser kring genvägsläsning, uppgifter och bedömningen i samband med läsning av 

skönlitteratur. 

 Genvägsläsning förkommer som elevstrategi på de undersökta gymnasieskolorna och 

påverkar validiteten i lärares bedömningar vilket kan sägas berättigar användandet av 

begreppet. I enkäterna rapporterade mellan 34,4–44,4% av eleverna att de det senaste året 

utfört något av de påståendena som sammankopplas med genvägsläsning. I snitt har dessa 

påståenden en högre rapporterad förekomst än något annat i enkäten. Genvägsläsning är 

utifrån detta den vanligast förekommande otillåtna metoderna på de undersökta 

gymnasieskolorna. Vidare visar enkätens attityddel att genvägsläsning ses som mindre fusk än 

de påståenden som hämtas och omarbetats från Hult och Hults (2003) enkät. I analysen av 

materialet från lärarintervjuerna och gruppsamtalen med eleverna framkommer också en 

ambivalens från både lärare och elever till genvägsläsning angående graden av fusk och 

otillåtenhet. Analysen visar att detta framförallt beror på att användandet av sekundärkällor i 

sig inte nödvändigtvis är en otillåten metod. Flera lärare och elever lyfter istället fram att detta 

kan förstärka elevernas förståelse av den egna reflektionen och analysen. Eleverna menar 
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också att eftersom de fortfarande arbetar på egen hand är det mindre fusk än att t.ex. köpa 

någon annans färdiga text. Utifrån en inlärningsaspekt och medvetenhet behöver alltså 

genvägsläsning inte alltid vara en otillåten metod. Däremot framkommer under analysen att 

genvägsläsningen allvarligt påverkar validiteten i lärarnas bedömning utifrån syftet med 

läsning av skönlitteratur. Skolverket skriver att ett av syftena med svenskämnet är att eleverna 

ska utveckla ”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur […] samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” (Skolverket 2011, s. 161). Bedömningen 

av elevernas förmåga att läsa och reflektera med utgångspunkt i det lästa får låg trovärdighet 

när det är oklart om eleverna själva reflekterat eller bara refererat till andras tankar. Jönsson 

(2013, s. 56–60) skriver att bedömning av förmågor för att ha validitet ofta kräver autentiska 

bedömningar. Elever måste i uppgiften faktiskt använda den förmåga som bedöms för att 

bedömningen ska vara trovärdig. Det räcker alltså inte med att eleven refererar till andras 

tankar för att med trovärdighet bedöma elevens förmåga att reflektera över en text. 

Bedömningarna i samband med läsning av skönlitteratur där genvägsläsning förkommit kan 

inte med säkerhet säga att den mäter det den syftar att mäta. Sammanfattningsvis kring 

genvägsläsning går det att konstatera att det förkommer i de undersökta gymnasieskolorna, 

orsakar validitetsproblem utifrån svenskämnets syfte men också är något som både lärare och 

elever har svårt att förhålla sig till. Utifrån detta kan det sägas att begreppsapparaten kring 

otillåtna berikats av uttrycket genvägsläsning eftersom detta behandlar något som inte riktigt 

realiseras av varken fusk, plagiat eller fabricering.  

 Lärarnas intentioner med läsning av skönlitteratur är ambitiösa och överensstämmer väl 

med skolans styrdokument men det är oklart om de faktiska uppgifterna och bedömningarna 

är i linje med intentionerna. Samtliga lärare beskriver hur de tror att skönlitterär läsning 

hjälper eleverna att utveckla flera olika kunskaper och förmågor. Deras resonemang går 

tydligt att relatera till de formuleringar som finns i svenskämnets syfte och skolans 

övergripande uppdrag att uppmuntra eleverna att ”söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och 

övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (Skolverket 2011, s. 5). 

Lärarna relaterar läsning av skönlitteratur till både demokratisering, inlevelseförmåga, 

språkutveckling, analys och reflektionsförmåga. När lärarna beskriver hur de designar sina 

uppgifter och bedömningar finns också alla dessa kunskaper och förmågor med hos ett par av 

lärarna. Analys, jämförelse och reflektion framkommer visserligen tydligast i samtliga lärares 

beskrivningar men även de övriga förmågorna är rapporterat en aktiv del av undervisningen. 

Eleverna däremot nämner varken inlevelseförmåga, självreflektion eller demokratiska 
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värderingar som förekommande delar varken i uppgifter eller bedömningar i samband med 

läsning av skönlitteratur. Eleverna benämner i viss utsträckning dessa förmågor som något 

skönlitteratur kan utveckla men inte som en del i skolans uppgifter. Det finns alltså en 

otydlighet i vilka kunskaper och förmågor som faktiskt arbetas med och bedöms i 

undervisningen gällande skönlitteratur. Beach et al. (2016, s. 248) menar att det i 

litteraturundervisning är centralt att förklara och förhandla med eleverna om uppgiftens syfte, 

mål och bedömning för att skapa både inre motivation och engagemang. Det är alltså möjligt 

att de undersökta lärarna behandlar alla delar de syftar till men att detta inte förankrats 

tillräckligt med eleverna. Då skulle Eleverna möjligen inte uppfatta alla kunskaper och 

förmågor de utvecklar i läsprocessen. Men det finns också en risk att lärarnas intentioner inte 

överförs i hur uppgifterna och bedömningarna utformas. Analysen visar återkommande att 

Fas 1 och Fas 2 i Langers (2005) modell inte arbetas lika aktivt med som Fas 3 och Fas 4. 

