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Abstrakt 
I föreliggande arbete genomförs en fallstudie av en lärares undervisning med skönlitteratur. Syftet 

är att studera hur undervisning med skönlitteratur kan planeras och utföras på ett sådant sätt att den 

ligger i linje med Skolverkets skrivningar i ämnets syfte för svenska på gymnasiet. Som teoretiskt 

ramverk används Gunilla Molloys ämnesdidaktiska perspektiv, Judith Langers teorier om 

byggandet av föreställningsvärldar, Louise Rosenblatts begrepp estetisk och efferent läsning samt 

Rita Felskis tankar om textuell interaktion. Metoderna som används är intervjuer med läraren samt 

några av eleverna, observation av undervisningen samt dokumentanalys av några av läraren skapade 

dokument kopplade till det för studien aktuella arbetsområdet. Fallstudien visar att läraren med sin 

undervisning ger eleverna tillfälle att arbeta med skönlitteratur likt Skolverkets formuleringar. För 

att uppnå detta använder läraren främst ungdomsböcker. Detta tillåter eleverna att känna igen sig 

och därmed relatera till litteraturen, vilket möjliggör för dem att ta till sig det nya. Läraren gör en 

noggrann analys av den elevgrupp som undervisningen är upplagd för och premierar den didaktiska 

relationen mellan elev och ämne. Arbetsmomenten består av reflekterande skrivuppgifter och 

boksamtal, vilka understödjer elevernas reflektioner genom att de hela tiden uppmuntras att spegla 

sig själva i texten. 

Nyckelord: svenska, gymnasieskola, undervisning, skönlitteratur, bildning, kursplan, Skolverket, 

receptionsteori 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Abstract – In English 
Translated title: ”You Learn How to Think in New Ways When Reading…”: A Case Study of a 

Swedish Teacher’s Teaching of Literature 

This is a case study of a Swedish teacher’s work in an upper secondary school. The aim is to study 

how the teaching of literature can be planned and carried out in such a manner that it aligns with 

The Swedish National Agency for Education’s writings in the aim of the subject for Swedish in 

upper secondary school. The theoretical framework consists of Gunilla Molloy’s subject didactic 

perspective, Judith Langer’s theories on envisioning literature, Louise Rosenblatt’s ideas of 

aesthetic and efferent reading as well as Rita Felski’s thoughts on textual interaction. The methods 

used are interviews with the teacher and some of the teacher’s students, observation of the teacher’s 

lesson as well as document analysis of some documents constructed by the teacher in regards to the 

present subject area. The results of the case study show that the teacher provides the students with 

opportunities to work with literature similar to the Swedish National Agency for Education’s 

writings. To achieve this, the teacher primarily uses books for juveniles. This allows for the students 

to feel recognition and thereby relate to the literature, which makes it possible to take on something 

new. The teacher carefully analyzes the class that the teaching is planned for, and values the didactic 

relation between student and subject. The subject area consists of reflective written assignments as 

well as book talks, which support the students’ reflections by continuously encouraging them to 

mirror themselves in the text.  

Keywords: Swedish, upper secondary school, teaching, literature, culture, curriculum, The Swedish 

National Agency for Education, reception theory  



Förord 
Det finns två personer som bör uppmärksammas för sina bidrag till att detta arbete i dag existerar. 

Först och främst ska den person som genom hela detta arbete endast benämns ”läraren” ha ett 

innerligt tack för att jag fått möjlighet att låna tid från ett hektiskt lärarliv. Din lärargärning och ditt 

engagemang för svenskämnet är en inspiration. 

Därefter vill jag tacka min handledare professor Anders Ohlsson vars skarpa iakttagelser och 

reflektioner har väglett mig genom den process som är ett examensarbete.  

Tack!  



Innehåll 
1. Inledning 1 ...............................................................................................................................

1.1. Syfte och frågeställning 2 ..................................................................................................

2. Bakgrund 2 ...............................................................................................................................

2.1 Forskningsbakgrund 8 ........................................................................................................

3. Teoretiska perspektiv 14 ..........................................................................................................

3.1 Allmän- och ämnesdidaktiskt perspektiv 14 ......................................................................

3.2 Byggandet av föreställningsvärldar 16 ...............................................................................

3.3 Estetisk och efferent läsning 18 ..........................................................................................

3.4 Textuell interaktion 19 ........................................................................................................

4. Material och metod 20 .............................................................................................................

4.1 Fallstudie 20 .......................................................................................................................

4.2 Materialbeskrivning 20 .......................................................................................................

4.3 Dokumentanalys 21 ............................................................................................................

4.4 Intervju 21 ..........................................................................................................................

4.4.1 Utformande av intervjuguide och genomförande 22 ....................................................

4.5 Fokusgrupp 24 ....................................................................................................................

4.5.1 Transkribering och kodning 24 .....................................................................................

4.6 Observation 25 ...................................................................................................................

4.7 Etiska överväganden 26 ......................................................................................................

5. Resultat och analys 27 .............................................................................................................

5.1 Lärarintervjun 27 ................................................................................................................

5.1.1 Varför? 27 ......................................................................................................................

5.1.2 Vem? 29 .........................................................................................................................

5.1.3 Vad? 31 ..........................................................................................................................

5.1.4 Hur? 34 ..........................................................................................................................

5.2 Dokumentanalys 36 ............................................................................................................

5.3 Elevsamtal 38 .....................................................................................................................

5.3.1 Varför? 38 ......................................................................................................................

5.3.2 Vem? 40 .........................................................................................................................

5.3.3 Vad? 41 ..........................................................................................................................

5.3.4 Hur? 42 ..........................................................................................................................

!2



5.4 Observation 44 ...................................................................................................................

6. Sammanfattning och diskussion 46 .........................................................................................

Källförteckning 50 .......................................................................................................................

Bilaga 1: Utdrag från kursplan 52 ...............................................................................................

Bilaga 2: Intervjuguide 53 ...........................................................................................................

Bilaga 3: Samtyckesformulär för intervju 55 ..............................................................................

Bilaga 4: Guide för gruppsamtal 56 .............................................................................................

Bilaga 5: Samtyckesformulär för fokusgrupp 57.........................................................................

!3



1. Inledning 
Skönlitteraturen utgör en stor del av svenskämnet på gymnasiet. I den inledande beskrivningen av 

ämnet i läroplanen skriver Skolverket (2011) att ”kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur” (s. 

160). Vad innebär detta och på vilket sätt är litteratur en del av svenskämnets kärna? I en mer 

ingående beskrivning av skönlitteraturens roll i svenskämnet lyfter Skolverket i ämnets syfte fram 

att skönlitteraturen för eleverna ska fungera som en källa till självinsikter och förståelse för andra 

människor. Skönlitteraturen ska alltså fungera som ett hjälpmedel eller redskap för eleverna genom 

vilket de kan utvecklas som reflekterande och empatiska personer. Detta synsätt kommer i 

föreliggande arbete att beskrivas som läsning av skönlitteratur för bildning. Som student på 

ämneslärarutbildningen och på väg ut i arbetslivet och den praktik som möter en som lärare blir den 

centrala frågan i detta fall – hur? På vilket sätt undervisar en som lärare för att nå detta mål med 

läsningen? 

Skolverket (2011) ger varken några direktiv eller någon vägledning hur detta ska gå till och 

konkretiserar inte heller den roll som tillskrivs skönlitteraturen i ämnets syfte. I de kursplaner som 

beskriver innehållet och målen ligger fokus snarare på kunskaper om skönlitteratur. Det är 

litteraturens form, litteraturvetenskapliga begrepp och författarskap som ska behandlas i 

undervisningen, samt analyser och redogörelser om detta som eleverna ska visa kunskap om. Om 

lärare ska nå båda syftena gällande skönlitteratur och läsning tillsammans med sina elever – hur gör 

de då? Det blir en utmaning för lärare när skrivningen i ämnets syfte och kunskapskraven inte är 

kompatibla. Dessa frågor ämnar detta arbete att undersöka närmare. Inte heller under min 

ämneslärarutbildning har den roll som skönlitteraturen tillskrivs i ämnets syfte diskuterats ingående, 

utan även på universitetet har stort fokus legat på litteraturhistoria och litteraturvetenskaplig analys. 

Hur-frågan blir inte besvarad på ett tillfredsställande sätt, vare sig i styrdokumenten eller på 

ämneslärarutbildningen, vilket leder till att läraren får ta andra vägar för att tillägna sig kunskap i 

frågan. 

Med detta arbete hoppas jag bidra till denna didaktiska fråga kring litteraturläsning, genom att 

medverka till skapande av beprövad erfarenhet  och belysa den kunskap som finns inom 1

lärarprofessionen. Gunilla Molloy (2017) skriver att ”historiskt sett har kopplingen mellan 

 Beprövad erfarenhet så som beskrivet av Skolverket (2013) i Forskning för klassrummet: Vetenskaplig 1

grund och beprövad erfarenhet i praktiken.
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forskning och skolans vardag varit svag” (s. 16). Hon menar att den forskning som bedrivits om 

undervisning inte nått lärare i den mån att de har kunnat använda den i sitt arbete. Föreliggande 

arbete syftar inte heller till att vara en manual för hur en lärare ska undervisa, utan snarare bidra 

med kunskap som lärare kan få nytta av och reflektera kring. Eller som Molloy skriver ”kunskap 

som lärare kan använda för att reflektera över sin egen undervisning” (s. 16).  

1.1. Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur undervisning med skönlitteratur kan 

läggas upp så att den ligger i linje med det Skolverket formulerat i ämnets syfte: 

  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i 
tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för 
nya perspektiv. (Skolverket, 2011, s. 160). 

För att uppnå denna intention genomför jag en fallstudie med fokus på en enskild lärares arbete med 

skönlitteratur. Själva uppläggningen av denna beskrivs i metoddelen. Utifrån dessa metoder 

formulerades fyra forskningsfrågor: 

• Vilka tankar har läraren om varför valt arbetsområde är viktigt? 

• Vilka överväganden gör läraren angående det ämnesinnehåll som undervisningen består av? 

• Vilka metoder använder läraren i undervisningen för att eleverna ska tillgodogöra sig den? 

• Vilka överväganden gällande sin elevgrupp gör läraren i förhållande till sin undervisning? 

2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras den bakgrund som ligger till grund för arbetets syftesformulering och 

frågeställning, i form av en genomgång av skönlitteraturens plats och roll i svenskämnet på 

gymnasiet utifrån läroplanen. Häri definieras också begreppet bildning så som det används i arbetet. 

”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur.”  

(Skolverket, 2011, s.160) 
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Skönlitteratur är, som vi kan utläsa från citatet ovan, en central del av svenskämnet på gymnasiet. 

Skolverket (2011) fortsätter i sin beskrivning av ämnet att utveckla den roll litteraturen innehar för 

människan, då de skriver att ”med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av 

medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (s. 160). Utifrån Skolverkets 

karakterisering av svenskämnet och skönlitteraturens roll däri framträder en bild där läsning av 

litteratur främst syftar till att hjälpa eleverna att finna sig själva och sin plats i världen. Denna bild 

blir tydligare i stycket ämnets syfte, som är citerat i arbetets inledning. 

Här ligger återigen fokus på att skönlitteraturen ska bidra till elevers bildningsprocess. De ska både 

utvecklas som individer och finna sig själva samt utvecklas till empatiska personer med förståelse 

för andra. Det är till och med så att undervisningen och läsningen av skönlitteratur ska leda till 

detta. Det är högt ställda krav på lärare att de ska sträva mot att skönlitterär läsning leder till en 

utveckling hos eleverna som dessutom är svår att mäta eller definiera. 

Begreppet bildning är centralt i detta arbete. Det är därför viktigt att beskriva begreppets innebörd. 

Wilhelm von Humboldt, som myntade begreppet på 1700-talet, avsåg med bildning att människan 

kan utvecklas, eller rentav förändras, genom att skaffa sig en viss sorts kunskap (Fathedinne, 2018, 

s. 47). Bernt Gustavsson (2012) skriver också att en grundläggande tanke med bildning är att ”den 

enskilda människan bildar sig genom att ta del av mänsklighetens samlade erfarenheter” (s. 314). 

Denna definition ligger nära det som åsyftas i föreliggande arbete, där elever då kan utvecklas 

genom den kunskap och de samlade erfarenheter av mänskligheten som läsning av skönlitteratur 

kan erbjuda. Innebörden i begreppet bildning kan fördjupas genom att Anna-Lova Olssons (2015) 

begrepp moralisk bildning adderas. Hon menar att bildning genom läsning av skönlitteratur är en 

”fråga om transformeringen av individens föreställningsförmåga och uppmärksamhet, och hennes 

sätt att relatera till andra varelser i världen” (s. 38). Olsson framhåller alltså att bildning är en fråga 

om att individen vid läsning omformar eller ombildar sin uppfattning om världen och sitt sätt att 

relatera till andra. Bildningsbegreppet som åsyftas i detta arbete inbegriper alltså inte främst 

litteraturhistorisk bildning eller en bildning baserad på kännedom om kanoniserade skönlitterära 

verk eller författarskap, utan istället bildning genom läsning av den typen av texter där läsaren kan 

utvecklas och omforma sin föreställning av världen och sin förståelse för andra människor i den. 

Olsson (2015) konstaterar också att ”bildning är en kontinuerlig process av att upptäcka världen” (s. 

155). 
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Judith A. Langer (2017) diskuterar skönlitteraturens roll och förmåga på ett liknande sätt som 

Skolverket gör i ämnets syfte. Skolverket (2011) använder dessutom Langers begrepp 

föreställningsvärldar (s. 160), vilket vittnar om förbindelse mellan Skolverkets skrivningar om 

skönlitteratur och Langers teorier. Langer (2017) menar att alla personer har sina individuella 

föreställningsvärldar vilket hon beskriver som ”den värld av förståelse som en person besitter vid 

en given tidpunkt” (s. 27). 

Langer (2017) har identifierat fem faser i byggandet och utvecklandet av föreställningsvärldar. 

Dessa är inte linjära utan läsaren går in i och ut ur dem under läsningens gång. Den tredje fasen, 

som hon kallar ”Att stiga ut och tänka över det man vet” (s. 40), är den fas som också ligger 

närmast skrivningen i ämnets syfte. Under denna fas av byggandet av föreställningsvärldar pågår 

det, enligt Langer, en växelverkan mellan läsarens verklighet och föreställningsvärlden. Langer 

formulerar det som att ”föreställningsvärlden upplyser (och påverkar) livet, och livet upplyser (och 

påverkar) föreställningsvärlden" (s. 40). Det är således det Langer beskriver under denna fas som 

verkar vara rötterna till ämnets syfte. Det är här som skönlitteraturen kan utveckla läsaren i form av 

lärdom, självinsikt och förståelse för andra. Hennes formuleringar förefaller vara i samma anda som 

Skolverkets då hon beskriver kraften i denna fas som hjälpmedel ”att ompröva vad vi har gjort och 

föreställa oss andra värderingar, övertygelser och känslor” (s. 41). Innebörden i detta citat framstår 

nära besläktat med Skolverkets (2011) uttryck av ”självinsikt” och ”förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar” (s. 160). 

Vidare i ämnets syfte listar sedan Skolverket (2011) nio punkter som ”Undervisningen i ämnet 

svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla” (s. 161). Av dessa nio är tre direkt relaterade 

till läsning av litteratur. I denna del av kursplanen framträder ytterligare en beskrivning av 

litteraturens roll i undervisningen, nämligen läsning som stoff för kunskaper om skönlitteratur.  

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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Den sjunde punkten, som behandlar läsning som förmåga, är kopplad till beskrivningarna i ämnets 

syfte och kan betraktas som ett steg i avsikt att realisera de idéer om litteraturens roll som finns 

formulerade där. För att eleven ska kunna lära ”känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv” (s. 160) med hjälp av skönlitteratur krävs också en förmåga att läsa samt reflektera kring det 

lästa. Punkt nummer fem och sex uttrycker däremot tydligt att undervisningen ska behandla och ge 

”eleverna förutsättningar att utveckla” kunskaper om skönlitteratur, vilket skiljer sig från de tidigare 

beskrivningarna av litteraturens roll. Skolverket har i denna del av kursplanen börjat göra en 

distinktion mellan två olika syften med läsningen av skönlitteratur: dels som bildning, dels som 

stoff att skaffa sig kunskaper från och om.  

Härifrån delas kursplanen upp i de tre kurser i svenska som finns på gymnasienivå: Svenska 1, 

Svenska 2 och Svenska 3. Beskrivningen av dessa tre kurser är indelad i centralt innehåll och 

kunskapskrav, vilka innehåller individuella formuleringar för varje kurs. Det centrala innehållet 

omfattar sådant som undervisningen i kursen ska behandla (se bilaga 1).  

Här finns en tydlig förskjutning i tyngdpunkten gällande skönlitteraturens roll i undervisningen. 

Från de inledande formuleringarna i ämnets syfte kring skönlitteraturens roll som bildning, ser vi i 

det centrala innehållet för varje kurs en tydligare tonvikt på kunskaper om skönlitteratur. 

Undervisningen ska bland annat behandla berättarteknik och stildrag, författarskap från olika epoker 

samt litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Där finns inga skrivningar som ger explicit 

uttryck för de idéer som tas upp i ämnets syfte, utan det ter sig bortkopplat till förmån för de nu 

framträdande kunskapsmålen. De skrivningar som Skolverket (2011) gjort i ämnets syfte 

konkretiseras inte i det centrala innehållet. Det verkar snarare så att det tas för givet att 

skönlitteraturen ska verka på det sätt som formuleras i ämnets syfte eller att det möjligen är 

underförstått att det också ska genomsyra undervisningen parallellt med att denna ska ge kunskaper 

om skönlitteratur. 

I kursplanen kommer sedan respektive svenskkurs kunskapskrav, vilka är de mål som eleverna ska 

uppnå för att nå betygen E, C respektive A (se bilaga 1). I varje kurs kunskapsmål finns en skrivning 

som berör arbetet med skönlitteratur. Det närmaste i kunskapskravet för E i Svenska 1, det vill säga 

det som eleven minst ska visa för att nå ett betyg i kursen som går att koppla till formuleringarna i 

ämnets syfte är den avslutande meningen: ”Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna 
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tankar med utgångspunkt i berättandet” (Skolverket, 2011, 163). Här eftersöker Skolverket egna 

tankar och iakttagelser hos eleverna som utgår från det lästa, men går inte närmare in på vad dessa 

kan innefatta eller behandla. I Svenska 1 ska eleven annars kunna återge innehållet i böcker som 

tillhör kanon samt visa på intertextualitet gällande motiv och tema. 

Det finns ingen formulering för betyget E i Svenska 2 gällande elevernas egna tankar eller 

reflektioner i anslutning till den lästa litteraturen. I kursen ska eleven kunna diskutera utmärkande 

drag gällande form och innehåll genom litteraturhistorien och olika epoker. Detsamma gäller i 

Svenska 3, där det för betyget E krävs att eleven kan genomföra en litterär analys med begrepp från 

litteraturvetenskapen, vilket åter är ett fokus på kunskaper om litteraturens form. Om vi däremot 

tittar på kunskapskraven för det högsta betyget, A, kan vi se formuleringar som drar mer åt målet 

med skönlitteratur som bildning. I dessa skrivningar har Skolverket gjort tillägg som krävs för detta. 

I Svenska 1 finns tillägget: ”samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till 

allmänmänskliga förhållanden” (Skolverket, 2011, s. 164). Här kan vi se en koppling till 

formuleringen i ämnets syfte att eleven genom litteraturen ska lära känna ”sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv” (s. 160), att eleven relaterar det lästa till det allmänmänskliga, med 

andra ord vad det innebär att vara människa.  

I Svenska 2 har Skolverket (2011), för betyget A, gjort tillägget: ”diskuterar utförligt och nyanserat 

hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor” (s. 172). Denna formulering skulle vi också 

kunna se som ett led i att konkretisera arbetet med skönlitteraturen på det sätt som skrivs fram i 

ämnets syfte. Samtidigt ligger det fortfarande mycket nära målet med kunskaper om litteraturen, då 

eleven ska diskutera hur texten förmedlar idéer och känslor, snarare än vilka känslor eller vad de har 

för inverkan på läsaren. I Svenska 3 finns inget tillägg för betyget A kopplat till skönlitteratur.  

Det är anmärkningsvärt att det för de högre betygen finns tillägg kopplade till bildning, då det 

framstår som om Skolverket endast ser bildning genom skönlitteratur som en möjlighet för 

högpresterande elever. Det torde snarare vara så att även lägre presterande elever har denna 

möjlighet eller förmåga. Eftersom det dessutom i ämnets syfte står att undervisningen ska leda till 

bildning borde det återfinnas i alla kunskapskrav. 
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I kunskapskraven har förskjutningen mot kunskapsmålet – kunskap om skönlitteraturens författare, 

verk och form – istället fortsatt ytterligare. I ämnets syfte står det att undervisningen ska ”leda till 

att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt och förståelse 

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011, s. 

160). Men för att eleverna ska få betyg i de olika svenskkurserna krävs det enbart att eleverna visar 

upp kunskaper om skönlitteraturens olika verk, författare och form. 

Det verkar finnas en diskrepans i kursplanen för svenska på gymnasiet, då det som står i ämnets 

syfte inte satt några avtryck i resterande del av kursplanen. De tankar och idéer om skönlitteratur 

som finns formulerade i ämnets syfte är inte sammankopplade med det centrala innehållet och 

kunskapskraven för de olika kurserna. Snarare framträder dels den intention som formuleras i 

ämnets syfte med skönlitteratur för bildning, dels den som vi finner i det centrala innehållet och 

kunskapskraven för de olika svenskkurserna med skönlitteratur som stoff att skaffa sig kunskaper 

från och om.  

Den roll som Skolverket (2011) ger skönlitteraturen i ämnets syfte kräver en närhet till texten, där 

det lästa och den inverkan detta har på eleven står i centrum. Beskrivningen av det centrala 

innehållet och kunskapskraven kräver snarare en distans till texten och det lästa. Med hjälp av 

Louise Rosenblatts begrepp estetisk och efferent läsning  kan denna motsättning beskrivas 2

ytterligare. Hon menar att skönlitteratur kan erbjuda läsaren nya erfarenhet och insikter. För att nå 

denna nivå krävs dock en estetisk läsning av texten. Rosenblatt (2002) skriver att en estetisk läsning 

kräver att läsaren är inriktad på de affektiva aspekterna av texten. Den estetiska läsningen är 

personlig och känslomässig. Denna beskrivning ligger i linje med litteraturundervisningens syfte att 

skönlitteraturen ska fungera som ett hjälpmedel till självinsikt och förståelse för andra. En sådan 

relation till texten och ett sätt att läsa krockar med den distans till, eller objektifiering av, texten som 

krävs för att uppnå målen formulerade i kunskapskraven. Rosenblatt (2002) menar att om en läsare 

ska kunna tillgodogöra sig nya erfarenheter och insikter genom texten krävs det att hen inte blir 

avlägsnad från det hen ”har genomlevt under läsningen av verket” (s. 67). Läraren kan alltså inte 

fullständigt diktera hur och vad eleven ska uttrycka, utan eleven måste själv få komma till klarhet. 

Lärarens instuderingsfrågor kopplade till förutbestämda teman och analysuppgifter kan därmed 

äventyra elevernas bildningsprocess. 

  En mer ingående genomgång av Rosenblatts teorier finns i kapitlet 5.3 Estetisk och efferent läsning.2
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Den efferenta läsningen är, framhåller Rosenblatt (2002), inriktad på att plocka ut information eller 

idéer från texten. Den efferenta läsningen kan alltså någon annan göra åt en. Det vill säga någon kan 

läsa en text och återge eller sammanfatta innehållet, men den estetiska läsningen och 

genomlevandet av texten kan en enbart göra själv. Rosenblatts efferenta läsning går att 

sammankoppla med kunskapsmålet som skönlitteraturen har i kunskapskraven. Eleven kan 

abstrahera information från en text och göra en analys med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp, 

men den distans som eleven då har till texten kolliderar med den närhet som krävs för att texten ska 

verka på det plan som eftersöks i ämnets syfte.  

2.1 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för arbetet. Denna tidigare forskning 

berör hur läsning av skönlitteratur framställs i styrdokumenten för grundskolan, samt metoder och 

undervisning för att arbeta med bildning genom skönlitteratur i klassrummet. 

Djamila Fatheddine (2018) undersöker i sin doktorsavhandling Den kroppsliga läsningen hur 

läsning av skönlitteratur skrivs fram i ämnet svenska i läroplanen för grundskolan – Lgr11. Hon har 

formulerat tre forskningsfrågor för att studera hur skrivningarna om litteraturläsning formuleras, 

vilka kunskapsformer som är kopplade till litteraturläsning samt hur den demokratiska potentialen i 

litteraturläsning kommer till uttryck (s. 2-3).  

Fatheddine (2018) finner en liknande brist på överensstämmelse i läroplanen för grundskolan, som 

den ovan beskrivna avseende läroplanen för gymnasiet. I syftesbeskrivningen och det centrala 

innehållet identifierar hon en syn på läsning av skönlitteratur där individen ska utveckla förståelse 

för andra och konstruera en identitet: ”Att läsa berättande texter i grundskolan handlar alltså enligt 

nu gällande kursplan till stor del om att utvecklas som människa” (s. 7). Denna beskrivning 

påminner starkt om det övergripande syfte med läsning av skönlitteratur som Skolverket (2011) ger 

uttryck för avseende svenskämnet i gymnasieskolan – eleverna ska genom skönlitteraturen 

utvecklas som människor. 

När Fathedinne (2018) däremot når fram till kunskapskraven och dess mål träder en annan syn på 

kunskap fram. Istället för en syn på litteraturläsning som en källa till samtal för att utvecklas som 

människa menar hon att det i kunskapskraven snarare framträder en syn på litteraturen som något 
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att hämta förutbestämda uppfattningar från: ”till skillnad från de kunskaper som accentueras i 

syftesbeskrivningen och det centrala innehållet framhålls här en annan form av kunskap, kunskaper 

som kan kontrolleras objektivt” (s. 9).  

Denna diskrepans liknar det förhållande som råder i läroplanen för gymnasiet. Fathedinne (2018) 

skriver att det i läroplanen för grundskolan finns två kunskapssyner: en som grundar sig på att 

”utvecklas genom att ta del av andras livsvärldar” (s. 11), och en som bygger på objektiv kunskap. 

Detta får enligt henne följder för lärare och deras undervisning, eftersom det innebär att det finns 

två kunskapssyner som inte kan samspela. Hon resonerar om möjligheten att den lärare som 

bemödar sig om att följa styrdokumenten – både syftet och kunskapsmålen – kan tvingas undervisa 

om en sak – litteratur som bildning – men bedöma något helt annat, kunskap om litteratur. 

Fatheddine ställer sig dessutom frågan vad det gör med skönlitteraturens demokratiska potential om 

”fokus till stor del ligger på litteraturläsandets mer formella aspekter” (s. 12). Detsamma gäller 

problematiken beskriven i detta arbetes bakgrund – om de kunskapsmål som eleverna ska bedömas 

efter är litteraturens formella aspekter, vilket utrymme ges då åt syftesformuleringar avseende 

litteraturundervisning för bildning? 

Birgitta Bommarcos doktorsavhandling Texter i dialog (2006) beskriver en undervisning där 

ambitionen är bildning genom skönlitteratur. Denna studie är dock gjord under den förra läroplanen,  

Lpf 94, vilket innebär att den utgår från andra skrivningar om litteraturens plats i skolan än den 

nuvarande som ligger till grund för min undersökning. Däremot bör sättet som gymnasieelever läser 

skönlitteratur inte vara väsensskilt från då till nu, vilket gör Bommarcos studie och resultat 

betydelsefullt även för denna undersökning.  

Hon utgår i studien från att läsande av och arbete med skönlitteratur i skolan är en aktivitet för 

identitets- och kulturskapande. Elever, menar hon, får i arbetet med uppgifter kring och samtal om 

det lästa tillfälle att reflektera kring sig själva och sin omgivning, bearbeta erfarenheter och erövra 

sig kunskap (Bommarco, 2006, s. 11). I studien undersöker hon en klass som hon själv undervisar 

under tre år på en gymnasieskola. Det är en receptionsstudie där hon studerar elevernas 

läsprocesser. Syftet med studien är att ”få kunskap om vad som händer när gymnasieelever läser 

skönlitterära texter i skolan” (Bommarco, 2006, s. 11). Enligt litteraturdidaktiken är läsprocessen 

något som börjar innan texten läses och som forsätter även efter det att den är färdigläst. Bommarco 
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undersöker hur denna process ser ut och fortsätter vidare i det arbete eleverna gör när texten är läst. 

I studien ligger framför allt boksamtal och skriftliga uppgifter i fokus.  

Bommarco (2006) läser tre romaner med sina elever. Det är sedan elevernas texter om läsningen, i 

form av läsloggar, boksamtal i helklass och mindre grupper som ligger till grund för studien och 

analysen. Hon finner att elevernas skrivande av läsloggar är viktigt för deras läsande, och att det 

finns ett behov av att knyta an till egna erfarenheter parallellt med läsningen. Bommarco (2006) 

skriver att eleverna i sina läsloggar ”reflekterar över, prövar och drar slutsatser av sina 

läsupplevelser och de jämför dem med upplevelser från sina egna liv” (s. 209). Detta kan vi betrakta 

som en möjlighet för eleverna att reflektera kring sig själva och andra, då de speglar sig själva mot 

det lästa. Det kan även vara en möjlighet att kunna bearbeta egna erfarenheter. Boksamtalen är 

enligt studien viktiga för elevernas läsande på så sätt att det ger dem tillfälle att fördjupa sin 

förståelse för texten, då de får tillgång till de andra elevernas tolkningar och därmed kan reda ut 

oklarheter. Dessa samtal ger också utrymme för eleverna att diskutera ämnen med sina 

klasskamrater där de får uttrycka sina egna värderingar och samtidigt ta del av andras. Bommarco 

(2006) skriver att ”Mycket talar för att eleverna […] har lärt sig något om sig själva, om varandra, 

om texterna de läst och om läsprocesserna i samtalen om romanerna” (s. 215). 

En annan studie som undersöker hur litteraturundervisning för bildning kan bedrivas är Michael 

Tengbergs studie Samtalets möjligheter (2011). Han undersöker de pedagogiska möjligheterna och 

begränsningarna med litteratursamtalet, med särskilt fokus på hur det texttolkande samtalet kan 

fungera som ett redskap för att utveckla elevers reception av en text. Tengberg vill dock även 

undersöka huruvida samtalet kan bidra till ”mer generella insikter” (s. 296) om vad litteraturläsning 

innebär. Han använder Eva Hultins beskrivning av litteratursamtal som ett texttolkande samtal, 

vilket innebär ett samtal om den lästa texten med fokus på tolkning och analys (s. 296). Det vill 

säga att eleverna ska få tillfälle att fördjupa sin förståelse för texten samt uttrycka sina egna 

tolkningar och idéer (s. 43).  

Tengberg (2011) diskuterar Louise Rosenblatts begrepp efferent och estetisk läsning, men menar 

samtidigt att det behövs nya begrepp och modeller för att diskutera läsningen i dagens skola, då 

terminologin inte ger utrymme för att beskriva läsprocessen hos skolungdomar och 

”litteraturundervisningens pedagogiska möjligheter” (s. 303). Han identifierar istället sex olika 
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läsarter: handlingsorienterad, betydelseorienterad, värderingsorienterad, subjekts-orienterad, 

intentionsorienterad och metakognitiv.  

I sin undersökning finner Tengberg (2011) den handlingsorienterade läsarten vanligast och skriver 

att den har ”fokus på intrigens ytplan och på logiska förklaringar till olika karaktärers 

handlingar” (s. 303-304). Givet att Tengbergs iakttagelse är korrekt innebär det att en stor del av 

litteratursamtalen läggs på att diskutera handlingen i det lästa och karaktärernas olika tankar och 

handlingar. Samtidigt menar han att de andra läsarterna bygger på den bas som den 

handlingsorienterade läsarten ger. Tengberg menar att det finns en diskrepans mellan forskningen, 

som lyfter fram vinsterna med och har stor tilltro till litteratursamtalen, och hur det praktiskt ser ut i 

klassrummen på skolorna med de utmaningar i form av bland annat tidsbrist som lärarna möter där. 

Han framhåller att det finns få empiriska studier som ger belägg för litteratursamtalets förtjänster 

och att det behövs mer forskning för att visa på möjligheterna med samtalet (s. 297-298). 

Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm (2015) undersöker i artikeln ”Lässtrategier i rörelse” hur 

läsning av skönlitteratur kan bidra till bildning genom undervisning som explicit lär ut olika 

lässtrategier kopplade till läsning av skönlitteratur. Dessa lässtrategier menar Olin-Scheller et al. att 

elever behöver lära sig för att utveckla sin ”tolkande och avancerade läsförmåga” (s. 145). Den 

avancerade läsförmågan innebär en rörlighet i texten, det vill säga förmågan att distansera sig och 

läsa texten kritiskt respektive förmågan att läsa nära texten och med inlevelse på ett mer personligt 

plan. Olin-Scheller et al. benämner det som ”att skifta mellan yta och djup” (s. 132). Denna 

textrörlighet och förmåga att röra sig mellan olika nivåer påminner om gestaltningen av 

skönlitteratur i genomgången av kursplanen för svenska på gymnasiet. Den ytliga eller kritiska 

läsningen går att koppla till kunskapskraven, medan den djupa och personliga läsningen ligger nära 

skönlitteratur för bildning, något även Olin-Scheller et al. berör när de skriver att den sortens 

lässtrategier som de undersöker hjälper elever att dels läsa på ytan, dels läsa på djupet, eller som de 

också formulerar det: ”som ser både till bokstavliga meningar och till sociala och kulturella 

undertexter” (s. 132).  

Olin-Scheller et al. (2015) instruerade ett antal lärare om hur de explicit skulle undervisa sina elever  

att använda sju olika sorters lässtrategier: summera, göra förutsägelser, värdera och ta ställning, 

ställa frågor till texten, visualisera (tänka i bilder), jämföra texten med andra texter, hitta luckor i 
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texten och göra inferenser (s. 134). De fann att modelleringen var viktigt för eleverna, då det 

synliggjorde hur de olika lässtrategierna går till i praktiken. Modellering innebär att lärarna 

demonstrerar sin tankeprocess (s. 136). Studien visar på att ett undervisningsupplägg där lärare 

arbetar aktivt med lässtrategier och konkretiserar hur de fungerar är ett sätt att arbeta med elevers 

avancerade läsförmåga. Samtidigt varnar Olin-Scheller et al. för att skilja lässtrategierna för mycket 

från texttolkandet, då de menar att strategierna inte får bli ”ett mål i sig” (s.147), utan snarare ska 

verka som ett medel för elever att kunna läsa mer tolkande. 