Detta skulle indikera att lärarna inte använder undervisningen till att hjälpa eleverna kliva in 

och röra sig i föreställningsvärldarna utan snarare att reflektera över den och sätta in den i 

sammanhang. Övergripande pekar alltså denna studie på att det kan vara fördelaktigt för 

lärare att i sin design av uppgifter och bedömning att i högre utsträckning förklara och 

förhandla meningen med skönlitteratur i skolan. Detta för att bättre motsvara sina egna och 

styrdokumentens syfte med skönlitterär läsning. 

 Lärarna syftar till att engagera sina elever i läsning men, med vissa tydliga undantag, 

visar analysen att uppgifterna och bedömningen framförallt använder kontroll och stimulerar 

yttre motivation. Flera av lärarna uppger att de använder regelbundna läskontroller mot 

uppsatta mål. Oftast görs detta genom muntliga utfrågningar eller diskussioner. I flera fall 

uppger lärarna att syftet är att hjälpa eleverna skapa en kontinuitet i sin läsning. Eleverna 

uppger själva att deras brist på studiestruktur, framförallt i läsningens inledande skeden, 

brister men flera hävdar samtidigt att de tappar engagemang av läskontrollerna. Beach et al. 

(2016, s. 231–232) kritiserar läskontroller eftersom dessa sätter fokus på läsningen som 

uppgift och bedömning snarare än upplevelse och inlärning. I ett vidare resonemang kan den 

typen av regelbundna kunskapskontroller stimulera yttre motivation där eleverna läser för att 

klara kontrollen på bekostnad av den inre motivation som skulle engagera elever att läsa för 

kunskap (Beach et al. 2016; William 2011). Metoden att använda regelbundna läskontroller 

rapporteras alltså inte ha framgång av eleverna vad gäller att strukturera tiden för läsning. 

Detta gäller framförallt när eleverna inte heller får tid att läsa under lektionerna utan 

företrädesvis förväntas genomföra läsningen utanför lektionstid. Flera olika forskare har pekat 
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på att just upplevelsen av tidsbrist och övervägande yttre motivation är starkt bidragande 

faktorer till användandet av otillåtna metoder hos elever/studenter (Fonseca 2012, 2014; 

Nilsson, Svensson & Orlenius 2007). Däremot uppger flera av lärarna att de låter eleverna 

själva välja de skönlitterära verken som ska läsas i skolan, ofta från givna kriterier. Samtliga 

elever rapporterar att detta ökar deras motivation att arbeta med litteraturuppgifterna och flera 

att dem att de då dessutom spenderar mer tid med uppgifterna. Även om läsningen fortfarande 

ges i skolkontexten blir den genom det självständiga valet mer upplevelse än uppgift (Marx 

Åberg 2009). Vidare rapporterar både lärare och elever att uppgifterna i samband med 

skönlitterär läsning generellt inkluderar formativ bedömning och återkoppling. Denna 

kommer både från läraren och eleverna själva vilket enligt Jönsson (2013) och William (2011) 

har möjligheten att påverka elevernas metakognitiva utveckling positivt. Det formativa 

bedömningsarbetet och elevernas möjlighet till egna val kan sägas ha möjlighet att stimulera 

elevernas inre motivation till lärande och personlig utveckling. Övervägande framstår ändå 

uppgifterna och bedömningarna vara inriktade mot kontroll av elevernas prestationer och yttre 

motivation. Samtidigt svarar lärarna på enkätens rapporterade förekomst av genvägsläsning 

med att föreslå ännu mer kontrollerade redovisningsformer i klassrummet. Fonseca (2014) 

resonerar i sin slutsats på Det godkända fusket om hur skolkulturer som fokuserar på just 

bedömning och kontroll ökar förekomsten av fusk, plagiat och fabricering. Eftersom 

undervisningens inriktning blir bedömningen av kunskaper snarare än inlärning blir det för 

eleverna logiskt att maximera resultat snarare än kunskaper. Utifrån detta förfaller det troligt 

att mer och hårdare kontroller skulle öka även förekomsten av genvägsläsningen.  