Den stora vinsten med denna typ av explicit undervisning av lässtrategier är, enligt Olin-Scheller et 

al. (2015), det ”metaperspektiv på vad läsning är” (s. 145-146) som den ger. Eleverna får genom 

denna typ av undervisning möjlighet att utveckla metakognition kring läsning av skönlitteratur, 

vilket ger eleverna möjlighet att utveckla självreflektion genom att bli medveten om sig själv som 

läsare. Det ger även eleverna en medvetenhet och kunskap om texten på så sätt att de kan identifiera 

hur och varför en text har effekt på en läsare. Olin-Scheller et al. (2015) refererar också till Jerome 

S. Bruner som benämner detta som narrativa färdigheter och värderar det som väsentligt för eleven 

att hitta sin plats i världen, vilket ”kräver såväl fantasi som narrativa färdigheter” (Olin-Scheller, 

Tengberg & Lindholm, 2015, s. 146). Denna formulering påminner om Skolverkets (2011) 

skrivning om skönlitteraturens roll i gymnasieskolan: ”med hjälp av skönlitteratur […] lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (s. 160). Här kan vi således se en gemensam 

nämnare mellan lässtrategier och den metakognitiva utvecklingsmöjlighet som de kan erbjuda, och 

skönlitteratur för bildning. 

Olin-Scheller et al. (2015) diskuterar att litteraturundervisning som stöder eleverna i att utveckla det 

metakognitiva kring att läsa skönlitteratur kan bidra till deras bildnings- och identitetsskapande (s. 

147). För att nå dit är det viktigt att utveckla elevernas förmåga att gå från ”textläsning till 

texttolkning och vidare till kritik av de värderingar som finns implicit i texter” (s. 147). 

Den ovan presenterade forskningen är särskilt intressant för föreliggande arbete då de behandlar 

olika aspekter av läsning för bildning. Fathedinne (2018) har gjort en genomgång av 

skönlitteraturens roll i Lgr11, likt den i denna studies kapitel 4 angående Lgy11. Tengberg (2011) 

undersöker hur litteratursamtalet kan användas i undervisningen, medan Bommarco (2006) 

undersöker skrivandet kopplat till det lästa och hur det kan bidra till bildning. Olin-Scheller et al. 
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(2015) har i sin tur undersökt hur explicit undervisning av lässtrategier kan hjälpa elevers 

bildningsprocess genom att läsa på ett tolkande och reflekterande vis. Det finns dock ytterligare 

tidigare forskning som är relevant för detta arbete och därmed bör nämnas. 

Katarina Eriksson Barajas (2012) fann i Boksamtalets dilemman och möjligheter att boksamtal på 

grundskolan som var engagerande och som berörde starka ämnen såsom kärlek och död var 

ovanliga. Boksamtal och diskussioner förekom i undervisningen, men dessa var ”generella eller 

fragmentariska” (s. 121). Eriksson Barajas menar att det var lärarnas förutbestämda mål med 

samtalen som kom i konflikt med elevernas läsglädje och det som de ville diskutera, som borde 

ligga till grund för samtalen. 

Christina Olin-Scheller (2007) fann i sin doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother i en 

gymnasiekontext att elevers och lärares litterära repertoarer och förväntningar på skönlitteratur ofta 

kolliderade. Hon menar att undervisningen och det val av litteratur i de klasser hon studerade inte 

hade subjektiv relevans för eleverna. Detta går i sin tur ut över bildningsprocessen och hon skriver 

att eleverna saknar ”den kontext som skulle kunna göra läsningen meningsfull” (s. 226). Det är 

alltså en fråga om vem  undervisningen egentligen är planerad för och om att göra en analys av 3

elevgruppen. Olin-Scheller skriver också att ”svensklärarens kunskaper om elevernas 

läserfarenheter och förväntningar är således centrala för att repertoarerna ska kunna mötas” (s. 230). 

Slutligen bör även Gunilla Molloy nämnas i sammanhanget, då hon har forskat och skrivit mycket 

om skönlitteraturens roll i skolan och läsning med ungdomar. I Att läsa skönlitteratur med 

tonåringar (2003) beskriver även hon skönlitteraturen som en källa till bildning: ”Jag menar att 

horisonter kan vidgas, fantasin kan uppövas och inlevelseförmågan kan öka om man läser, skriver 

och talar om texter av olika slag” (s. 318). I sin studie av fyra högstadieklasser fann hon bland annat 

att en god stämningen i klassrummet var väsentlig för litteratursamtal. Dessutom fann hon att 

lärarna var osynliga som läsare, och hon menar att läraren måste läsa det som eleverna gör och vara 

delaktig i samtalen kring det lästa för att kunna stötta dem i deras diskussioner och tillsammans 

tolka och undersöka texten.    

 Se Molloys (2017) ämnesdidaktiska frågor i kapitel 3.1.3
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta kapitel introduceras de teoretiska perspektiv som tillämpas i arbetet. I den första delen 

presenteras Gunilla Molloys (2017) allmän- och ämnesdidaktiska perspektiv om vilka relationer 

som existerar inom undervisning samt de ämnesdidaktiska frågorna som kan synliggöra de val och 

värderingar som ligger till grund för en lärares undervisning. I den andra delen diskuteras Judith 

Langers (2017) teorier om byggandet av föreställningsvärldar vid läsning av skönlitteratur. I den 

tredje delen behandlas Louise Rosenblatts (2002) teorier om olika sätt att läsa litteratur och vilken 

innebörd det har för genomlevandet av texten. Avslutningsvis presenteras Rita Felskis (2008) tankar 

om textuellt interaktion och relationen mellan läsaren och texten.  

3.1 Allmän- och ämnesdidaktiskt perspektiv 
För att kunna synliggöra de värderingar och val som konstituerar lärarens undervisning behöver vi 

applicera ett didaktiskt perspektiv. Det valda perspektivet är både ett allmändidaktiskt och ett 

ämnesdidaktiskt med utgångspunkt från Molloys Svenskämnets roll (2017).  

Molloy (2017, s. 27) introducerar en didaktisk modell (Figur 1) över de olika relationerna i 

undervisningen. Modellen kan användas som ett redskap för att analysera undervisning och på så 

sätt synliggöra värderingar bakom strukturen på dessa och ämnesvalen. 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 1. Från Svenskämnets roll: Om didaktik, demokrati och critical literacy (s. 26), av G. Molloy, 

2017, Lund: Studentlitteratur AB 
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Som vi kan se i modellen har både läraren och eleverna en relation till varandra och till ämnet. När 

relationen mellan läraren och eleverna är i fokus handlar det enligt Molloy om elevcentrerad 

undervisning, det vill säga att eleverna är med i utformandet av sitt lärande. Om relationen mellan 

läraren och ämnet istället är i centrum är det mer fokus på läraren och lärarens kompetens i ämnet, 

vilket enligt Molloy kan distansera eleverna från både ämnet och läraren. En undervisning där 

elevens relation till ämnet är utgångspunkten ger en mottaglighet för lärande hos eleven. Att denna 

relation är god är också central i Rosenblatts (2002) begrepp estetisk läsning där läsarens personliga 

och känslomässiga läsning av texten är grundläggande. Om eleven inte får möjlighet eller kan 

känna med texten blir läsningen också lidande. Molloy (2017) poängterar dock att det inte är en 

fråga om antingen eller, utan att det snarare är så att en lärare behöver kunna både sitt ämne och 

samtidigt ha sina elever och deras förhållande till ämnet i fokus. 

  

Molly (2017) lyfter också fram vad hon menar är ”ämnesdidaktikens grundläggande frågor” (s. 28), 

vilka är ett hjälpmedel för lärare att synliggöra sina val i undervisningen. Dessa frågor är: Varför? 

Vad? Hur? och Vem? Frågorna är nära sammankopplade och bygger på varandra. Molloy skriver att 

”den ena kan inte lösgöras ifrån de andra de måste ses som en helhet” (s. 33). 

Den första frågan, varför, är övergripande och besvarar varför ämnet är viktigt. Molloy (2017) 

exemplifierar utifrån läroplanen för grundskolan (Lgr11) och beskriver det som att ”skolämnet 

svenska skulle kunna bidra till att eleverna får utveckla den egna identiteten och få en ökad 

förståelse för andra människor” (s. 29). Detta svar på varför ämnet är viktigt ligger nära det som 

föreliggande arbete undersöker, men skillnaden är att det är från ämnets syfte i läroplanen för 

gymnasiet (Lgy11). Detta svar på frågan varför ställer i sin tur krav på de resterande 

ämnesdidaktiska frågorna. Den andra frågan, vad, behandlar vilket ämnesinnehåll som behövs för 

att nå svaret på frågan varför. Molloy belyser i ett misslyckat fall att hennes ämnesinnehåll var 

förutbestämt av henne som lärare. Eleverna skulle i texten hitta det som hon som lärare var ute efter, 

och som kanske inte var relevant för eleverna. Detta upplägg av innehåll går att koppla till 

Rosenblatts (2002) begrepp efferent läsning, då eleverna skulle leta efter information i texten 

snarare än att genomleva den. Om svaret på varför är att ”utveckla den egna identiteten och få en 

ökad förståelse för andra människor” (s. 29) skulle Rosenblatt säga att den estetiska läsningen är 

vägen dit. Molloy (2017, s. 31-32) tar i ett lyckat fall upp relevansen för eleverna och att innehållet 

bestod av vad de lyfte fram som viktigt. Genom elevernas nedskrivna reflektioner i loggböcker 
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knutna till texten fick hon tillgång till vad som intresserade eleverna och kunde basera 

undervisningens innehåll på det. 

Den tredje frågan avser hur. Vilka arbetsformer ska undervisningen bestå av för att lärande ska äga 

rum. Molloy (2017) skriver att ”hur-frågan är inte frikopplad från vad-frågan” (s. 34). I sina 

exempellektioner menar Molloy att hon i det misslyckade fallet var den aktiva under lektionen, 

eftersom hon inte hade formulerat några lärandemål för lektionen. Hon hade inget svar på den första 

frågan varför. Till den lyckade lektionen hade hon lärandemålet ”att utveckla den egna identiteten 

och få en ökad förståelse för andra människor” (s. 29), vilket möjliggjorde för henne att besvara 

frågan hur. I detta fall genom ”individuellt skrivande, parsamtal och helklassamtal” (s. 34). Den 

fjärde och avslutande frågan är vem? Det handlar alltså om vilka eleverna är och vad de behöver. 

Samtidigt måste dock läraren ställa frågan till sig själv för att se sin egen roll och uppfattning om 

ämnet. Molloy menar dock att det finns ytterligare en aspekt till frågan då alla elever i klassrummet 

har en uppfattning av sin egen identitet förenad med vissa värderingar och attityder (s. 35). Det är 

därför viktigt att känna sina elever och deras eventuella inställning kopplat till frågorna vad och hur. 

3.2 Byggandet av föreställningsvärldar 
Judith Langers (2017) teorier om föreställningsvärldar och byggandet av dessa går att relatera till 

Skolverkets skrivningar om läsning av skönlitteratur för bildning. Langer menar att alla personer 

har sina individuella föreställningsvärldar, vilka är textvärldar hon beskriver som ”den värld av 

förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt” (s. 27). Vid läsandet av skönlitteratur kan 

läsarens föreställningsvärldar förändras och utvecklas, eftersom läsaren interagerar med texten. Det 

som uppenbarar sig i det lästa, känslor som uppstår hos läsaren eller händelser som utspelar sig i 

verket, påverkar läsaren och framkallar därför ”nya tankar och antaganden” (s. 33). Skolverket 

(2011) skriver att elever ska kunna ”använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.” (s. 160). 

En möjlig väg att uppnå Skolverkets idé om bildning skulle således vara att undervisa om 

skönlitteratur på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att bygga på sina föreställningsvärldar.   

Langer (2017) har identifierat fem olika faser i vilka föreställningsvärldarna kan utvecklas. Dessa 

faser är inte linjära eller utgör olika stadier som elever avklarar och går vidare från, utan de kan 

återkomma under läsningen. Detta eftersom vilken fas som läsaren befinner sig i beror på 
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interaktionen ”mellan en viss läsare och en viss text” (s. 37). Den första fasen rör själva inträdet i 

föreställningsvärlden. Läsaren försöker här samla in information om texten och därigenom skapa 

sig en bild av vad texten egentligen handlar om. Det är en ytlig läsning av texten där läsaren 

försöker hitta ledtrådar för att kunna skapa ordning. Denna fas är känslig utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv då eleven kan ha svårt att hitta in i föreställningsvärlden, eftersom svåra ord eller andra 

utmaningar i texten kan leda till att läsaren tappar fokus och intresset.  

I fas två är läsaren inne i föreställningsvärlden och rör sig inom den. Enligt Langer använder läsaren 

sin ”kunskap om texten, oss själva, livet och världen för att utforma, och koppla samman, våra 

tankar, ersätta uppfattningar och göra vår bild av vad vi tror att verket handlar om fylligare” (s. 39). 

Läsaren söker sig alltså djupare in i texten och föreställningsvärlden och använder all sin kunskap 

för att förstå mer om den. 

Den tredje fasen har jag berört i genomgången av skönlitteraturens roll i läroplanen. Det är denna 

fas som ligger närmast Skolverkets intention med läsning för bildning, då det är under denna fas 

som läsaren utvecklas. Langer (2017) menar vidare att denna fas skiljer sig från de övriga fyra. I de 

andra faserna försöker läsaren skapa ordning och bygga föreställningsvärldar genom att använda sin 

kunskap och sina erfarenheter. Här är det tvärtom då läsaren nu kliver ur föreställningsvärlden och  

utifrån det lästa reflekterar över sig själv och sina erfarenheter. Langer skriver att ”det är nu som 

tankarna i våra föreställningsvärldar får oss att byta fokus, från utvecklandet av textvärlden till vad 

dessa idéer betyder för våra egna liv” (s. 40). Det är på detta sätt som skönlitteraturen kan få läsaren 

att reflektera kring sig själv och öppna upp för andra perspektiv.  

I fas fyra objektifierar läsaren texten och upplevelsen av den. Det är i denna fas som läsaren, enligt 

Langer (2017), kan fokusera på ”författarens hantverk, på textens struktur och på litterära element 

och anspelningar” (s. 41). Denna fas påminner om en undervisning där kunskaper om skönlitteratur 

– som i kunskapskraven – står i centrum. Det är under denna fas som eleven kan hitta material till 

en analys av en text och placera den i en litterär tradition. I fas fem, som är mer sällsynt, lämnar 

läsaren föreställningsvärlden, men den kan komma att påverka framtida föreställningsvärldar. 

Kunskaper som läsaren fått med sig kan även influera till en ny kreativ skapelse.  
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3.3 Estetisk och efferent läsning 
Ett annat teoretiskt perspektiv användbart för att belysa läsning av skönlitteratur för bildning är 

Louise Rosenblatts (2002) teorier om estetisk läsning av skönlitteratur. Hon framhåller att 

skönlitteratur har en unik egenskap då den erbjuder sina läsare att genomleva en berättelse och ta 

del av karaktärernas perspektiv och ageranden. Hon menar att en läsning av Romeo och Julia inte 

erbjuder ett vetande om unga älskare som dör unga, utan ett genomlevande av det (s. 45). 

Skönlitteraturen kan alltså på detta sätt ge läsaren nya erfarenheter och insikter. Enligt Rosenblatt 

finns det dock två olika typer av läsning av en text: estetisk och efferent. Det är endast den estetiska 

läsningen av en text som innebär ett genomlevande. Rosenblatt skriver att en estetisk läsning består 

av en ”blandning av förnimmelser, känslor, föreställningar och idéer” (s. 41). Den estetiska 

läsningen är alltså personlig och känslomässig. Den kräver att läsaren tillåts vara inriktad på de 

affektiva aspekterna av texten. Rosenblatt menar också att om ”verket frammanats estetiskt kan det 

bli föremål för reflektion” (s. 237).  

På andra sidan av spektrat befinner sig vad Rosenblatt (2002) kallar den efferenta läsningen. Den är 

”inriktad på att välja ut och analytiskt abstrahera information eller de idéer […] som kommer att 

återstå sedan läsningen är avklarad (s. 41). En efferent läsning är en praktisk läsning och något som 

någon annan alltså kan göra åt en genom att läsa och sedan återberätta en sammanfattning av det 

lästa. Den kan bidra till ett vetande om, men inte ett genomlevande av. Det vill säga, om 

undervisning om och med skönlitteratur fokuserar på att eleverna endast ska lyfta ut information 

eller färdiga idéer från det lästa, går eleverna miste om den bildade aspekten av läsning. 

Rosenblatt (2002) diskuterar även undervisning och hur den bör vara upplagd för att elever ska 

kunna läsa estetiskt. Hon framhäver att eleverna måste få möjlighet att reagera fritt och spontant på 

det lästa och att läraren inte själv driver igenom ”en rad förutfattade meningar om hur man 

lämpligen bör reagera på ett verk” (s. 65). Det måste alltså till en miljö i klassrummet där det inte är 

lärarens förväntade reaktioner på ett verk som står i centrum, utan att eleverna tillåts reagera 

personligt på det lästa. Däremot lyfter hon fram att lärarens relation till skönlitteratur och läsning är 

viktig för att föregå med gott exempel samt för att kunna bygga upp elevernas relation till den 

litterära upplevelsen (s.64). Rosenblatt menar att detta är centralt för att undervisningen om 

skönlitteratur för bildning ska vara framgångsrik. Hon menar att läsaren inte får avlägsnas från det 

genomlevda, utan måste få ”komma till klarhet om vad han personligen känner för verket” (s. 67). 
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Detta är en förutsättning för att eleven ska kunna inta en kritisk hållning till sin egen reaktion, och i 

ett utbyte med klasskamrater kunna till ”vidga sin reaktion på verket” (s. 72).  