 Eleverna rapporterar själva att de brister i sin studiestruktur kring läsning av 

skönlitteratur. Flera av dem uppger att de genvägsläser när tiden inte räcker till eller när de 

känner sig oengagerade i läsningen. Samtliga elever uppger vidare att de skjuter upp 

läsningen tills kunskapsredovisningen är nära förestående men anledningarna till detta 

varierar. Många av eleverna uppger att de har svårt att komma igång och komma in i 

läsningen medan andra beskriver sig som lata och därför skjuter upp läsningen. Vissa uppger 

att detta resulterar i att de tvingas läsa verken väldigt snabbt men flera uppger att de istället 

aktivt och regelbundet väljer att använda strategier som enligt analysen är genvägsläsning. 

Langer (2005) menar att Fas 1, att kliva in i en föreställningsvärld, kan upplevas som 

arbetsam eftersom läsaren måste sätta sig i föreställningsvärldens förutsättningar. Fas 1 är 

dock en förutsättning för att nå Fas 2, där läsaren mentalt kan vara i och relatera till fenomen i 

föreställningsvärlden, som mer har karaktären av en upplevelse. Om eleverna inte får/tar sig 
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tiden att kliva in i verkens föreställningsvärld finns risken att läsningen heller aldrig blir en 

upplevelse. När eleverna själva får välja verk i skolan rapporterar de både ett ökat 

engagemang och att de spenderar mer tid med verket. Att skapa mening och engagemang 

kring läsningen av skönlitteratur tycks alltså vara centralt för att eleverna ska arbeta 

självständigt med skönlitteraturen och motverka genvägsläsning. Eleverna ser dock inte 

genvägsläsning som en otillåten metod utan snarare som ett resultat av lathet eller just en 

genväg. Flera av eleverna resonerar att eftersom de löser uppgiften spelar det ingen roll att de 

inte har läst hela verket. Detta trots att de tidigare i samtalen uppgett att läsning hjälper dem 

utveckla flera kunskaper och förmågor och senare i samtalen uppger att en analys utan eget 

arbete inte kan betraktas som en analys. Elevernas inställning till läsning som en del i 

lärandeprocessen är alltså ambivalent men kanske kan den förklaras av hur skolan framställer 

skönlitteratur. Lärarna förfaller framförallt ställa krav på dem att använda sig av Langers 

(2005) Fas 4, att objektivt ställa element i de litterära föreställningsvärldens mot andra 

element. Detta sker delvis genom jämförelser med andra verk men också att sätta in verket i 

litteraturvetenskapliga analysmodeller. När den skönlitterära läsningens inriktning är den 

objektiva jämförelsen behöver eleven inte själv kliva in i föreställningsvärlden utan det räcker 

med att läsa resonemang från någon som gjort det. Kraven från lärarna och skolan stimuleras 

alltså bättre av genvägsläsning än egen läsning av verken som ju dessutom fodrar den mer 

tids- och arbetskrävande Fas 1. Elevernas strategier i samband med skönlitterär läsning är 

alltså i hög utsträckning inriktade mot uppgifternas och bedömningens utformning och i de 

undersökta grupperna är genvägläsning för många i nuläget en valbar strategi. 

 Resultaten från studien är flera men visar också att det inom området finns frågor denna 

uppsats inte kunnat besvara. Denna studie indikerar att det kan finnas diskrepans mellan vad 

lärare syftar till att lära ut och vad som faktiskt görs i relation till skönlitteratur. Däremot har 

studien inte berört den faktiska undervisningen i klassrummen. Frågan om det finns en reell 

skillnad eller om syftet inte har förhandlats med eleverna förblir därför i denna uppsats 

obesvarad. Vidare har denna studie endast behandlat styrdokumenten utifrån svenskämnets 

syfte och skolans övergripande mål men inte närmare tagit kunskapskraven i beaktning. Det 

är rimligt att anta att om studien i sitt utgångsläge tagit en större hänsyn till dessa också hade 

genererat delvis andra slutsatser. Vidare vitaliseras en fråga angående genvägsläsning som bör 

anses vara av största vikt för skönlitteraturens framtid i skolan. Analysen visar att 

genvägsläsning försvagar validiteten i lärarnas bedömning i samband med skönlitteratur men 

kan däremot inte belägga om genvägsläsning skadar elevernas faktiska lärande. Läsning av 
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sekundärkällor är användbar som studieteknik och en central del av att genomföra en analys, 

vilket förs fram av flera lärare och elever. Men utvecklar det förmågan att självständigt 

analysera och reflektera? Eftersom eleverna vid genvägsläsning inte själva reflekterat har de 

inte heller genomfört en autentisk uppgift och det går således att spekulera i att de därför inte 

heller utvecklar förmågan. Inom ramen för denna studie förblir detta dock en spekulation. Vad 

arbetet däremot med säkerhet kan belägga är att genvägsläsning som elevstrategi förkommer 

på de undersökta gymnasieskolorna och både är relevant och fungerande som begrepp.  

7.2 Vidare forskning 

Utifrån slutsatserna i denna studie blir det tydligt att det finns utrymme för mer forskning i 

anslutning till elevers lässtrategier och lärares bedömning kring skönlitterär läsning i den 

svenska skolan. Det saknas forskning om hur genvägsläsning påverkar elevernas inlärning 

och attityd till läsning. Eftersom fenomenet i den undersökta elevgruppen får sägas vara 

utbrett finns det alltså ett behov av att undersöka hur detta påverkar eleverna i mer direkta 

undersökningar. Detta bör anses vara relevant för ämnet svenska eftersom läsningen av 

skönlitteratur är central för ämnets syfte och framträdande i skolans övergripande uppdrag. 

Vidare finns det behov att undersöka hur svenskämnets syfte överensstämmer med 

kunskapskraven och lärares tolkning av styrdokumenten. Eftersom denna studie pekar på att 

det kan finnas en diskrepans mellan syftet med skönlitteratur i undervisning och hur uppgifter 

och bedömningar genomförs av lärare finns det ett behov av att bekräfta eller dementera detta. 

En fallstudie som i högre utsträckning studerar den faktiska litteraturundervisningen, istället 

för enbart den rapporterade, skulle kunna generera för skolforskningen relevanta rön.  
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Bilaga 1: Elevenkäten 

Genvägar - Enkät till gymnasieelever om fusk och plagiat 

Detta är en enkät som riktar sig till elever på gymnasiet. Enkäten ingår i en förstudie till ett 

forskningsprojekt inom ramen för ett examensarbete för en lärarstudent vid Lunds Universitet. 

Syftet med denna intervju- och enkätstudie är att förstå strategier som kan uppfattas som olovliga 

kring skolarbete för elever vid två kommunala gymnasieskolor. I materialet ingår, utöver denna 

enkät, ytterligare en enkät till lärare samt intervjuer med både lärare och elever på samma skolor. 

Syftet med denna enkät är att mäta attityder kring vad som är fusk, plagiat och fabricering samt att 

mäta den uppskattade förekomsten av fusk, plagiat och fabricering bland elever. Ditt deltagande i 

denna enkät och studie är helt frivillig och alla svar du lämnar kommer att behandlas anonymt och 

konfidentiellt. Svaren kommer endast användas inom ramen för denna studie och enskilda svar 

kommer inte kunna sammankopplas med någon enskild person, klass eller skola. Genom att svara 

på frågorna i enkäten ger du din tillåtelse till forskaren att använda svaren inom ramen för denna 

studie. Resultaten från studien som helhet kan komma att publiceras. Denna enkät och hela studien 

utförs av lärarstudenten Kristian Blomberg Kjellström under överinseende av handledare och 

lektorn Anders Marklund inom ramen för lärarutbildningen vid Lunds Universitet. 

Kristian Blomberg Kjellström 

Lärarstudent Lunds Universitet 

agy14kkj@student.lu.se 

 

Anders Marklund 

Lektor Lunds Universitet 

anders.marklund@litt.lu.se 

 

1. Vilket kön identifierar du dig som: 

o Man 

o Kvinna 

o Annat, ange: 

2. Går du ett teoretiskt gymnasieprogram (t.ex. naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt) eller 

ett praktiskt gymnasieprogram (t.ex. omvårdnad eller bygg)? 

o Teoretiskt gymnasieprogram 

o Praktiskt gymnasieprogram 

o Vet ej/Vill ej svara 

3. Vilken årskurs går du i? 

o Årskurs 1 

o Årskurs 2 

o Årskurs 3 

o Vet ej/Vill ej svara 
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4. Är detta fusk, plagiat och/eller fabricering? 

 

 Definitivt 

inte 

Troligen 

inte 

Kanske/ 

Tveksamt 

Troligen Definitivt 

A. Att köpa en uppsats/inlämningsuppgift 

som någon annan skrivit och lämna in i 

eget namn 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

B. Att i eget namn lämna in en 

uppsats/inlämningsuppgift som en kamrat 

skrivit och gett tillåtelse att använda 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

C. Att kopiera en text ur en bok eller artikel 

och lämna in i eget namn utan källreferens 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

D. Att i en provsituation skriva av någon 

annans provsvar 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

E. Att i en uppsats/inlämningsuppgift 

referera till källor utan att ha läst dem 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

F. Att skriva en analys enbart baserad på 

andras analyser utan att ha analyserat själv 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

G. Att i en uppsats utelämna resultat som 

inte stämmer med det man vill visa 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

H. Att referera till skönlitteratur i en 

uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart 

ha läst sammanfattningar av litteraturen 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

I. Att samarbeta under en hemtenta på ett 

sätt som resulterar i mycket snarlika svar 
○ ○ ○ ○ ○ 

 

5. I ämnet svenska och under det senaste året, hur många i din klass tror du någon gång har 

 

 Ingen 

(0%) 

En till ett 

par (1–

9%) 

Några 

stycken 

(10–

24%) 

Var 

fjärde till 

hälften 

(25–50% 

Mer än 

hälften 

(51–

75%) 

De allra 

flesta 

(76–

100%) 

A. köpt en uppsats/inlämningsuppgift som 

någon annan skrivit och lämnat in i eget namn? 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