3.4 Textuell interaktion 
Rita Felski (2008) diskuterar fyra aspekter av värdet med läsning av skönlitteratur: igenkänning, 

hänförelse, kunskap och chock  (s. 14). De tre förstnämnda är intressanta för föreliggande arbete. 4

Dessa aspekter kan kopplas till den syn på skönlitteratur för  bildning som belyses i detta arbete, då 

Felski diskuterar textens förmåga att utveckla läsaren.  

Felski (2008) menar att igenkänning är betydelsefullt då det ger läsaren möjlighet att genom det 

bekanta ta in nya perspektiv. Hon skriver att ”when we recognize something, we literaly ’know it 

again’; we make sense of what is unfamiliar by fitting it into an existing scheme, linking it to what 

we know already” (s. 25). Om läsaren alltså känner igen sig i texten blir det enklare att placera in 

det nya i den redan existerande ordningen och koppla det till vad läsaren redan vet. Kopplat till 

läsning i skolan är det utifrån Felski därmed viktigt att eleverna känner igen sig i det lästa för att på 

så sätt kunna ta in det som är annorlunda och relatera det till sig själva.  

Den andra aspekten är hänförelse. Felski (2008) menar att det är ett tillstånd av intensivt 

engagemang i texten, där läsaren inte har kontroll över sin reaktion utan snarare är fångad av texten. 

Hänförelse är enligt Felski betydelsefullt, eftersom en stor anledning till läsning av skönlitteratur är 

just att bli absorberad av verket och som hon skriver ”to be pulled into an altered state of 

consciousness” (s. 76). Ur en didaktisk synvinkel är denna aspekt av läsning viktig, eftersom det 

finns större möjlighet till lärande och bildning om eleverna också berörs av det lästa.  

Den tredje aspekten är kunskap. Felski (2008) ställer sig frågan ”what does literature know?” (s. 

77), alltså vad för slags kunskap kan läsaren kan utvinna från skönlitteraturen? Felski menar att den 

erbjuder tillgång till andra personers inre liv och tankar. Hon skriver att ”we come to know 

something of what it feels like to be inside a particular habitus, to experience a world as self-

evident, to bathe in the waters of a way of life” (s. 92). Läsning av skönlitteratur kan alltså skänka 

kunskap om andra människor och andra sätt att leva och därmed större förståelse för livet och 

 De svenska översättningarna av Felskis begrepp är tagna från Att välja texter (2016) av Caroline Graeske 4

och Stefan Lundström. Felskis Uses of Literature (2008) är ej översatt till svenska.
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världen. Detta synsätt påminner om tidigare nämnda Rosenblatt (2002) och hennes teori om 

genomlevandet av texten, och inte bara ett vetande om den. 

4. Material och metod 
I detta kapitel presenteras arbetets olika metoder och material. I den första delen diskuteras 

fallstudien som upplägg. Den andra delen består av en beskrivning av materialet som ligger till 

grund för studien. I kapitlets tredje del diskuteras dokumentanalysen som metod. Därefter 

presenteras en genomgång av den kvalitativa intervjun och de avvägningar som gjorts. I den femte 

delen presenteras upplägget för fokusgruppen samt en beskrivning av transkriberingen och 

kodningsprocessen. Sedan följer en diskussion kring observation och hur den genomfördes. 

Slutligen redogörs det för de etiska överväganden som genomsyrat arbetet.  

4.1 Fallstudie 
Sharan B. Merriam (1994) skriver att fallstudier är viktiga för att kunna utveckla kunskapen inom 

ett fält. Sådana studier passar ”särskilt bra inom tillämpade delar av pedagogiken” (s. 46). Merriam 

menar att man med fallstudien kan undersöka pedagogiska problem eller processer på ett sådant vis 

att arbetet kan förmedla förståelse. Det kan sedan i sin tur eventuellt påverka och förbättra praktiken 

inom fältet. I en fallstudie samlas, enligt Line Christoffersen & Asbjörn Johannessen (2015), 

mycket information under en begränsad period från få enheter, alldeles som i föreliggande arbete. 

Det finns, menar Christoffersen & Johannessen, inte något ”definitivt recept hur fallstudier ska 

genomföras” (s. 126). Målet med fallstudien är däremot att forskarens analys och tolkning ska ”ge 

läsaren en förståelse av den tematik som har utforskats” (s. 126). I en teoristyrd fallstudie likt 

föreliggande arbete tolkas data mot det aktuella teoretiska ramverket. Christoffersen & Johannessen 

menar att teorin fungerar som en utgångspunkt för forskaren i analysen av datan eftersom ”det ger 

analysen inriktning och struktur” (s. 129). 

4.2 Materialbeskrivning 

Den här fallstudien fokuserar på en svensklärare som undervisar på en gymnasieskola i södra 

Sverige. Läraren blev rekommenderad genom personliga, professionella kontakter. Hen har jobbat 

som gymnasielärare i cirka tjugo år. Skolan är kommunal och har yrkesförberedande inriktning. 

Klassen består av 16 elever, vilka kommer från olika program men läser svenska tillsammans. Vid 

tiden för undersökningen läser klassen Svenska 2. Under perioden för undersökningen arbetar de 
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med ett arbetsområde där Mats Strandbergs roman Slutet står i fokus. Den publicerades hösten 2018 

och är enligt förlaget Rabén & Sjögren (u.å) ”en preapokalyptisk berättelse om två ensamma unga 

människor i en värld som lever på lånad tid”.  

Empirin består av transkriptioner från en intervju med svenskläraren samt ett gruppsamtal med en 

fokusgrupp bestående av några av eleverna. Därtill dokument kopplade till det aktuella 

arbetsområdet konstruerade av läraren, vilka beskriver planering, uppgifter till och genomförandet 

av undervisningen. Slutligen består empirin även av observationsanteckningar från lärarens 

undervisning i klassummet.  

4.3 Dokumentanalys 
Dokument eller andra skriftliga källor är inte framtagna för forskningsändamål, menar Merriam 

(1994), och ”är därför inte underkastade samma begränsningar” (s. 117) som sådan dokumentation 

som är ett resultat av exempelvis transkriptioner av intervjuer eller observationsanteckningar. De 

förra, betonar hon, kan ”hjälpa forskaren att upptäcka innebörder, utveckla förståelse och förmedla 

insikter som är relevanta för forskningsproblemet” (s. 130). Merriam lyfter dock fram att 

dokumentanalys har både sina för- och nackdelar. Dokumenten kan till exempel vara ofullständiga 

eller inte passa arbetets teoretiska ram. De här aktuella dokumenten är skapade av läraren och är 

direkt kopplade till arbetsområdet i fråga, vilket gör dem informationsrika och betydelsefulla. De 

beskriver lärarens planering, uppgifter till arbetsområdet och genomförandet av undervisningen.  

Merriam skriver att värdet av dokument beror på hur relevant den information som de innehåller är 

för den aktuella frågeställningen, samt huruvida informationen praktiskt kan samlas in och 

systematiskt extraheras. Dessa båda punkter uppfylls också av dokumenten och insamlingen av 

dem. Christoffersen & Johannessen (2015) skriver att dokument är användbara som 

”kompletterande källa i forskningsprojekt” (s. 103), vilket är aktuellt för föreliggande arbete. Dessa 

dokument, menar de, analyseras och tolkas sedan utifrån det perspektiv forskaren valt.  

4.4 Intervju 
En av informanterna i studien är svenskläraren. Anledningen till att intervjustudien enbart består av 

en informant är att denna informant är speciellt intressant för studiens syfte och frågeställning. 

Läraren är dokumenterat skicklig på att undervisa med skönlitteratur och har blivit prisad för sitt 
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arbete. Jag fick kontaktinformation till läraren i fråga och tog sedan kontakt via mejl varvid läraren 

accepterade förfrågan om deltagande.  

Christoffersen & Johannessen (2015) skriver också att syftet med urvalet av informanter till 

kvalitativa undersökningar är ändamålsenlighet och inte representativitet (s. 54). I detta fall är 

utgångspunkten att intervjua en lärare som är framgångsrik i att undervisa med skönlitteratur, och 

inte att beskriva hur lärare generellt gör eller undervisar. Christoffersen & Johannessen (2015) 

beskriver ett sådant urval som ”extrema och/eller avvikande urval” (s. 54). De skriver att det är 

informanter som är ”informationsrika på grund av att de är extrema, speciella eller avvikande 

jämfört med andra” (s. 54).  

4.4.1 Utformande av intervjuguide och genomförande 

Den kvalitativa intervjun har enligt Christoffersen & Johannessen (2015) beskaffenheter som gör 

den lämpad att använda när forskaren vill blottlägga ”komplexiteter och nyanser” (s. 84). Detta 

eftersom den kvalitativa intervjun ger informanten tillfälle att uttrycka sig med stor frihet och 

därmed dela med sig av sina "erfarenheter och uppfattningar” (s. 84). Syftet med det föreliggande 

arbetet är att undersöka hur läraren förhåller sig till och undervisar om och med skönlitteratur, vilket 

gör den kvalitativa intervjun lämplig. Genom den kvalitativa intervjun kan arbetet synliggöra och 

beskriva läraren i frågas erfarenheter och uppfattningar samt visa det komplexa och de olika 

nyanserna i dessa. Irving Seidman (2006) skriver att den kvalitativa intervjun ger tillträde till 

informantens handlande då den också ger möjlighet att sätta in detta i en kontext. Genom att enbart 

observera någon, menar Seidman, kan vi inte förstå personens handlande, utan för att förstå detta 

behöver vi också använda den kvalitativa intervjun. Detta eftersom informanten sätter sitt 

handlande i kontext.   

Inför intervjuntillfället utformades en intervjuguide (se bilaga 2) för forskaren att följa genom 

intervjun. Denna utformades i enlighet med Christoffersen & Johannessens (2015) mall för hur en 

sådan bör vara. De behandlar följande: faktafrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor, känsliga frågor och avslutning (s. 86-87). Inledningsvis formulerades enkla 

faktafrågor om informantens lärarbakgrund för att på så sätt upprätta en relation. Vidare 

formulerades introduktionsfrågor för att leda intervjun och informanten in på det aktuella ämnet. 

Efter detta utformades övergångsfrågor för att skapa en koppling till de nyckelfrågor som ”utgör 
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huvuddelen av en kvalitativ intervju och bildar kärnan i intervjuguiden” (s. 87). Dessa nyckelfrågor 

formulerades för att få beskrivningar om informantens förhållningssätt till och erfarenheter av att 

undervisa skönlitteratur på det sätt som är skrivet i ämnets syfte. Slutligen utformades en 

avslutningsfråga för att ge informanten tillfälle att räta ut eventuella frågetecken eller göra tillägg 

till tidigare utsagor.   

Den kvalitativa intervjun befinner sig alltid på ett kontinuum som sträcker sig från ostrukturerad till 

strukturerad (Christoffersen & Johannssen 2015; Nunan 1992). Formen på intervjun för detta arbete 

var nära den semistrukturerade. Enligt David Nunan (1992) är karaktären på denna intervju mer lik 

en strukturerad, då han säger att forskaren i den semistrukturerade intervjun inte har förbestämda 

frågor med sig in i intervjun. Samtidigt säger Christoffersen & Johannssen (2015) att den 

semistrukturerade intervjun ”bygger på en övergripande intervjuguide som bildar utgångspunkten 

för intervjun” (s. 85). Deras beskrivning är den som påminner mest om hur denna intervju gick till 

då intervjuguiden låg till grund för intervjun, men inte följdes till punkt och pricka.  

Intervjuguiden blev granskad av en kurskamrat före intervjutillfället, för att säkerställa att frågorna 

var begripliga och relevanta för studiens syfte och frågeställning. Den diskussion som följde 

kurskamratens granskning ledde till en viss justering av intervjuguidens formuleringar. Nunan 

(1992) rekommenderar vad han kallar piloting där forskaren testar sin intervjuguide inför intervjun, 

för att på sätt säkerställa att frågorna är relevanta och för att utgallra eventuella frågor som är 

förvirrande (s. 151). Även Christoffersen & Johannessen (2015) och Seidman (2006) föreslår denna 

förberedelse innan intervjutillfället. 

Intervjun utfördes efter Christoffersen & Johannessens (2015) riktlinjer för att skapa goda 

förutsättningar för en lyckad sådan. Vid kontakten inför intervjutillfället lät jag läraren bestämma tid 

och plats för att skapa en god kontakt samt för att hen skulle känna sig trygg och avslappnad.  

Platsen var ett avskilt rum på skolan där läraren arbetar, där intervjun också kunde genomföras utan 

störningar. Christoffersen & Johannessen skriver att ramen för intervjun är viktig för att 

informanten ska kunna ”slappna av och inte blir störd” (s. 89) samt att det därför är bra att låta 

informanten bestämma plats och tillfälle.  
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4.5 Fokusgrupp 
Bente Halkier (2010) skriver att fokusgrupper är lämpliga när forskaren vill få ”kunskap om 

komplexiteter i betydelsebildning och sociala praktiker” (s. 12). Detta eftersom deltagarna i den 

sociala interaktion som en fokusgrupp är, kan jämföra sina erfarenheter av ett fenomen samt de 

olika förståelse de har av det. Syftet med att använda en fokusgrupp till denna fallstudie var just att 

få en inblick i elevernas erfarenheter av undervisningen och en förståelse för hur de upplever den. 

Halkier skriver att en fördel med metoden är att den kan generera ”koncentrerad data om ett bestämt 

fenomen […] på ett relativt lättillgängligt sätt” (s. 12). Dessutom menar hon att fokusgrupp är 

lämplig att använda i en kombination med andra metoder, då det ger möjlighet att ”följa upp och 

fördjupa kunskapsproduktionen” (s. 13). Detta är aspekter som gör metoden väl användbar för en 

fallstudie som föreliggande arbete av den orsaken att det handlar om att ge en så stor förståelse för 

fallet som möjligt. 

Fokusgruppen bestod av tre elever: två pojkar och en flicka. Dessa tre elever anmälde sig som 

frivilliga vid en förfrågan som gick ut till de tretton närvarande eleverna vid den aktuella lektionen.  

Läraren ordnade ett avskilt rum i anslutning till lektionssalen, där samtalet kunde genomföras utan 

störande moment. Detta är som tidigare nämnt att föredra enligt Christoffersen & Johannessens 

(2015) riktlinjer för att skapa en avslappnad och trygg miljö. Även Halkier (2010) diskuterar detta 

då hon menar att en ämnesrelevant plats är att föredra, vilket skolan får anses vara. Den guide som 

låg till grund för fokusgruppen (se bilaga 4) är baserad på Christoffersen & Johannessens (2015) 

mall för intervjuguide och Halkiers (2010) rekommendationer för hur en sådan bör vara uppbyggd. 

Ambitionen är därför att inleda med frågor som får deltagarna att börja prata och diskutera för att 

sedan övergå till nyckelfrågorna för samtalet.  

4.5.1 Transkribering och kodning 

Intervjun med läraren och gruppsamtalet med eleverna spelades in och transkriberades efteråt. 

Seidman (2006) menar att det mest pålitliga sättet att arbeta med informanternas ord är att 

omvandla deras tal till text som sedan kan studeras. Vid transkriberingarna av intervjun och 

gruppsamtalet lades fokus på att skriva ut det som sades, utan omskrivning eller tolkning. Pauser, 

betoningar eller liknande transkriberades inte, eftersom varken språket i sig eller samtalet som 

sådant skulle analyseras.  
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Transkriptionerna kodades sedan för att kunna urskilja det i texten som är relevant och 

meningsbärande för arbetet. Kodning innebär att man går igenom och ingående läser 

transkriptionerna för att i marginalen märka ut delar som är intressanta med ord eller etiketter 

(Christoffersen & Johannessen 2015; Seidman 2006). Bente Halkier (2010) skriver att kodning 

handlar om att förtäta materialet och att koppla samman delar som betydelsemässigt hör ihop. Hon 

menar att forskaren på detta sätt upptäcker ”vad det talats om i stora drag” (s. 71). Christoffersen & 

Johannessen (2015) skriver också att kodning är ett verktyg som används för att ”blottlägga och 

organisera de meningsfulla utdragen och […] reducera och ordna datamaterialet” (s. 115). 

Transkriptionerna kodades utifrån begrepp och modeller från det teoretiska ramverket för arbetet, 

det vill säga med deduktiva koder. 

4.6 Observation 
Enligt Christoffersen & Johannessen (2015) måste forskaren ibland vara närvarande i den miljö hen 

undersöker för att kunna inhämta användbar kunskap om den. Observationen kompletterar i detta 

fall bilden, då det ger möjlighet att faktiskt närvara vid undervisningen. Christoffersen & 

Johannessen menar också att observation är lämplig som komplement vid andra metoder för att på 

så sätt ”få svar på problemställningarna eller för att undersöka dem ur ett annat perspektiv” (s. 67). 

Om perspektivet vid intervjun var vad informanten tänker om och säger sig göra i sin undervisning, 

ger observationen möjlighet att se hur det sker i praktiken. 

Det finns två dimensioner av observationer: öppen och dold (Alvehus, 2013; Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Vid en öppen observation presenterar forskaren sig för de som ska observeras 

för att informera om syftet. Vid en dold observation är de som observeras inte medvetna om det. 