B. i eget namn lämnat in en 

uppsats/inlämningsuppgift som en kamrat 

skrivit och gett tillåtelse att använda? 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 
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C. kopierat en text ur en bok eller artikel och 

lämnat in i eget namn utan källreferens? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. i en provsituation skrivit av någon annans 

provsvar? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. i en uppsats/inlämningsuppgift refererat till 

källor utan att ha läst dem? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. skrivit en analys enbart baserad på andras 

analyser utan att ha analyserat själv? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. i en uppsats utelämnat resultat som inte 

stämmer med det man vill visa? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. refererat till skönlitteratur i en 

uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart ha 

läst sammanfattningar av litteraturen? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

I. samarbetat under en hemtenta på ett sätt som 

resulterar i mycket snarlika svar? 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

6. Under det senaste året, vid hur många tillfällen har du 

 

 0 1 2 3 4 5 eller 

fler 

A. köpt en uppsats/inlämningsuppgift som 

någon annan skrivit och lämnat in i eget namn? 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

B. i eget namn lämnat in en 

uppsats/inlämningsuppgift som en kamrat 

skrivit och gett tillåtelse att använda? 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

C. kopierat en text ur en bok eller artikel och 

lämnat in i eget namn utan källreferens? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. i en provsituation skrivit av någon annans 

provsvar? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. i en uppsats/inlämningsuppgift refererat till 

källor utan att ha läst dem? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. skrivit en analys enbart baserad på andras 

analyser utan att ha analyserat själv? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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G. i en uppsats utelämnat resultat som inte 

stämmer med det man vill visa? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. refererat till skönlitteratur i en 

uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart ha 

läst sammanfattningar av litteraturen? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

I. samarbetat under en hemtenta på ett sätt som 

resulterar i mycket snarlika svar? 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

7. Har du några synpunkter på enkäten eller annat som du vill framföra?   
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Bilaga 2: Lärarenkäten 

Genvägar - Enkät till gymnasielärare om fusk och plagiat 

Detta är en enkät som riktar sig till svensklärare på gymnasiet. Enkäten ingår i en förstudie till ett 

forskningsprojekt inom ramen för ett examensarbete för en lärarstudent vid Lunds Universitet. 

Syftet med denna intervju- och enkätstudie är att förstå olovliga strategier kring skolarbete för 

elever vid två kommunala gymnasieskolor. Utöver denna enkät ingår ytterligare en enkät till elever 

samt intervjuer med både lärare och elever på samma skolor. Syftet med denna enkät är att mäta 

attityder kring vad som är fusk, plagiat och fabricering samt att mäta den uppskattade förekomsten 

av fusk, plagiat och fabricering bland elever. Ditt deltagande i denna enkät och studie är helt 

frivillig och alla svar du lämnar kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. Svaren kommer 

endast användas inom ramen för denna studie och enskilda svar kommer inte kunna 

sammankopplas med någon enskild person, klass eller skola. Genom att svara på frågorna i enkäten 

ger du din tillåtelse till forskaren att använda svaren inom ramen för denna studie. Resultaten från 

studien som helhet kan komma att publiceras. Denna enkät och hela studien utförs av lärarstudenten 

Kristian Blomberg Kjellström under överinseende av handledare och lektorn Anders Marklund 

inom ramen för lärarutbildningen vid Lunds Universitet. 

 

Kristian Blomberg Kjellström 

Lärarstudent Lunds Universitet 

agy14kkj@student.lu.se 

 

Anders Marklund 

Lektor Lunds Universitet 

anders.marklund@litt.lu.se 
 

1. Undervisar du för närvarande i någon av kurserna Svenska 1, Svenska 2 eller Svenska 3 på 

gymnasiet? 

o Ja 

o Nej 

2. Har du lärarlegitimation? 

o Ja 

o Nej 

o Ja, men inte för svenska på gymnasiet 

3. Undervisar du elever i teoretiska gymnasieprogram (t.ex. naturvetenskapligt eller 

samhällsvetenskapligt) eller praktiska gymnasieprogram (t.ex. omvårdnad eller bygg)? 

o Teoretiska gymnasieprogram 

o Praktiska gymnasieprogram 

o Både teoretiska och praktiska gymnasieprogram 

o Vet ej/Vill ej svara 
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4. Är detta fusk, plagiat och/eller fabricering? 

 

 Definitivt 

inte 

Troligen 

inte 

Kanske/ 

Tveksamt 

Troligen Definitivt 

A. Att köpa en uppsats/inlämningsuppgift 

som någon annan skrivit och lämna in i 

eget namn 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

B. Att i eget namn lämna in en 

uppsats/inlämningsuppgift som en kamrat 

skrivit och gett tillåtelse att använda 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

C. Att kopiera en text ur en bok eller artikel 

och lämna in i eget namn utan källreferens 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

D. Att i en provsituation skriva av någon 

annans provsvar 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

E. Att i en uppsats/inlämningsuppgift 

referera till källor utan att ha läst dem 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

F. Att skriva en analys enbart baserad på 

andras analyser utan att ha analyserat själv 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

G. Att i en uppsats utelämna resultat som 

inte stämmer med det man vill visa 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

H. Att referera till skönlitteratur i en 

uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart 

ha läst sammanfattningar av litteraturen 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

I. Att samarbeta under en hemtenta på ett 

sätt som resulterar i mycket snarlika svar 
○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

5. I din svenskundervisning och under det senaste året, hur många av dina elever upplever du har 

 

 Ingen 

(0%) 

En till ett 

par (1–

9%) 

Några 

stycken 

(10–

24%) 

Var 

fjärde till 

hälften 

(25–50% 

Mer än 

hälften 

(51–

75%) 

De allra 

flesta 

(76–

100%) 

A. köpt en uppsats/inlämningsuppgift som 

någon annan skrivit och lämnat in i eget namn? 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

B. i eget namn lämnat in en 

uppsats/inlämningsuppgift som en kamrat 

skrivit och gett tillåtelse att använda? 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 
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C. kopierat en text ur en bok eller artikel och 

lämnat in i eget namn utan källreferens? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. i en provsituation skrivit av någon annans 

provsvar? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. i en uppsats/inlämningsuppgift refererat till 

källor utan att ha läst dem? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. skrivit en analys enbart baserad på andras 

analyser utan att ha analyserat själv? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. i en uppsats utelämnat resultat som inte 

stämmer med det man vill visa? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. refererat till skönlitteratur i en 

uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart ha 

läst sammanfattningar av litteraturen? 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

I. samarbetat under en hemtenta på ett sätt som 

resulterar i mycket snarlika svar? 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

6. Har du några synpunkter på enkäten eller annat som du vill framföra?   
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Bilaga 3: Gruppsamtal elever 

Välkomna till detta fokusgruppssamtal kopplat till mitt examensarbete på lärarutbildningen 

vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Jag heter Kristian och kommer agera moderator 

eller samtalsledare under detta samtal. Innan vi startar kommer jag läsa upp lite viktig 

information som ni behöver få innan vi kan börja. 

Vårt samtal här idag spelas in men ert deltagande är anonymt och att allt som framkommer 

under diskussionen kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att framgå vilka ni 

är, vilken klass ni går i eller ens vilken skola i det som sedan kommer publiceras. De enda 

som kan komma att ha tillgång till transkriptioner och/eller inspelat material är forskaren - 

jag, min handledare som heter Anders Marklund samt min framtida opponent, en annan 

lärarstudent som kommer hårdgranska min uppsats, och även examinator, den person som 

kommer sätta betyg på mitt examensarbete. Inspelningen och transkription, alltså en 

nedskriven variant, kommer att sparas på en krypterad hårddisk. Samtalet ingår som en del i 

studien som i sin helhet kan komma att publiceras. 

Ert deltagande är frivilligt och ni kan närsomhelst välja att inte svara på en fråga eller avbryta 

samtalet.  

Studien har till syfte att undersöka vilka strategier lärare och elever på gymnasiet använder för 

att mäta och visa upp kunskap i samband läsning av skönlitteratur inom ämnet svenska. 

Faktafrågor 

Vi börjar med att gå ett varv i rummet där alla får säga vilken årskurs och vilket 

program de går i, även om ni alla går i samma, och berätta om det roligaste eller 

tråkigast som ni gjorde på sportlovet. 

Introduktionsfrågor 

Berätta lite om hur mycket ni skönlitteratur ni läser, alltså t.ex. böcker, dikter och 

noveller. (jag läser lite varje dag, jag läser bara när jag måste, ibland läser jag jättemycket 

men oftast inte osv) 

Vad är meningen med att läsa skönlitteratur i skolan tycker ni? (för att det är kul, för att 

lära mig saker, för att alla säger att det är nyttigt) 

Övergångsfrågor 
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Brukar er lärare uppmuntra er att läsa skönlitteratur, i så fall hur? 

När ni läser skönlitteratur i svenskan, hur brukar uppgifterna se ut? 

- Analys? 

- Litteraturhistoria/författare? 

- Litteraturvetenskap? 

- Inlevelseförmåga/demokratisering? 

Hur brukar ni bli bedömda på uppgifterna? 

(uppsats/hemtenta, salsprov, muntlig redovisning, inte alls) 

Nyckelfrågor 

När ni får en uppgift som kräver att ni läser en hel bok, hur brukar ni ta er an den? 

(Vad är det första ni gör, sedan, hur brukar det se ut när det närmar sig inlämning/avslutning) 

Hur viktig är bedömningen i en sådan uppgift? 

- Hur påverkar det arbetet? 

- Är det bra att anpassa sitt arbete efter bedömningen? 

Hur skulle man som elev kunna klara uppgifterna utan att läsa skönlitteraturen? 

- Sammanfattning av verken? 

- Färdiga analyser? 

Brukar er lärare kontrollera att ni faktiskt läser litteraturen, i så fall hur då? 