Inför observationen för detta arbete blev alla närvarande under lektionen informerade om min 

förekomst och syftet med den. Den fältroll som jag hade vid observationen kan definieras som icke-

deltagande observatör, då jag inte deltog i lektionen utan endast satt vid sidan om och observerade 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 75). 

Observationen var vad Christoffersen & Johannessen (2015, s. 78) kallar för en ostrukturerad 

observation, då den inte utgick från ett observationsschema eller någon förutbestämd plan över 

specifika detaljer som skulle iakttas. Inriktningen var istället att observera undervisningen och hur 

eleverna mottog och engagerade sig i uppgifterna och ämnet. Observationen dokumenterades 
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genom att jag kontinuerligt skrev ner vad Christoffersen & Johannessen kallar för manuella 

anteckningar under lektionens gång. Dessa anteckningar ligger till grund för analys och tolkning, 

och som Christoffersen & Johannessen påpekar är det ”forskaren som filtrerar informationen” och 

forskaren som ”avgör vilka observationer som är intressanta” (s. 81).   

4.7 Etiska överväganden 

Intervjun med läraren, gruppsamtalet med eleverna och observationen planerades och utfördes med 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (s. 6).  

Vid intervjun informerades läraren vid första kontakt om arbetet och vad hen kunde bidra med till 

det. Inför intervjun blev hen även informerad om att deltagandet är frivilligt och att det går att 

avbryta medverkan när som helst och utan förklaring. Innan intervjun fick läraren skriva under ett 

samtyckesformulär (se bilaga 3) där hen tillstår att deltagandet sker under fri vilja och att samtycke 

till att deltaga i arbetet finns. Läraren blev också underrättad om att deltagandet är anonymt och att 

det inte kommer att framgå i arbetet vem hen är eller vilken skola hen undervisar på. Slutligen 

informerades läraren även om att den data som samlas in under intervjun enbart kommer att 

användas i forskningsändamål för det aktuella arbetet. 

Vid gruppsamtalet med eleverna informerades de först muntligt om arbetets syfte och om att 

deltagandet är frivilligt. De fick sedan skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga 5) där de 

tillstår att de deltar i studien av fri vilja och att de samtycker till deltagandet. I samband med att 

eleverna skrev under formulären informerades de om att deltagandet är anonymt och att det inte 

kommer att framgå i arbetet vilken skola de studerar på. Slutligen informerades de även om att 

samtalet skulle spelas in och att den data som samlas in enbart kommer att användas i 

forskningsändamål för det aktuella arbetet. 

Vid observationen av undervisningen hade läraren sedan tidigare informerat eleverna om min 

närvaro. Innan lektionen började fick jag även möjlighet att informera om arbetet och syftet med 

det, samt skaffa muntligt samtycke av alla närvarande.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet från de olika datainsamlingar som ligger till grund för arbetet, 

samt analysen av dessa resultat. 

5.1 Lärarintervjun 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjun med läraren samt analysen av den samma. 

5.1.1 Varför? 

Läraren uppger att det finns många fördelar med att arbeta med skönlitteratur på gymnasiet, och att 

litteraturen kan fungera som en bas för olika ändamål. Dels menar hen att det är tacksamt på så sätt 

att oavsett ämne kan lärare använda skönlitteratur för att möta kursernas centrala innehåll, och det 

som undervisningen i olika kurser ska behandla. Dels kan lärare använda skönlitteraturen för att 

arbeta med det som står skrivet i de två inledande kapitlen i läroplanen gällande skolans värdegrund 

och riktlinjer, samt svenskämnets syfte. Läraren ställer sig också positiv till de tankar som 

framställs i ämnets syfte för svenska, och menar att det är en bra skrivelse. Dessutom förlitar hen 

sig på skönlitteraturens förmåga att hjälpa läsaren att skaffa sig nya perspektiv och förståelse för 

andra. 

När man läser skönlitteratur kan man också få träda in i andra världar, i andra delar av världen, få vara 
en huvudperson som är helt annorlunda än en själv och uppleva saker utifrån den personens synvinkel. 
Det bidrar till att man själv får nya perspektiv på saker, sen behöver man inte alltid hålla med eller 
tycka likadant men man vidgas på det sättet. Man får möta andra. Där tänker jag att det leder till att 
man kanske får en större förståelse för andra människor när man får just möjlighet till detta. 

Läraren belyser dessutom en ytterligare en aspekt med undervisning av skönlitteratur som hen anser 

vara en vinst för eleverna, nämligen att ”skönlitteraturen kan ju också vara en källa till glädje och 

att drömma sig bort och försvinna. De här värdena som kanske inte skrivs fram så mycket i 

läroplanen, men som ändå är viktigt tycker jag”.  

Den första av de ämnesdidaktiska frågorna som Molloy (2017) ställer är frågan varför ämnet är 

viktigt. Lärarens syn på varför läsning av skönlitteratur är viktigt ligger nära det mål med 

skönlitteratur som Skolverket (2011) formulerat i ämnets syfte. Likt Skolverkets mål att 

skönlitteraturen ska användas för att utveckla eleverna till självreflekterande och förstående 

!27



människor, formulerar läraren tankar om att eleverna genom läsning får nya perspektiv och 

förståelse för andra. Genom läsning av skönlitteratur kan eleverna enligt läraren ”träda in i andra 

världar” och få uppleva och se saker från en annan persons perspektiv eller synvinkel. Detta, menar 

hen, bidrar i sin tur till att eleverna vidgar sina perspektiv och utvecklar en förståelse för andra 

människor. Det är tydligt att läraren ser bildning genom skönlitteratur som en betydande aspekt av 

ämnet. Hen lyfter just fram aspekten ”att få eleverna att utvecklas” genom läsning av 

skönlitteraturen, vilket kan kopplas till bildningstanken. Lärarens uppfattning kan ytterligare 

kopplas mer specifikt till Olssons (2015) begrepp moralisk bildning. Olsson menar att bildningen är 

en fråga om att individen vid läsning omformar sin uppfattning om världen och hur individen 

relaterar till andra. Läraren ger uttryck för likartade tankar och pratar om att läsaren får nya 

perspektiv och en större förståelse för andra genom skönlitteraturen.  

De tankar som läraren presenterar kring varför ämnet är viktigt är nära besläktade med de krafter 

och möjligheter som Rosenblatt (2002) och Langer (2005) tillskriver skönlitteratur och läsning. 

Läraren använder formuleringar såsom ”träda in i andra världar” och ”uppleva saker utifrån den 

personens synvinkel”. Rosenblatt (2002) beskriver ett genomlevande av litteraturen genom den 

estetiska läsningen och att läsaren på så sätt kan skaffa sig nya erfarenhet och nya insikter. Hon 

menar just att läsaren kan uppleva det karaktären i litteraturen är med om, och inte bara ett vetande 

om det. Langer (2005) diskuterar föreställningsvärldar och att läsning av skönlitteratur kan förändra 

och bygga på dessa. Föreställningsvärlden, menar hon, är ”den värld av förståelse som en person 

besitter vid en given tidpunkt” (s. 23). De känslor som texten framkallar och de händelser som 

utspelar sig däri framkallar ”nya tankar och antaganden” (s. 28) hos den påverkade läsaren.  

Den sista aspekten som läraren väljer att lyfta fram om varför läsningen är viktig, med 

skönlitteraturen som en källa till glädje och en form av eskapism, ligger nära Felskis (2008) teori 

om hänförelse. Läraren säger att skönlitteraturen kan hjälpa eleverna att ”drömma sig bort och 

försvinna”, vilket påminner om Felskis idéer när hon skriver att en stor anledning till läsning av 

skönlitteratur är att bli absorberad av det lästa och därmed ”pulled into an altered state of 

consciousness” (s. 76). Det vill säga att genom läsningen av skönlitteraturen försvinna in i ett annat 

medvetandestadium. Om man väljer att titta på detta ur en didaktisk synvinkel är hänförelsen eller 

möjligheten till att drömma sig bort och försvinna också viktig, eftersom det lustfyllda och 

relevanta ger större chans till lärande och bildning (Rosenblatt 2002; Molloy 2017).  
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5.1.2 Vem? 

Läraren berättar ingående om sin egen relation till skönlitteratur, och konstaterar att intresset för 

skönlitteratur och läsning alltid funnits och alltid varit väldigt stort. Hen beskriver sig själv som en 

”storläsare” som dessutom bokför all sin läsning i en digital läskarta. 

Det är så att jag har alltid varit väldigt intresserad av skönlitteratur och läsning. Jag tror att det bidrog 
till att jag valde just svenska. Jag är nog en storläsare. Jag bokför all min läsning i en digital läskarta. 
Jag läser väldigt mycket barn- och ungdomslitteratur, kanske 170 titlar om året kanske. 

Läraren diskuterar också sin elevgrupp och deras relation till skönlitteratur och läsning. De ser sig 

inte som läsare och läser inget på sin fritid. Läraren menar därför att mycket fokus läggs på att 

fånga elevgruppen genom att den första boken som de läser gemensamt passar dem. Specifikt 

vikten av den första boken betonas flera gånger, och att om elevgruppen tog sig igenom den och 

blev stärkta av det kunde de läsa nästan vad som helst efter den. Läraren menar att det här är viktigt 

att känna av vad det är för elever som klassen består av samt är målgruppen för undervisningen och 

att därför ha kunskap om vad de är intresserade av.  

Jag funderar mycket kring den första boken på hösten i Svenska 1, vilken jag ska välja som 
ingångsbok och när man väl fått med sig dem så kan de ju läsa nästan vad för något som helst. Men 
det gäller just det där att få till det där första steget, så det är viktigt att fundera över den boken. Och 
där tänker jag ju att när jag väljer första boken försöker jag kolla av lite vad jag har för elever, vad de 
är intresserade av och vad de gör på sin fritid. 

En av de ämnesdidaktiska frågorna är vem. Det är egentligen den fjärde och avslutande frågan, men 

i analysen är det lämpligare att den kommer nu då den ger mer kontext till undersökningen. Molloy 

(2017) skriver också att vem-frågan egentligen bör komma före eftersom frågorna vad och hur 

baseras på svaret på frågan vem (s. 34). Frågan handlar om vilka elever det är som undervisningen 

planeras och struktureras till och efter, samt vad de eleverna behöver. Samtidigt, menar Molloy, bör 

läraren även rikta frågan mot sig själv för att synliggöra sin egen roll och sitt förhållande till ämnet.  

Läraren beskriver som tidigare sagt sig själv som en ”storläsare”, som läser runt 170 barn- och 

ungdomsböcker om året. 170 böcker om året måste betraktas som en imponerande siffra. Hen har 

alltså en stark relation till ämnet och beskriver sig själv som att ”alltid varit väldigt intresserad av 

skönlitteratur och läsning". Även Rosenblatt (2002) diskuterar lärarens relation till ”den litterära 
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upplevelsen” (s. 64) vid undervisning om skönlitteratur. Hon menar att det krävs att läraren har en 

god relation till ämnet för att även eleverna ska kunna få det och kunna reagera på det lästa. Det är 

till och med så, menar Rosenblatt, att ”om inte läraren själv värdesätter den litterära upplevelsen är 

det ingen idé för honom att revidera sina mål eller metoder” (s. 64). Målet med undervisningen och 

arbetsmetoderna för att nå dit är alltså enligt Rosenblatt underordnat lärarens inställning till 

skönlitteratur. Hon skriver att eleverna kommer att vara likgiltiga inför skönlitteratur och det lästa 

”så länge en artificiell […] föreställning om litterär kultur består” (s. 64). En sådan artificiell 

föreställning om litteratur förefaller inte vara aktuell utifrån den bild av relation till läsning och 

böcker som läraren förmedlar. 

Läraren verkar värdera frågan vem högt och lägger också stor vikt vid att skapa sig en bild av sina 

elever och deras intressen och bakgrunder. Denna aspekt går att kontrastera mot den undersökning 

som Molloy (2003) presenterar i Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Hon fann att lärarna var 

”osynliga” som läsare, vilket hon menade påverkade elevernas läsning och tolkning av 

skönlitteratur. Enligt Molloy måste läraren läsa det som eleverna läser för att kunna stötta deras 

diskussioner och tolkningar samt tillsammans undersöka texten. Läraren i föreliggande arbete 

framstår som väl inläst i den litteratur som hen också använder i undervisningen, och kan på detta 

sätt hjälpa eleverna i deras läsning.   

Ur ett allmändidaktiskt perspektiv och den didaktiska modellen i Molloy (2017) kan vi se det som 

att läraren premierar en god relation mellan elev och ämne. Läraren berättar också att eleverna har 

en stor roll i bestämmandet av vilka böcker som de ska läsa. Det är alltså inte en fråga om att 

lärarens preferenser för eller ämneskunskaper om en viss bok som är utgångspunkten, utan det är 

snarare elevernas relation till ämnet, eller texten i detta fall, som är det centrala för läraren.  

Läraren verkar tillika framhäva denna relation då de flesta i elevgruppen, enligt läraren, inte ser sig 

själva som läsare och inte heller läser något på sin fritid. Läraren har således genom frågan vem 

identifierat att det inte finns en naturlig relation till ämnet och därför lagt extra stor omsorg vid att 

bygga relationen elev-innehåll.  

Molloy (2017) skriver också gällande frågan vem, att alla elever har en egen identitetsuppfattning 

med tillhörande värderingar och attityder. Enligt läraren finns det en identitetsuppfattning som är, 

!30



om inte negativt inställd till läsning av skönlitteratur, så åtminstone avvaktade eller likgiltig. I detta 

fallet verkar läraren ha identifierat dessa och tagit dem i beaktning i sin undervisning. När det gäller 

läsning av skönlitteratur är denna fråga dessutom viktig ur ett annat perspektiv då Rosenblatt (2002) 

menar att läsarens relation till texten är av stor vikt. Hon menar att den estetiska läsningen fodrar 

läsarens personliga och känslomässiga läsning av texten. En estetisk läsning skulle därför enligt 

Rosenblatt vara väsentlig för att nå målet som Skolverket beskriver i ämnets syfte. Om eleven inte 

får möjlighet eller kan känna med texten äventyras möjligheterna till estetisk läsning. Ur både ett 

allmän- och ämnesdidaktiskt perspektiv är lärarens hänsyn till frågan vem central för 

undervisningen.  

5.1.3 Vad?  

Den typ av skönlitteratur som läraren arbetar mest med i sin undervisning är ungdomslitteratur. Hen 

läser denna genre i stor omfattning och försöker på så sätt hitta ungdomslitteratur som är lämplig för 

elevgruppen och som kan ”fånga” eleverna. Detta menar läraren är speciellt viktigt vid valet av den 

första boken som hen väljer att läsa med hela klassen. Den första boken fungerar enligt läraren som 

en ”ingångsbok”, vilket kan leda till att eleverna tillåter sig att bredda sin repertoar. Läraren lyfter 

även fram vikten av att eleverna enkelt ska kunna relatera till de här ”ingångsböckernas” karaktärer 

och miljö samt att dessa karaktärer gärna ”lever här och nu”.   

Många är rätt så praktiska och ska bli bilmekaniker och så och de vill gärna läsa om något med en 

manlig huvudperson för då kan de direkt på något sätt relatera. Gärna om det är en person som lever 

här och nu i ett samhälle som de känner igen och där personen kanske brottas lite med samma frågor 

som de själva gör. Där försöker jag hitta en bok som på något sätt går att knyta an till deras egen värld.  

Läraren uppger även att klassen brukar arbeta kring ett övergripande tema varje läsår. Detta läsår 

har de ett tema om klimatet och det hot som finns kring att ha en beboelig jord att leva på i 

framtiden. Läraren berättar att hen då hade kopplat Mats Strandbergs ungdomsroman Slutet till detta 

tema. Även om romanen inte handlar om klimathotet som sådant, menar läraren att den likväl kan 

användas för att belysa och diskutera sådana frågor som klimathotet för med sig. Hen lyfter 

specifikt fram frågor såsom att hantera att allting har ett slut och vad som krävs för att människan 

ska kunna fortsätta att finnas på jorden.  

!31



Det här med klimat som har varit ett annat stort tema och då läser jag Mats Strandbergs 

ungdomsroman Slutet, som handlar om att jorden ska gå under och att det kommer en komet. Det har 

kanske inte jättemycket med klimat att göra, men just det där att brottas med att det kommer att ta slut 

och de tankar vi började hösten med om klimatet och vad som krävs för att vi inte ska få alltför varmt. 

Vad krävs för att vi på något sätt ska kunna leva kvar på vår jord i generationer efter generationer. De 

tankarna har vi med oss in nu i den här Slutet och det är många diskussioner om hur man reagerar och 

vad gör det med en människa när man ställs inför det faktum att man snart ska dö. 

Den diskussion som läraren för kring ”ingångsboken” och vikten av att eleverna behöver känna igen 

sig och kunna relatera till karaktärerna och miljön påminner starkt om Felskis (2008) begrepp 

igenkänning. Felski skriver att igenkänning spelar stor roll, eftersom läsaren får möjlighet att genom 

det bekanta ta in nya perspektiv. Igenkänning är, om man så vill, en ingång till texten och till nya 

perspektiv som presenteras däri. Detta sätt att resonera verkar vara en central del av lärarens 

överväganden gällande ämnesinnehållet. Åtminstone när det kommer till den första boken som 

läses, eller den som hen benämner som ”ingångsbok”. Läraren diskuterar specifikt böcker där 

eleverna kan relatera till huvudkaraktären och som knyter an till deras egen värld. På detta sätt 

menar läraren att hen kan få med sig eleverna i läsningen och därmed även vidga den skönlitterära 

repertoaren: ”när man väl fått med sig dem så kan de ju läsa nästan vad för något som helst”.  

Igenkänning går också att koppla till läsning för bildning, då Felski menar att det för läsaren blir 

enklare att placera in det nya från texten i läsarens redan existerande världsåskådning, och att hen 

därmed kan koppla det till vad hen redan vet. Därmed verkar det vara betydelsefullt att eleverna 

känner igen sig i det lästa för att på så sätt kunna ta in det som är annorlunda och relatera det till sig 

själva och på så sätt utvecklas.  

Molloy (2017) lyfter fram ämnesinnehållets relevans för eleverna som en väsentlig faktor vid 

läsning av skönlitteratur. Hon menar att om ämnesinnehållet helt avgörs på förhand utifrån lärarens 

preferenser fallerar den ämnesdidaktiska frågan vad. Den aktuella lärarens val av skönlitteratur är 

även intressant att jämföra med Olin-Schellers (2007) undersökning. Hon fann att elevers och 

lärares repertoar och förväntningar gällande skönlitteraturen kolliderade samt att litteraturen som 

undervisningen behandlade inte hade subjektiv relevans för eleverna. Olin-Scheller menar att detta 

påverkar ”den kontext som skulle kunna göra läsningen meningsfull” (s. 226), vilket därmed i 

längden går ut över bildningsprocessen. Lärarens rigorösa inläsning och noggranna överväganden 
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avseende val av böcker till sin elevgrupp verkar i ljuset av detta vara en viktig faktor för att få med 

sig eleverna i arbetsområdet. 

Lärarens diskussion kring litteratur som eleverna kan relatera till och känna igen sig i kan även 

belysas utifrån Langers (2017) teorier om byggandet av föreställningsvärldar. Langer menar att den 

första fasen rör själva inträdet i föreställningsvärlden. Här försöker läsaren samla information från 

texten genom en ytlig läsning, för att på så sätt skapa ordning. Denna fas är dock känslig. Om 

läsaren störs på grund av olika utmaningar i texten kan det leda till att intresset för boken går 

förlorat. Lärarens överväganden gällande vilka böcker som passar elevgruppen och som de kan 

uppleva igenkänning genom kan därför underlätta för elevernas inträde i föreställningsvärlden och 

vidare byggande av den. För att eleverna ska kunna söka sig djupare in i texten och nå de andra 

faserna i vilka föreställningsvärldarna kan utvecklas krävs det att de får möjlighet att hitta in från 

första början.  

Lärarens övervägande angående ämnesinnehåll går specifikt att koppla till Langers (2017) andra 

fas. Här försöker läsaren att förstå mer om texten och söker sig därför djupare in i den. Läsaren 

använder sin ”kunskap om texten, oss själva, livet och världen för att utforma, och koppla samman, 

våra tankar, ersätta uppfattningar och göra vår bild av vad vi tror att verket handlar om fylligare” (s. 

39). Detta torde betyda att om en bok knyter an till läsarens befintliga värld och läsaren känner igen 

sig i den kan hen också använda sin kunskap för att fylla i verket och komma djupare in i det. 

Eftersom läraren väljer skönlitteratur som ligger nära eleverna verkar det också finnas en större 

möjlighet för eleverna att dels träda in i föreställningsvärlden, dels utforska och bygga vidare på 

den. 

   

Sättet som läraren sammankopplar skönlitteratur med ett övergripande tema, för att på så sätt kunna 

väcka frågor och diskussioner till liv, för tankarna till Rosenblatt (2002), eftersom läraren skapar 

förutsättningar för eleverna att genomleva texten. Läraren säger angående arbetet med temat om 

klimatet att ”de tankarna har vi med oss in nu i den här Slutet och det är många diskussioner om hur 

man reagerar och vad gör det med en människa när man ställs inför det faktum att man snart ska 

dö”. Det verkar som att läraren använder genomlevandet av texten för att belysa temat om 

klimathotet. Genom att använda Slutet i undervisningen låter hen sina elever skaffa sig erfarenheter 

och insikter om existentiella frågor, vilket hen sedan använder för att diskutera med klassen. Felski 
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(2008) aktualiserar en liknande aspekt med sitt begrepp kunskap. Hon menar att skönlitteratur kan 

erbjuda kunskap genom att ge tillgång till andra personers inre liv och tankar, samt i förlängningen 

en större förståelse för livet och världen. Lärarens val att koppla en viss litteratur till ett större 

övergripande tema kan ses som ett sätt att använda skönlitteraturens kunskapspotential för att kasta 

ljus över något större eller sätta det i ett större perspektiv.  

5.1.4 Hur? 

Läraren använder framför allt två metoder i arbetet med skönlitteraturen: skrivande och 

diskussioner. Hur dessa sedan läggs upp rent praktiskt kan skilja sig åt. När det gäller olika sorters 

skrivande ger läraren exempel såsom personligt loggskrivande som bara är mellan eleven och 

läraren, i form av ”text och tanke”, vilket innebär att eleverna väljer och antecknar citat från boken 

och till det skriver ner sina tankar och reflektioner. Läraren berättar att hen sedan läser elevernas 

olika texter för att kommentera och eventuellt ställa några följdfrågor som kan stötta dem i 

läsningen. Enligt läraren fyller dessa texter ytterligare en funktion genom att ligga till grund för de 

samtal och diskussioner som äger rum.  

När det gäller diskussionerna ser även dessa ut på olika sätt. Enligt läraren har klassen ”alltid 

kontinuerliga samtal” under arbetet med skönlitteratur, och dessa sker i mindre grupper eftersom det 

tillåter alla att vara aktiva och minimerar risken att vissa elever sitter tysta. Ibland cirkulerar läraren 

mellan de olika grupperna och lyssnar till alla, men ibland sitter hen med en grupp under hela 

diskussionstillfället och låter de andra grupperna diskutera själva. Läraren nämner också en specifik 

typ av samtal som hen ofta använder i undervisningen: Aidan Chambers modell för boksamtal. 

Denna modell, menar läraren, ger utrymme för eleverna att reflektera och ta ställning samt hjälper 

ofta till att skapa samtal där man som lärare kan se huruvida eleverna utvecklas. Läraren formulerar  

det som så att ”i de samtalen kan man ganska lätt se om eleverna på något sätt får en bättre 

förståelse för sig själva”.    

[….] vi alltid kontinuerliga samtal och alltid i grupp för jag vill att alla mina elever ska vara aktiva i 

samtalen. Har jag samtal i helklass är risken alltid att några inte säger någonting. Så jag försöker alltid 

genomföra det i grupp och nu den här veckan har gruppsamtalen varit sådana att alla grupperna har 

varit i gång och så har jag bara cirkulerat. Ibland gör vi så att jag plockar en grupp och så sitter jag 

med den hela tiden, medan de andra diskuterar själva. Så det är lite olika. Sen kopplar jag andra typer 
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av skrivuppgifter eller när vi var på museet hade vi lite ’ta ställning-övningar’. Det är lite olika, men vi 

kopplar alltid både skrivande och samtal eller diskussioner till det vi läser. 

Lärarens metod att alltid koppla skrivande och diskussioner till den skönlitteratur som klassen läser 

kan eventuellt understödja elevernas byggande av föreställningsvärldar. Den tredje fasen, vilket är 

den som ligger närmast Skolverkets intention med läsning för bildning, innebär att läsaren kliver ur 

föreställningsvärlden och med utgångspunkt från det lästa reflekterar över sig själv och andra. 

Langer (2017) skriver att det är i denna fas som läsaren byter fokus ”från utvecklandet av 

textvärlden till vad dessa idéer betyder för våra egna liv” (s. 40). Att eleverna då får möjlighet att 

formulera sina tankar och reflektioner genom loggböcker och andra skrivuppgifter samt samtal med 

klasskamrater som läst samma text kan bistå denna fas. Dels får eleverna tillfälle att genom sitt 

skrivande reflektera utifrån sig själv, dels får de genom samtal och diskussion tillfälle att ta del av 

andra läsares tolkningar och reflektioner, vilket kan få dem att öppna upp för andra perspektiv. 

Dessa båda arbetsmetoder kan alltså, likt Langers beskrivning, få eleverna att byta fokus från själva 

texten till vad den betyder för deras liv.  

Rosenblatt (2002) för ett liknande resonemang när hon skriver att eleverna måste tillåtas att reagera 

personligt på det lästa för att kunna uppnå en estetisk läsning. Hon menar att de inte får avlägsnas 

från genomlevandet, utan de måste få ”komma till klarhet om vad [de] personligen känner för 

verket” (s. 67). Detta är enligt Rosenblatt en förutsättning för att de ska kunna inta en kritisk 

hållning till sin egen reaktion, och i ett utbyte med klasskamrater kunna till ”vidga sin reaktion på 

verket” (s. 72). Det får alltså inte vara lärarens förväntade reaktioner som ska råda. De metoder som 

läraren i föreliggande arbete beskriver premierar elevernas reaktioner och tankar. Till exempel 

beskriver hen loggböckerna som personliga samt ”text och tanke”-skrivandet utgår från elevernas 

val av citat från det lästa.  

Skrivande i form av läsloggar kopplat till läsningen likt det sätt som läraren beskriver i sin 

undervisning uppmärksammar även Bommarco (2006) i sin avhandling. Läraren i föreliggande 

arbete använder sig av skrivandet för att stödja eleverna i läsningen och tolkningsarbetet av texten. 

Eleverna erbjuds genom skrivandet att spegla sig själva mot det som de läser. Bommarco fann också 

i sin undersökning att skrivande av läsloggar var väsentligt vid läsande av skönlitteratur, eftersom 

eleverna behöver knyta an till egna erfarenheter parallellt med läsningen. Hon menar att de i 
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läsloggarna ”reflekterar över, prövar och drar slutsatser av sina läsupplevelser och de jämför dem 

med upplevelser från sina egna liv” (s. 209). Bommarcos resonemang påminner också om Langer 

och Rosenblatts teorier i det att eleverna dels utifrån det lästa får reflektera över sig själva, dels 

tillåts göra det utifrån sina egna personliga reaktioner. Något som också går igen i lärarens 

beskrivning i användningen av skrivandet kopplat till skönlitteratur. 

Läraren beskriver hur undervisningen alltid innehåller kontinuerliga samtal kopplat till det lästa. 

Hen delar också alltid upp eleverna i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att komma till tals. 

Bommarco (2006) lyfter också fram två stora vinster med boksamtalet. Å ena sidan att detta ger 

eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse och tolkning av texten när de får ta del av de andra 

elevernas läsning, å andra sidan att eleverna får uttrycka sina tankar och värderingar samt ta del av 

andras. Bommarco menar att eleverna på detta sätt lär sig om sig själva och om andra. Eftersom 

läraren kontinuerligt använder sig av samtal och alltid ger alla möjligheten att dela med sig av sina 

reflektioner i mindre grupper, torde en liknande utveckling vara möjlig i hens undervisning. Molloy 

(2003) fann dessutom i sin studie att klassrumsmiljön spelade en stor roll i boksamtalets eventuella 

framgång. Hon menar att en god stämning är en förutsättning. Detta kan vi koppla ihop med 

lärarens val att dela upp eleverna i mindre grupper för att alla ska våga prata och dela med sig. 

Läraren nämner inte den goda stämningen specifikt, men valet att dela upp eleverna verkar i alla fall 

springa ur en tanke om att underlätta för alla elever att göra sig hörda.  

5.2 Dokumentanalys

I detta avsnitt presenteras en analys av dokumenten som beskriver lärarens uppgifter till 

arbetsområdet och genomförandet av undervisningen.

I ett dokument med titeln ”Uppgifter att göra före, under och efter läsningen av romanen Slutet” 

beskriver läraren de uppgifter som är kopplade till arbetsområdet. Här återfinner vi två 

frågeställningar benämnda som ”Inledande frågor”, vilka är en av de uppgifter som är ämnade att 

behandlas före läsningen av boken. 

1. Om jorden går under, vem skulle du vilja vara med?  
2. Vem vill du vara om jorden går under? Alltså hur vill du att andra ska uppfatta  

dig?  
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Fastän dessa båda frågor är avsedda att diskuteras innan eleverna har tagit del av boken och börjat 

läsa bjuder de in dem till en personlig reflektion kring ett av bokens teman. Bommarco (2006) 

skriver dessutom att läsprocessen börjar redan innan själva läsningen av en text inleds, enligt ett 

litteraturdidaktiskt perspektiv (s. 12). Frågorna för även tankarna till Rosenblatt (2002) som påpekar 

att läsaren, för att uppnå en estetisk läsning, ska vara öppen för de affektiva aspekterna av texten. 

Frågorna kan därmed ses som ett led i att rikta in eleverna på just dessa affektiva aspekter av Slutet 

och för att få eleverna personligt engagerade i texten, något som är ett steg i läsning för bildning.   

Läraren fördjupar i dokumentet ”Reflektionslogg: Text & Tanke” instruktionerna till en av de 

uppgifter som eleverna ska ägna sig åt under läsningen av Slutet. I detta dokument ger hen dels 

instruktioner till hur eleverna ska gå tillväga när de skriver ner sina citat och reflektioner utifrån det 

lästa, dels förslag och vägledning i hur eleverna kan närma sig uppgiften. I det första citatet nedan 

ger läraren uppslag på hur eleverna kan tänka när de ska välja citat. 

När du väljer citat kan du göra det utifrån att du:  
-  håller med (eller inte håller med) författaren i det han skriver  
-  hittat något som du gillar eller ogillar  
-  inte riktigt förstår vad författaren menar  
-  blir nyfiken och vill veta mer  
-  känner igen dig själv  
-  får tankar och minnen  

-  tycker att något är roligt, hemskt, sorgligt, vackert, spännande, tråkigt  

Vidare i dokumentet ger läraren förslag på hur eleverna kan börja sina reflektioner som de skriver 

kopplat till de valda citaten från boken. Dessa kallar läraren i dokumentet för ”börjor”.  

 När du skriver din förklaring kan du ta hjälp av följande “börjor”:  
 -  Jag förstår inte… 
 -  Jag undrar...  
 -  Detta påminner mig om...  
 -  Jag tror att… 
 -  Jag är förvånad över… 
 -  Jag skulle vilja veta… 
 -  Om jag var… 
 -  Jag inser att… 
 -  Jag vill veta mer om...  
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 -  Jag blir nyfiken på… 
 -  Jag är förvånad över...  
 -  Jag är inte säker...  
 -  Jag minns...  
 -  Jag känner igen...  
 -  Jag tycker...  

 -  Jag blir… 

Den vägledning som läraren i dokumentet ger eleverna genom dessa sätt att formulera sig bjuder in 

eleverna och uppmanar dem till en läsning där de, i och med att uppgiften är ett återkommande 

inslag, kontinuerligt speglar sig själva och sina egna erfarenheter i texten. Formuleringarna i 

dokumentet går att koppla till Langers (2017) fas tre i byggandet av föreställningsvärldar. Det är 

enligt Langer här ”som tankarna i våra föreställningsvärldar får oss att byta fokus, från utvecklandet 

av textvärlden till vad dessa idéer betyder för våra egna liv” (s. 40). Läsaren kliver alltså ur 

föreställningsvärlden och reflekterar över sig själv och sina erfarenheter med utgångspunkt i det 

lästa; med andra ord är det denna fas som är intressant ur ett bildningsperspektiv då eleven här kan 

utvecklas. Med formuleringarna i dokumentet lägger läraren upp för en läsning för bildning, 

eftersom eleverna med hjälp av karaktären på ”börjorna” leds ut ur föreställningsvärlden och genom 

att skriva sina reflektioner kring det lästa också reflekterar över sig själva i relation till texten. 

5.3 Elevsamtal 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys från samtalet med fokusgruppen bestående av några av 

lärarens elever. 

5.3.1 Varför? 

Eleverna svarar på frågan varför de läser skönlitteratur och Slutet i skolan att de ska reflektera över 

det lästa. En elev säger att de ”ska […] lära sig att tänka. Reflektera till det man läser”. De berättar 

också att de genom arbete med skönlitteratur generellt och Slutet specifikt ska lära sig att tolka 

texter.  

Elev 2: Att kunna se sammanhang och tolka olika texter.  
Elev 3: Man tolkar ju den mycket, mycket mer för man försöker ju hela tiden hitta något citat 
eller något sammanhang som kan kopplas till någonting. Man tänker mer på sitt läsande. 
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Elev 3 utvecklar begreppet något genom att säga att det innebär att ”man tänker mer på dem”. Elev 

1 gör ett tillägg till begreppet och den tidigare elevens kommentar om att de tänker mer på 

böckerna, och säger att man på detta sätt ”kommer in […] i en annan persons värld”. Att komma in i 

en annan persons värld, menar eleven, innebär att man i längden ”lär sig att tänka på andra sätt”.  

Elev 1: Man får ju läsa ur en annan persons huvud, alltså vi kan ju inte tänka vad han tänker, men man 

kommer ju in i en annan persons värld typ. Så man blir ju så... man tänker, man lär sig tänka på andra 
sätt när man läser från någon annan person typ.  