Hur skulle man kunna komma runt den kontrollen? 

Komplicerade/Känsliga frågor 

På en skala mellan 1-5, i enkäten ni har svarat på, var 5 att något definitivt är fusk, plagiat 

eller fabricering och 1 att något definitivt inte är fusk, plagiat eller fabricering. Om man slår 

samman alla svar går det att se följande: (dela ut ark med siffrorna) 

”att köpa en uppsats/inlämningsuppgift som någon annan skrivit och lämna in i eget namn” 

fick ett medelvärde på 4,8. Alltså nära ”Definitivt”.  

”att skriva en analys enbart baserat på andras analyser utan att ha analyserat själv” fick 3,2, 

alltså marginellt mer än ”Kanske/Tveksamt”.  

”att i en uppsats/inlämningsuppgift referera till källor utan att ha läst dem” fick 3,0 alltså 

”Kanske/Tveksamt”.  
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”att samarbeta under en hemtenta på ett sätt som resulterar i mycket snarlika svar” fick ett 

medelvärde på 2,5 alltså mitt mellan ”Troligen inte” och ”Kanske/Tveksamt”. 

”att referera till skönlitteratur i en uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart ha läst 

sammanfattningar av litteraturen” fick 2,4 alltså nästan mitt mellan ”troligen inte” och 

”kanske/tveksamt”. 

Hur tänker ni kring de här siffrorna? 

 

- Håller ni med? 

 

- Vilket är allvarligast? 

 

På frågan om en själv gjort det som beskrivs i påståendena det senaste året svarade eleverna 

på skolorna såhär: (dela ut ark) 

3,3% uppgav att de någon gång det senaste året ”köpt en uppsats/inlämningsuppgift som 

någon annan skrivit och lämna in i eget namn” (det minst angivna) 

34,4% uppgav att de någon gång det senaste året ”skrivit en analys enbart baserat på andras 

analyser utan att ha analyserat själv” 

40,0% uppgav att de någon gång det senaste året ”samarbetet under en hemtenta på ett sätt 

som resulterat i mycket snarlika svar” 

43,3% uppgav att de någon gång det senaste året ”i en uppsats/inlämningsuppgift refererat till 

källor utan att ha läst dem” 

44,4% uppgav att de någon gång det senaste året ”refererat till skönlitteratur i en 

uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart ha läst sammanfattningar av litteraturen” (det mest 

angivna) 

Hur tänker ni kring de här siffrorna? 

- Vad beror det på? 

 

- Vilka av dessa kommer man lättast undan med? 

 

- Vad får detta för konsekvenser? 
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- Vad ska man förändra i undervisningen för att få ned siffrorna? 

Avslutning 

Här sammanfattar moderatorn (jag) kortfattat vad som framkommit under samtalet för att 

också låta informanterna (eleverna) få fylla, förtydliga eller reservera sig. 

 

Informanterna får också möjligheter att säga något avslutande om de vill eller ställa frågor. 
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Bilaga 4: Intervjuguide lärare 

Den här intervjun är kopplad till mitt examensarbete på lärarutbildningen vid Lunds 

Universitet, Campus Helsingborg. Innan vi startar kommer jag läsa upp lite kort information. 

Intervjun här idag spelas in men ditt deltagande är anonymt och att allt som framkommer 

under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att framgå vem du är 

eller vilken skola du undervisar på. De enda som kan komma att ha tillgång till transkriptioner 

och/eller inspelat material är jag själv, min handledare som heter Anders Marklund samt min 

framtida opponent och examinator. Inspelningen och transkriptionen kommer sparas på en 

krypterad hårddisk. Samtalet ingår som en del i studien som i sin helhet kan komma att 

publiceras. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att inte svara på en fråga eller 

avbryta samtalet.  

Studien har till syfte att undersöka vilka strategier använder lärare och elever på gymnasiet för 

att mäta och visa upp kunskap i samband läsning av skönlitteratur inom ämnet svenska. 

Fakta/bakgrundsfrågor 

Berätta om varför du valde att bli svensklärare. 

 (förebilder, egna intressen, kom ämnet eller yrket först?) 

Introduktionsfrågor 

Berätta om hur du ser på läsningen av skönlitteratur på gymnasiet.  

 (Hur viktig är skönlitteraturen? Vad är meningen med att läsa skönlitteratur i skolan? 

Har rollen förändrats?) 

Övergångsfrågor 

Vilka kunskaper och förmågor, om några, anser du att man utvecklar i samband med 

läsning av skönlitteratur? 

- Analys? 

- Litteraturhistoria/författare? 

- Litteraturvetenskap? 

- Inlevelseförmåga/demokratisering? 
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Vilka av dessa brukar du fokusera på i samband med litteraturläsning i din 

undervisning? 

Nyckelfrågor 

Vilka, om några, strategier har du för att uppmuntra eleverna att läsa skönlitteratur? 

När ni läser skönlitteratur i svenskan, hur brukar uppgifterna se ut? 