Först och främst bör det uppmärksammas att eleverna på frågan varför presenterar likartade 

uppfattningar som läraren. Det är till och med så att eleverna och läraren emellanåt använder samma 

uttryck för att beskriva varför de läser skönlitteratur. Läraren säger till exempel att skönlitteraturen 

tillåter läsaren att ”träda in i andra världar” och att man genom litteraturen får ”vara en huvudperson 

som är helt annorlunda än en själv och uppleva saker utifrån den personens synvinkel”, vilket  

därmed ”bidrar till att man själv får nya perspektiv på saker”. Dessa tankar går igen i elevernas 

reflektioner då de säger att man genom läsning av skönlitteratur kommer in i någon annan ”persons 

värld”. De menar, precis som läraren, att detta leder till att man ”lär sig att tänka på andra sätt”. 

Detta kan tyda på att läraren väl lyckats förmedla samt förankra sina tankar och det upplägg som 

hen ser som värdefullt på frågan varför hos sin elevgrupp.  

Elevernas diskussion angående varför de läser skönlitteratur och Slutet går att koppla till Felskis 

(2008) teori om kunskap från litteraturen. Hon menar att skönlitteraturen erbjuder kunskap om 

andra människor och andra sätt att leva, vilket då också leder till större förståelse för livet och 

världen. Speciellt eleven som säger att de lär sig att tänka på andra sätt genom att de får läsa ur en 

annan persons huvud via skönlitteraturen berör liknande tankar som Felski. Eleven verkar se det 

som att skönlitteraturen besitter kunskap och genom tolkandet av och reflekterandet kring den kan 

man också erövra den. Läraren framför i intervjun liknande uppfattningar om litteraturens kunskap 

och att det genom tolkande och reflekterande går att tillgodogöra sig den.  

De tankar som eleverna ger uttryck för påminner även om Rosenblatts (2002) genomlevandet av 

texten, eftersom de menar att de ”kommer […] in i en annan persons värld”. Om man kommer in i 

denna värld kan vi se det som att man genomlever den likt Rosenblatts teori. Eleverna säger 

däremot att ”vi kan ju inte tänka vad han tänker”, det vill säga att det ändå finns en gräns mellan 
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texten och läsaren. De kanske inte kan tänka som karaktärerna, men frågan är om de inte känner 

ungefär som karaktärerna känner och på så sätt genomlever texten på det sättet.  

5.3.2 Vem? 

Eleverna berättar också om sin relation till läsning och litteratur. De menar att ingen i klassen har 

något bokintresse eller läser på sin fritid. På frågan om de själva läser någonting svarar en av 

eleverna dock att hen läser, även om hen tydligt klargör att det är en ”obetydlig” mängd (se citat 

nedan). De andra två eleverna säger att de inte läser skönlitteratur alls.  

Elev 3: Just litteratur och sånt, nej.  
Elev 2: En väldigt obetydlig mängd. Jag läser väldigt, väldigt lite men det är en obetydlig 
mängd. Det är inte ofta det händer. Men jag läser, det gör jag.  
Elev 1: Inte alls. 

Den relation som eleverna beskriver till läsning och skönlitteratur går igen i flera delar under 

samtalet. När de till exempel diskuterar varför de valde att läsa Slutet säger de bland annat att ”vi 

tog den som hade minst sidor” och ”[d]en vägde minst. Det var väl det”.  

Beskrivningen som eleverna redogör för angående elevgruppen och deras inställning till läsning av 

skönlitteratur överrensstämmer med den som läraren gav i intervjun. Läraren menade att klassen 

inte ser sig som läsare och att de inte läser på sin fritid. På grund av detta lade hen fokus på att 

fånga elevgruppen genom att noggrant välja ut en första bok som passar just den gruppen. Elevernas 

beskrivning bekräftar denna bild, vilket visar att den analys som läraren gjort är korrekt.   

Elevernas diskussion kring och beskrivning av den läskultur som råder i klassen visar på en negativ 

inställning till läsning av skönlitteratur, åtminstone gällande läsning på fritiden. Molloy (2017) 

skriver gällande frågan vem, att alla elever har en egen identitetsuppfattning med tillhörande 

värderingar och attityder. Enligt eleverna i fokusgruppen är dessa värderingar och attityder om inte 

avvisande av läsning i alla fall likgiltiga inför det. Det verkar dock finnas en diskurs inom klassen 

där skönlitteratur och läsning nästan inte får nämnas i positiva ordalag. Eleven i fokusgruppen som 

sa att hen ändå läste, om än lite, verkade mer eller mindre lägga till flera ”väldigt” för att förminska 

sin egen läsning eller åtminstone bilden av den utåt.  
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Frågan vem kopplat till läsning av skönlitteratur är också viktig ur ett annat perspektiv, eftersom 

Rosenblatt (2002) menar att läsarens relation till texten är avgörande för att kunna uppnå estetisk 

läsning. Hon menar att denna typ kräver läsarens personliga och känslomässiga läsning av texten, 

och om eleverna är negativt inställda till läsning över huvud taget kan det möjligen ha inverkan på 

läsning för bildning. Däremot bör man skilja på elevernas officiella inställning utåt gentemot 

läsning och skönlitteratur, och det som sker när de faktiskt läser böcker såsom Slutet i 

undervisningen.  

5.3.3 Vad? 

Eleverna berättar att de är delaktiga i valet av skönlitteratur och att det var de som valde att jobba 

med Slutet. På frågan vem som bestämt bok svarade de unisont att det var de själva. Något som 

citatet nedan illustrerar.  

Elev 1: Vi! 
Elev 2: Det gjorde vi.  
Elev 3: Det är faktiskt vi själva.  

(Alla samtidigt och direkt efter frågan var ställd.) 

Läraren hade presenterat förslag på flera olika böcker som eleverna kunde välja från. Hen hade mer 

kunskap om tre av dessa böcker och kunde därmed berätta mer ingående om dem för eleverna, 

vilket påverkat deras slutgiltiga val av Slutet.  

Eleverna lyfter fram att boken är ”rätt lättläst” och att detaljerna är ”rätt så bra uppmålade”, vilket 

de menar gör det lätt att komma in i och läsa sig igenom den. Utdraget nedan åskådliggör denna 

beskrivning av läsningen. 

Elev 1: Helt okej, faktiskt. Den är rätt lättläst, och då är det lättare att komma igång med att 
läsa.  
Elev 2: Jag håller med. Den är liksom, den har väldigt annorlunda handling som är svår att 
tänka sig in i själv. Men detaljerna är ändå rätt så bra uppmålade så man kan liksom få en bild 
av hur det ser ut och hur det kan se ut och så.  
Elev 3: Det är ingen bra bok så enligt mig, men den är lätt att läsa och det gör det lätt även om 
där är femhundra sidor i den. 
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I avsnitt 5.1.3 berättar läraren om ämnesinnehållet och de överväganden som hen gör gällande att 

använda för elevgruppen lämpliga böcker och att på så sätt ”fånga” sina elever. Den beskrivning 

som eleverna delger angående Slutet visar att boken om inte ”fångat” dem så i alla fall passat 

elevgruppen. Deras uttryck såsom ”helt okej” och ”lätt att läsa” visar ändå på att de har tagit emot 

den på ett någorlunda positivt vis, speciellt med den negativa diskurs angående läsning av 

skönlitteratur som råder i elevgruppen i åtanke.  

Elevernas delaktighet i bestämmandet av ämnesinnehåll går, som nämnt i avsnitt 5.1.3, att belysa 

utifrån Molloy (2017). De understryker samstämmigt att de har valt ämnesinnehållet i form av 

Slutet, och att de brukar vara med och bestämma över vad de ska läsa i undervisningen. Deras sätt 

att svara på frågan om bestämmandet av litteratur genom att unisont betona att de själva valt kan 

visa på att de värderar möjligheten av vara delaktiga i beslutet. Detta borde innebära att boken är 

känns relevant för eleverna då de själva varit med och valt den som ämnesinnehåll.  

Sättet som eleverna beskriver hur Slutet är ”lättläst” och lätt ”att komma igång med att läsa” för 

tankarna till Langers (2017) första fas i byggandet av föreställningsvärldar. Fasen rör själva inträdet 

i föreställningsvärlden. Det är en ytlig läsning där läsaren försöker samla in information om texten 

och därigenom skapa sig en bild av vad den egentligen handlar om. Läsaren försöker alltså hitta 

ledtrådar för att kunna skapa ordning. Men fasen är dock känslig utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

då eleven kan ha svårt att träda in i föreställningsvärlden, eftersom utmaningar i texten kan leda till 

att hen tappar intresset och därmed fokus på texten. Elevernas beskrivning av att Slutet är lätt att 

komma igång med kan ses som att den inte innehåller för svåra utmaningar, utan att de har lätt att 

träda in i föreställningsvärlden. 

5.3.4 Hur?

Eleverna beskriver en rad olika moment som är kopplade till läsningen av Slutet. Läraren har delat 

upp boken i olika läsomgångar med anvisningar om hur långt de ska ha läst varje vecka. 

Kontinuerligt under den individuella läsningen skriver de i en reflektionslogg. Det innebär att de när 

de läst färdigt till varje läsanvisning skriver ner tre meningar från boken och till det skriver ner sina 

reflektioner kring det lästa. I citatet nedan berättar en elev om arbetet med reflektionsloggen.

 
Elev 1: Sådana till i alla fall, så då ska man lära sig att tänka. Reflektera till det man läser. Man 
ska plocka ut meningar, tre meningar, sen ska man skriva typ hur man kände när man läste det 
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och om man relaterar, alltså typ sådant man... Det man tänker när man läser det. Man ska dela 
med sig om det man själv tänker när man har läst i boken. Sådant som man alltid gör när man 
läser, men andra ser ju inte det. Typ när man känner igen sig, så ska man förklara det.  

Samtal i grupper är ett moment som pågår kontinuerligt under arbetet med skönlitteratur. De har 

samtal varje vecka där de diskuterar det lästa för den läsomgången: ”Den är uppdelad i olika, hur 

många sidor vi ska läsa. Så att vi ska diskutera om det i varje vecka”. Ett annat moment är att 

eleverna ska hitta och välja låtar som de kan koppla till det lästa. Eleverna berättar att låtarna de 

väljer ska ”reflektera över något citat i texten eller någon händelse”.  

På frågan om vilket arbetsmoment som de själva föredrar lyfter en elev fram den skriftliga delen 

och en annan elev samtalen och diskussionerna. En anledning till att den skriftliga är att föredra, 

menar de, är att samtalen många gånger blir skrala. Om alla deltagit aktivt i diskussionerna skulle 

det varit det föredragna arbetssättet. En elev säger att det skriftliga är att föredra såvida ”man inte 

får vara i en grupp där folk pratar”. Däremot lyfter de fram att samtalen också blir bättre och att fler 

deltar aktivt när läraren är närvarande. Citatet nedan omfattar elevernas diskussion kring detta. 

Elev  3:  Läraren har satt sig med, förra veckan var läraren i en grupp och denna veckan var 
läraren i vår grupp och nästa vecka med en annan grupp. Så läraren är liksom med och ser till att 
alla pratar och så här. Det funkar bra för då pratar ju alla i gruppen. Läraren kan hjälpa till och 
läraren kan ställa frågan till någon specifikt eller så liksom.  

Elev  1:  Och så blir de kanske mer motiverade till att säga någonting för läraren är ju där och 

kan sätta betyg  
Elev 2: Mm, precis.

Elevernas sätt att tala om arbetsmomenten visar att läraren har lyckats förankra det hos eleverna 

samt fått dem med på upplägget av arbetsområdet. Sättet som de ingående kan beskriva hur de 

jobbar med boken och samtidigt reflekterar kring vad dessa moment bidrar till indikerar att de också 

accepterar samt är införstådda med den plan som läraren har introducerat för dem. Detta borde tyda 

på att arbetsområdet har vad Olin-Scheller (2007) kallar subjektiv relevans för eleverna, alltså att de 

ser arbetet som meningsfullt. 

Dessa arbetsmoment underlättar för eleverna att fortsätta byggandet av föreställningsvärlden. 

Langer (2017) skriver att det är i den tredje fasen som läsaren byter fokus ”från utvecklandet av 
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textvärlden till vad dessa idéer betyder för våra egna liv” (s. 40), alltså den fas där läsaren går ur 

föreställningsvärlden och reflekterar över sig själv utifrån det lästa. Elevernas arbetssätt med Slutet 

ger dem möjlighet att formulera sina tankar och reflektioner genom reflektionsloggarna och 

samtalen med klasskamrater som läst samma text. Rosenblatt (2002) skriver också att eleverna 

måste tillåtas att reagera personligt på det lästa för att kunna uppnå en estetisk läsning, vilket dessa 

arbetssätt som eleverna beskriver kan anses göra. 

Elevernas beskrivningar av att de olika arbetsmomenten kopplade till läsningen hela tiden premierar 

att de ska reflektera kring det lästa är intressant utifrån Tengberg (2011). I sin undersökning finner 

han den handlingsorienterade läsarten vanligast vilken han beskriver som en ytlig läsning med 

”fokus på intrigens ytplan och på logiska förklaringar till olika karaktärers handlingar” (s. 303-304). 

En sådan läsning torde innebära att en stor del av litteratursamtalen läggs på att just diskutera 

handlingen och karaktärernas olika tankar och handlingar. Det arbetssätt med kontinuerlig reflektion 

kring det lästa som eleverna beskriver kan vara ett sätt att undvika en sådan ytlig läsning för att 

istället komma in en estetisk läsning. 

5.4 Observation 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys från observationen av lärarens undervisning. Till grund 

ligger observationsanteckningar från en lektion där klassen arbetade med arbetsområdet kopplat till 

Slutet.

Vid lektionen närvarar 13 av 16 elever i klassen och lektionen består av tre moment. Läraren går 

igenom planen för lektionen med eleverna. Den består av boksamtal i smågrupper, arbete med 

låtlistan samt att eleverna läser vidare i Slutet och skriver i sina loggar.  

Boksamtalet är uppdelat i mindre grupper. Läraren sitter med vid en grupp, medan de andra 

samtalar själva. Hen sitter med olika grupper under lektionerna. Eleverna har diskussionsfrågor som 

stöd för boksamtalet. Dessa är öppna och tillåter dem att använda sina egna tankar och idéer. De 

flesta elever är aktiva och försöker få igång diskussionen efter en trevande inledning.

Eleverna diskuterar kärnvapen och att karaktärerna borde göra något åt kometen som i boken hotar 

jorden. De engagerar sig mer här när de lyfter sina egna funderingar. De tycker att karaktärerna i 
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boken borde göra något åt problemet. De diskuterar även temat för boken och slutet på jorden och 

att karaktärerna slösar bort sin sista tid på jorden på obetydliga saker. Detta engagerar eleverna. De 

kommer även in på tankar och funderingar såsom ”vad händer med internet när jorden försvinner?” 

Denna fråga är kopplad till handlingen i boken, där en karaktär försöker spara saker som 

utomjordingar kan hitta när kometen utplånat jorden. Eleverna diskuterar snart mer intensivt och 

lägger fram egna tankar och funderingar utifrån det lästa. De återger ofta handlingen i böckerna. De 

verkar även läsa mellan raderna då de i diskussionen kopplar ihop olika händelser i boken och gör 

förutsägelser om vad som hänt samt vad som kommer att hända.

Efter boksamtalet återvänder eleverna till lektionssalen. En del läser vidare i boken, en del skriver i 

sina läsloggar och en del väljer låtar till sin lista som de ska koppla till boken. Läraren går runt 

bland eleverna och kollar av läget, samt uppmuntrar dem att fokusera på boken och ta sig till den 

sida som är satt för slutet av lektionen. Eleverna gör det som de ska och är försjunkna i böckerna 

eller uppgifterna kopplade till den. De tar sig framåt i boken och antecknar saker i läsloggarna 

parallellt.

Eleverna i den grupp som jag observerade är aktiva i boksamtalet. Huruvida de andra grupperna var 

lika aktiva går inte att säga, då de inte satt i närheten. Läraren var också närvarande vid denna 

gruppens samtal, vilket kan spela in i hur eleverna i gruppen uppträdde. Detta går att koppla till 

intervjun med fokusgruppen där eleverna berättade att det skriftliga arbetet med Slutet är att föredra 

såvida ”man inte får vara i en grupp där folk pratar”, vilket tyder på att inte alla grupper är lika 

aktiva som den observerade. Eleverna lyfter samtidigt fram att samtalen också blir bättre och att fler 

deltar aktivt när läraren är närvarande. En anledning till detta menade de är på grund av att ”läraren 

kan hjälpa till och läraren kan ställa frågan till någon specifikt”. Molloy (2003) fann liknande 

resonemang som en viktig komponent för lyckade för litteratursamtal. Hon skriver att läraren bör 

vara delaktig i samtalen kring det lästa för att kunna stötta dem i deras diskussioner och tillsammans 

undersöka texten, vilket också skedde vid det observerade boksamtalet. Läraren bjöd in de elever 

som inte sagt något på länge och frågade vad de tyckte om det som diskuterades för tillfället, samt 

ställde följdfrågor och drog i trådar som uppenbarade sig i samtalet. 

Boksamtalet som observerades visar hur eleverna utnyttjar Langers (2017) fas två och tre i 

byggandet av föreställningsvärldar. De förberedda frågorna som fanns som stöd för boksamtalet 
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fungerade som katalysator för fas två. Enligt Langer är läsaren i denna fas inne i 

föreställningsvärlden och rör sig inom den. Läsaren söker sig längre in i texten och 

föreställningsvärlden för att förstå mer om den. Frågorna får eleverna att börja prata om boken och 

med hjälp av varandras läsning och tolkningar förstå mer av den. Diskussionerna leder sedan dem in 

i fas tre där läsaren kliver ut från föreställningsvärlden och utifrån det lästa reflekterar över sig själv 

och sina erfarenheter. Ett tecken på detta är frågan och den efterföljande diskussionen om vad som 

händer med internet när jorden försvinner. Även den engagerade diskussionen kring att karaktärerna 

kastar bort sista tiden på jorden på vad som enligt eleverna är obetydliga saker visar på att de klivit 

ut från föreställningsvärlden och reflekterar över vad de själva skulle ha gjort i en sådan situation. 