- Analys? 

- Litteraturhistoria/författare? 

- Litteraturvetenskap? 

- Inlevelseförmåga/demokratisering? 

Berätta om hur själva bedömningen av uppgifterna brukar se ut. 

Hur viktig är bedömningen i en sådan uppgift? 

- Hur tror du bedömningens utformning påverkar elevernas läsande? 

- Är det bra om bedömning påverkar läsandet? 

Hur skulle elever kunna klara uppgifterna utan att läsa skönlitteraturen? 

- Sammanfattning av verken? 

- Färdiga analyser? 

- Förekommer det? 

Vilka, om några, strategier har du för att kontrollera om eleverna faktiskt läser 

skönlitteraturen? 

Komplicerade/Känsliga frågor 

Svaren på enkäten ser ut på följande sett för eleverna: (dela ut ark med siffrorna) 

”att köpa en uppsats/inlämningsuppgift som någon annan skrivit och lämna in i eget namn” 

fick ett medelvärde på 4,8. Alltså nära ”Definitivt”. (högst medelvärde) (Lärare = 5.0) 

”att skriva en analys enbart baserat på andras analyser utan att ha analyserat själv” fick 3,2, 

alltså marginellt mer än ”Kanske/Tveksamt”. (3.8) 

”att i en uppsats/inlämningsuppgift referera till källor utan att ha läst dem” fick 3,0 alltså 

”Kanske/Tveksamt”. (lärare = 4.0) 

”att samarbeta under en hemtenta på ett sätt som resulterar i mycket snarlika svar” fick ett 

medelvärde på 2,5 alltså mitt mellan ”Troligen inte” och ”Kanske/Tveksamt”. (lärare = 3.4) 
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”att referera till skönlitteratur i en uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart ha läst 

sammanfattningar av litteraturen” fick 2,4 alltså nästan mitt mellan ”troligen inte” och 

”kanske/tveksamt”. (lägst medelvärde) (lärare = 3.2) 

Hur tänker du övergripande kring det här? 

- Håller du med? 

- Vad beror siffrorna på tror du? 

På frågan om en själv gjort det som beskrivs i påståendena det senaste året svarade eleverna 

på skolorna såhär: (dela ut ark) 

3,3% uppgav att de någon gång det senaste året ”köpt en uppsats/inlämningsuppgift som 

någon annan skrivit och lämna in i eget namn” (det minst angivna) (lärare = 28.6%) 

34,4% uppgav att de någon gång det senaste året ”skrivit en analys enbart baserat på andras 

analyser utan att ha analyserat själv” (lärare = 80,6%) 

40,0% uppgav att de någon gång det senaste året ”samarbetet under en hemtenta på ett sätt 

som resulterat i mycket snarlika svar” (lärare = 71,4%) 

43,3% uppgav att de någon gång det senaste året ”i en uppsats/inlämningsuppgift refererat till 

källor utan att ha läst dem” (lärare = 88,9%) 

44,4% uppgav att de någon gång det senaste året ”refererat till skönlitteratur i en 

uppsats/inlämningsuppgift efter att enbart ha läst sammanfattningar av litteraturen” (det mest 

angivna) (lärare = 91.7%) 

Hur tänker du kring det här? 

- Vad beror det på? 

- Vad får detta för konsekvenser? 

- Förändrar detta din undervisning i samband med skönlitteratur? 
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Bilaga 5: Enkätutdrag till intervju/samtal 

Är detta fusk, plagiat och/eller fabricering? 

1 = Definitivt inte 

2 = Troligen inte 

3 = Kanske/Tveksamt 

4 = Troligen 

5 = Definitivt 

 

4,8 (högst) 

”att köpa en uppsats/inlämningsuppgift som någon annan skrivit och 

lämna in i eget namn”  

3,2 

”att skriva en analys enbart baserat på andras analyser utan att ha 

analyserat själv” 

3,0 

”att i en uppsats/inlämningsuppgift referera till källor utan att ha läst 

dem” 

2,5 

”att samarbeta under en hemtenta på ett sätt som resulterar i mycket 

snarlika svar” 

2,4 (lägst) 
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”att referera till skönlitteratur i en uppsats/inlämningsuppgift efter att 

enbart ha läst sammanfattningar av litteraturen” 

 

Under det senaste året, vid hur många tillfällen har du 

3,3% (lägst) 

”köpt en uppsats/inlämningsuppgift som någon annan skrivit och 

lämna in i eget namn” 

34,4% 

”skrivit en analys enbart baserat på andras analyser utan att ha 

analyserat själv” 

40,0% 

”samarbetet under en hemtenta på ett sätt som resulterat i mycket 

snarlika svar” 

43,3% 

”i en uppsats/inlämningsuppgift refererat till källor utan att ha läst 

dem” 

44,4% (högst) 

”refererat till skönlitteratur i en uppsats/inlämningsuppgift efter att 

enbart ha läst sammanfattningar av litteraturen” 