  

Eleverna går igenom och diskuterar lärarens förberedda frågor till det lästa, men de tar även 

diskussionen vidare, bortom dessa. Detta kan bero på att de ämnena är relevanta för dem. Det 

verkar vara saker som de vill diskutera och som egentligen inte är direkt kopplat till 

diskussionsfrågorna. Rosenblatt (2002) framhäver just att eleverna måste få möjlighet att reagera 

fritt och spontant på det lästa och att läraren inte själv driver igenom en viss läsning. Det måste, 

enligt Rosenblatt, till en miljö där det inte bara är lärarens förväntade reaktioner på ett verk som är 

giltiga, utan att även eleverna tillåts reagera personligt. Den aktuella läraren agerar i linje med 

Rosenblatts teorier och tillåter en sådan miljö där eleverna inte bara måste besvara frågor 

konstruerade av läraren, utan också själva får leda diskussionen vidare utifrån egna tolkningar och 

tankar. 

En del av boksamtalet lägger eleverna på att återge handlingen i boken, likt det Tengberg (2011) 

benämner som handlingsorienterad läsart. Om en sådan läsning är vanligast innebär det att en stor 

del av litteratursamtalen läggs på att ytligt diskutera boken. Samtidigt menar han att de andra 

läsarterna bygger på den bas som den handlingsorienterade läsarten ger. Under boksamtalet som 

observerades ägnar eleverna en del av samtalet till en handlingsorienterad diskussion. Samtidigt är 

det inte något som genomsyrar boksamtalet, utan de verkar, precis som Tengberg säger, använda det 

som en bas att utgå från till djupare diskussioner.  

6. Sammanfattning och diskussion 
Det övergripande syftet med detta arbete har varit att undersöka hur undervisning med skönlitteratur 

kan läggas upp så att den ligger i linje med vad Skolverket formulerat i ämnets syfte. Specifikt det 
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Skolverket (2011) åsyftar i skrivningen: ”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur [...] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (s. 160). Detta har i arbetet benämns som 

läsning för bildning. För att uppnå detta syfte har en fallstudie av en svensklärares undervisning 

med skönlitteratur genomförts. 

Lärarens tankar om varför undervisning med skönlitteratur är viktigt är snarlika det som Skolverket 

(2011) formulerat i ämnets syfte. Bildningstanken är en central del i lärarens uppfattning om 

fördelen med att arbeta med skönlitteratur i undervisningen av svenskämnet. Läraren drivs av 

övertygelsen att läsning av skönlitteratur kan få elever att se saker och ting från andra perspektiv då 

litteraturen erbjuder dem att se världen genom andra personer, vilket därmed kan ”få eleverna att 

utvecklas”. Gustavsson (2012) skriver att en grundtanke om bildning är just att det kan ske genom 

att "ta del av mänsklighetens samlade erfarenheter” (s. 314).

   

Hur gör då den undersökte läraren för att arbeta för denna bildningstanke? Om vi först och främst 

studerar det ämnesinnehåll som läraren använt i sin undervisning kan vi se att det framför allt är 

skönlitteratur för ungdomar, med andra ord ungdomsböcker, som behandlas. Detta motiveras med 

att eleverna behöver känna igen sig och kunna relatera till litteraturen. Denna igenkänning påminner 

om Gustavssons (2012) tanke på bildning som en resa, där vi utgår från det bekanta när vi ställs 

inför något nytt, tolkningen av denna relation får oss att vidga ”vår förståelse av tillvaron” (s. 317). 

En särskild aspekt som läraren betonar är vikten av ”ingångsbok”, det vill säga den första bok som 

klassen läser tillsammans. Om denna bok ”fångar” eleverna menar läraren att hen senare har lättare 

att få med eleverna på att läsa andra sorters böcker. Elevgruppen ger också visst uttryck för att 

Slutet är en ungdomsbok som de kan relatera till. De nämner att den är ”helt okej”, ”rätt lättläst” och 

att detaljerna i boken är ”rätt så bra uppmålade”, vilket visar att de någorlunda tagit den till sig. 

Samtidigt bör det även nämnas att eleverna själva fick vara med och bestämma över vilken bok de 

skulle läsa, något som, av samtalet med dem att döma, verkar vara något de värderat positivt. 

 

En annan aspekt av ämnesinnehållet som läraren arbetar med är att koppla skönlitteraturen till 

övergripande teman. Läraren kopplade i det aktuella arbetsområdet Slutet till temat ”klimathotet" 

och de frågor som detta för med sig. På detta sätt kunde hen genom skönlitteraturen lyfta frågor 

såsom att allting har ett slut och vad det gör med en människa att veta att man snart ska dö, något 
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som kan ses som bildning genom att ta del av vad Gustavsson benämner som ”mänsklighetens 

samlade erfarenheter” (s. 314). Genom att förena ämnesinnehållet, litteraturen, med ett större 

övergripande tema kan skönlitteratur användas för att åskådliggöra något större eller sätta det i ett 

större perspektiv.  

De arbetsmetoder som läraren använder i sin undervisning är i första hand reflekterande 

skrivuppgifter samt boksamtal. Eleverna skriver kontinuerligt i en loggbok under läsningen av 

Slutet där de reflekterar kring det som de läst. Dessutom delar läraren varje vecka upp klassen i 

grupper för boksamtal där eleverna diskuterar de sidor de haft i läsanvisning. De metoder som 

läraren beskriver understödjer elevernas reflektioner och tankar genom att eleverna hela tiden 

uppmuntras att spegla sig själva i texten.  

Läraren gör en omsorgsfull analys av vilken elevgrupp som undervisningen är upplagd för. Det är 

inte lärarens preferenser eller förhållande till ämnesinnehållet som är det centrala, utan hen lägger 

stor vikt vid vilken gruppen är och premierar den didaktiska relationen mellan elev och ämne. 

Läraren har identifierat de identitetsuppfattning som finns i elevgruppen samt tagit dem i beaktande 

i upplägget av sin undervisning. 

Resultatet och analysen visar på att den studerade undervisningen är upplagd med avseende att 

erbjuda eleverna möjlighet att arbeta med skönlitteraturen på ett sådant sätt att det handlar om 

bildning. Däremot framkommer det även att en del av undervisningen spenderas på moment som 

inte kan sägas beröra bildningsaspekten i första hand. Vi kan se att en del av boksamtalen läggs på 

att diskutera och återge handlingen i boken, vilket Tengberg (2011) benämner som 

handlingsorienterad läsart. Han menar att en sådan läsart har ”fokus på intrigens ytplan” (s. 

303-304), något som alltså inte direkt kan sägas beröra bildning. Dessutom kan vi se att eleverna 

ägnar en del tid i sin läsning och arbete med litteraturen åt vad Langer (2017) kallar fas två, det vill 

säga att de försöker nå längre in i texten och föreställningsvärlden för att därigenom förstå mer om 

den. Detta kan vi dock se som ett steg i ledet för att nå fas tre, vilket är den fas som är mest 

intressant ur ett bildningsperspektiv. Att eleverna ägnar sig åt dessa aspekter av arbetet med boken 

är en förutsättning för dem att nå bildning. Utifrån Langer och Rosenblatt är det ett nödvändigt steg 

för bildningens skull att lägga tid på att diskutera handling samt nå längre in i texten för att förstå 

den. Om vi kopplar det till Skolverkets (2011) formuleringar i ämnets syfte finns det heller inget 
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skrivet där som syftar till att det ska ske konstant, utan där används istället begrepp såsom ”ska ges 

möjlighet”, ”utvecklar förmåga” samt ”utmana eleverna”. 

  

Det finns emellertid i det empiriska materialet ett flertal exempel som visar att undervisningen ger 

eleverna tillfälle att relatera litteraturen till sig själva och sålunda utvecklas. I dokumenten med 

lärarens instruktioner och vägledning till eleverna kan vi se hur läraren lagt upp för läsning för 

bildning genom att understödja vad Langer (2017) kallar för fas tre av byggandet av 

föreställningsvärldar. Vidare kan vi exempelvis i samtalet med eleverna se hur de själva reflekterar 

och formulerar sig kring sitt läsande av skönlitteraturen. En elev uttryckte sig som så att man 

kommer "in i en annan persons värld” genom böcker och därigenom ”lär sig tänka på andra sätt när 

man läser från någon annan person”, vilket ligger nära Olssons (2015) definition av bildning som 

avser läsningens kraft att få läsaren att ombilda sin uppfattning om världen och sitt sätt att relatera 

till andra. Därtill kommer att eleverna i sitt boksamtal engagerat diskuterar hur karaktärerna kastar 

bort sin sista tid på jorden på vad de menar är obetydliga saker, vilket visar på att de nått Langers 

(2017) fas tre och klivit ut från föreställningsvärlden och börjat reflektera över hur de själva skulle 

ha hanterat situationen i boken.  

Det som framkommit i denna studie är inte ämnat att generalisera för all undervisningen. 

Dokumentationen av lärarens beprövade erfarenhet kan däremot verka som ett delsvar på hur lärare 

kan arbeta i linje med Skolverkets (2011) skrivningar i ämnets syfte. Förhoppningsvis kan studien 

bidra med kunskap som lärare kan få nytta av och reflektera kring gällande upplägget av sin egen 

undervisning. 

Avslutningsvis är det på sin plats att diskutera vidare forskning. I denna fallstudie har jag tittat 

närmare på hur undervisning med skönlitteratur kan läggas upp för att motsvara det Skolverket 

formulerat i ämnets syfte. I och med att detta är en fallstudie är det till följd därav just en 

undervisning som har studerats. För vidare forskning skulle det således finnas utrymme för fler 

positiva exempel, genom att undersöka flera olika lärare och andra sorters undervisning, för att på 

så sätt skapa en bredare och mer dynamisk dokumentation av beprövad erfarenhet. I denna 

fallstudie har dessutom stor vikt legat vid lärarens tankar och överväganden i planeringen och 

utförandet av undervisningen. Det tillåter för framtida forskning att ha inriktning på de mer 

praktiska aspekterna såsom vilka faktorer som gör ett boksamtal givande ur ett bildningsperspektiv.  
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Bilaga 1: Utdrag från kursplan 
Centralt innehåll 

Svenska 1 

• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och 
teater samt i film och andra medier. (Skolverket, 2011, s. 162). 

Svenska 2 

• Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket 
även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk 
skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. 
hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har 
påverkat samhällsutvecklingen. 

• Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. 
(Skolverket, 2011, s. 169). 

Svenska 3 

• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. 
Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga 
begrepp och verktyg. (Skolverket, 2011, s. 176). 

Kunskapskrav 
Svenska 1 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk 
och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk 
genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och 
formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. (Skolverket, 2011, 163).  

Svenska 2 
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap 
från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel 
på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället. 
(Skolverket, 2011, 170). 

Svenska 3 
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I 
analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger 
stöd för sin tolkning genom belägg från texterna. (Skolverket, 2011, s. 177). 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Intervjuguide 

Jag inleder intervjun med att presentera mig själv samt att informera om studien och ämnet för 

frågorna som jag kommer att ställa. Sedan delar jag ut ett samtyckesformulär till informanten där 

jag informerar om att intervjun kommer att spelas in, och att jag, min handledare och framtida 

examinator är de enda som får lyssna på inspelningen. I samtyckesformuläret informerar jag även 

om att informantens deltagande är anonymt och att det inte kommer framgå i studien vem personen 

är eller vilken skola som personen undervisar på. Jag informerar om att den data som jag samlar in 

enbart kommer att användas i forskningsändamål för den aktuella studien. Slutligen informerar jag 

också om att informanten har rätt att avbryta sitt deltagande i studien när som helst och utan 

förklaring.   

Faktafrågor/Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du varit lärare? Varför ville du bli svensklärare? 

• Vad har du för relation till skönlitteratur? Brukar du läsa? 

Introduktionsfrågor 

• Berätta lite om vad du har för uppfattningar om läsning av skönlitteratur på gymnasiet. 

• Vad är den stora vinsten med skönlitteratur? Varför behöver gymnasieelever läsa skönlitteratur på 

gymnasiet? Hur viktig är skönlitteraturen och på vilket sätt? 

• Hur tänker du när du väljer litteratur att läsa med dina elever? (Vad är viktigt att tänka på tycker 

du?) 

Övergångsfrågor 

• Vad är det för kunskaper eller förmågor som gymnasieelever utvecklar när de läser skönlitterära 

texter? (Kunskap om litteraturens form? Kunskap om litteraturhistoria? Empati? Självinsikt?)  

• Vilka tycker du är de viktigaste? 

Nyckelfrågor 

• Skulle du vilja läsa citat nummer 1? (dela ut stencil med Skolverkets skrivningar) Det är hämtat 

från ämnets syfte för svenska på gymnasiet. 
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Citat #1  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i 

tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 

för nya perspektiv. (Skolverket, 2011, s. 160). 

• Några första tankar och kommentarer till detta? 

• Hur tänker du när det gäller hur man som lärare ska omsätta detta i undervisning? (arbetssätt, 

litteraturval m.m.). 

• Vilka typer av utmaningar och ev. problem skulle detta syfte kunna tänkas ge upphov till? 

• Hur tänker du när det gäller bedömning av det som formuleras i syftet? (Hur kan du kontrollera 

det?) 

Avslutning 

• Finns det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 3: Samtyckesformulär för intervju 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie  

Nedan ger du ditt samtyckte till att delta i en studie där forskaren undersöker hur du förhåller dig till 

och undervisar skönlitteratur i relation till Skolverkets skrivningar i ämnets syfte för ämnet svenska 

på gymnasienivå.  

Du deltar genom att låta dig intervjuas samt att forskaren får observera din undervisning. Intervjun 

spelas in. Det är enbart forskaren, forskarens handledare och den framtida examinatorn som får ta 

del av inspelningen. Ditt deltagande är anonymt. Det kommer inte att framgå i studien vem du är 

eller vilken skola du undervisar på.  

Den data som forskaren samlar in kommer enbart att användas i forskningsändamål för den aktuella 

studien.  

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå till 

samt att jag deltar helt frivilligt.  

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att 

jag behöver förklara varför.  

• Jag ger mitt medgivande att den information som insamlas under intervjun lagras och bearbetas av 

forskaren.  

Namnteckning ______________________________________________  

Namnförtydligande ______________________________________________  

Ort och datum ______________________________________________  

Ge ditt medgivande genom att kryssa i rutan.  
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Bilaga 4: Guide för gruppsamtal 
Guide för fokusgrupp  

Jag inleder intervjun med att presentera mig själv samt att informera om studien och ämnet för 

frågorna som jag kommer att ställa. Sedan delar jag ut ett samtyckesformulär till deltagarna där jag 

informerar om att samtalet kommer att spelas in, och att jag, min handledare och framtida 

examinator är de enda som får lyssna på inspelningen. I samtyckesformuläret informerar jag även 

om att deltagarna kommer vara anonyma och att det inte kommer framgå i studien vilka de är eller 

vilken skola som de går på. Jag informerar om att den data som jag samlar in enbart kommer att 

användas i forskningsändamål för den aktuella studien. Slutligen informerar jag också om att 

deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande i studien när som helst och utan förklaring.  

Öppningsfråga  

• Hur har det varit att läsa Slutet?  

Introduktionsfrågor  

• Varför läser gymnasieelever skönlitteratur på gymnasiet? Varför är det viktigt?  

Övergångsfrågor  

• Vem har bestämt att ni ska läsa den här boken?  

• Brukar ni vara med och bestämma över vad ni ska läsa? (hur ser den processen ut?) • Brukar ni 

läsa annars också? (Vad läser ni då för något?)  

Nyckelfrågor  

• Hur arbetar ni med Slutet? (Brukar ni samtala eller skriva om den?)  
• Vad lär ni er när ni arbetar med Slutet på det här sättet? (vad utvecklar ni?) • Vilka sätt att arbeta 

med det lästa tycker ni mest om? (varför?)  

Avslutning  

• Jag sammanfattar vad eleverna har diskuterat och kommit fram till under sitt samtal, så att de kan 

klargöra om de instämmer med sammanfattningen, om de vill addera något eller om där är något 

som jag missuppfattat.  
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Bilaga 5: Samtyckesformulär för fokusgrupp 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie  

Nedan ger du ditt samtyckte till att delta i en studie där forskaren undersöker den undervisning om 

skönlitteratur som du tar del av. 

  

Du deltar genom att låta dig intervjuas i gruppsamtal. Intervjun spelas in. Det är enbart forskaren, 

forskarens handledare och den framtida examinatorn som får ta del av inspelningen. Ditt deltagande 

är anonymt. Det kommer inte att framgå i studien vem du är eller vilken skola du studerar på.  

Den data som forskaren samlar in kommer enbart att användas i forskningsändamål för den aktuella 

studien.  

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå till 

samt att jag deltar helt frivilligt.  

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att 

jag behöver förklara varför.  

• Jag ger mitt medgivande att den information som insamlas under intervjun lagras och bearbetas 

av forskaren.  

Namnteckning ______________________________________________  

Namnförtydligande ______________________________________________  

Ort och datum ______________________________________________  

Ge ditt medgivande genom att kryssa i rutan.  
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