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Abstrakt 

Syftet med min studie är att belysa arbetet med skönlitteratur ur elevernas perspektiv gällande 

de två gymnasiala ämnena svenska och svenska som andraspråk. Fokus ligger på elevernas 

upplevelser av det skönlitterära arbetet inom vartdera ämnet och presenteras som likheter och 

skillnader mellan de två ämnena. Studien har genomförts via en enkätundersökning där tre 

undervisningsgrupper i ämnet svenska fått representera ämnet svenska och två 

undervisningsgrupper i svenska som andraspråk fått representera det ämnet. Utfallet 

presenteras utifrån ämne och ger resultatet att andraspråkseleverna i studien tenderar att i 

högre grad vara nöjda med undervisningen. Andraspråkseleverna tycks även uppleva att 

skönlitteraturundervisningen är anpassad efter deras förutsättningar och intressen i högre grad 

än de elever som läser ämnet svenska. Av de två grupperna är det även andraspråkseleverna 

som lägger mest tid på skönlitteraturläsning, både i och utanför skolan.  

Nyckelord: Litteraturundervisning, skönlitteratur, svenska, svenska som andraspråk, 

enkätundersökning, gymnasiet 

 

  



Förord 

Jag vill tacka alla som på något sätt medverkat i min studie eller i arbetet runt studien. 

Framförallt vill jag tacka min kunniga och hjälpsamma handledare Ingemar Friberg som alltid 

tagit sig tid att besvara mina frågor, inte bara under arbetet med mitt examenarbete utan under 

stor del av min studietid.  

Tack till de elever som tagit sig tid att besvara min enkät. Det är tack vare Er som jag över 

huvud taget haft något material att bygga min studie på. Jag vill även tacka de lärare jag varit i 

kontakt med och som varit mig behjälpliga på många sätt, inte minst gällande stöd i 

utformningen av andraspråkselevernas enkät. Ett stort tack till den tidigare elev som deltog i 

pilotstudien för enkäten som riktats till de elever som läser svenska. Tack Mats Holmberg och 

Ann-Cathrine Kjellgren som läst min text om och om igen och hjälpt mig se min text genom 

andras ögon. 

Luleå, juni 2015  

Emma Holmberg 
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1. Inledning  
De två ämnen som jag läst i min utbildning, svenska och svenska som andraspråk, har många 

likheter men även många olikheter. Dessa likheter och skillnader är avgörande för hur 

undervisningen bör ske i de olika ämnena. 

Gymnasieförordningens (SFS 2010:2039) 11§, kap. 4 lyder ”[e]n elev som har ett annat språk 

än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i 

stället för svenska”. Denna punkt visar att svenska som andraspråk motsvarar ämnet svenska. 

Trots det finns det stora skillnader i kursplanerna i de två ämnena, inte minst när det kommer 

till litteraturundervisningen. 

Tidigare i min utbildning har jag undersökt skillnader och likheter i lärarnas arbete med 

litteraturundervisning i ämnet svenska och ämnet svenska som andraspråk. Det jag då saknade 

var elevernas syn på litteraturundervisningen. Därför vill jag nu belysa arbetet med 

skönlitteratur ur elevernas perspektiv.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att illustrera arbetet med skönlitteratur ur elevernas 

perspektiv i de två gymnasiala ämnena svenska och svenska som andraspråk. Fokus kommer 

att ligga på elevernas upplevelser och presenteras som likheter och skillnader mellan de två 

grupperna.  

 Hur upplever dessa elever arbetet med skönlitteratur i skolan? 

 Hur upplever eleverna att de böcker som läses inom ämnet är anpassade efter deras 

intressen och förmågor? 

 Hur mycket tid lägger eleverna på läsning av skönlitteratur? 
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3. Bakgrund 
Det finns många faktorer som kan påverka elevernas uppfattning om den skönlitterära 

undervisningen. Olika intressen och skillnader i läsprestationer är bara två exempel. Nedan 

kommer tidigare forskning kring ämnet presenteras, samt vad lagar och förordningar säger om 

den gymnasiala utbildningen. Slutligen introduceras de kurser man kan läsa inom 

gymnasieämnena svenska och svenska som andraspråk samt hur mål och syften kring 

skönlitteratur formuleras inom dessa.   

3.1 Teorier och tidigare forskning 

”Att undervisa litteratur har troligen aldrig varit svårare än idag” påstår Jönsson och Öhman, 

(2015, s. 9). De menar att det i dagens svenska skola inte förekommer någon obestridd kanon 

av litteratur som läraren kan förlita sig på. Inte heller ser de en lösning i att låta eleverna välja 

skönlitterära verk, detta menar de snarare leder till att eleverna antingen undviker att läsa helt 

eller bara läser texter de redan har kännedom om.  Läraren har inget lätt arbete framför sig när 

det kommer till planering av skönlitterär undervisning.  

Förutom de problem med litteraturundervisningen som lärarna möter i val av litteratur, 

planering av uppgifter samt med att engagera eleverna i den litterära undervisningen finns det 

även stora problem för eleverna, kanske särskilt för andraspråkseleverna, att ta till sig 

litteraturen. Skolverket (2003) menar i sin rapport som behandlar läsförståelse hos elever som 

har utländsk bakgrund att det ”framgår att elever med utländsk bakgrund generellt presterar 

sämre än elever som är infödda” (s. 41). Med detta i åtanke framgår att 

litteraturundervisningen för andraspråkselever är en ännu större utmaning.  

Elever med utländsk bakgrund möter i skolan många svårigheter som infödda svenska elever 

inte behöver uppleva. Vid inlärningen av ett målspråk stöter andraspråksinlärare alltid på 

större eller mindre skillnader mellan modersmål och det nya språket. Hur mycket språken 

skiljer sig varierar men det är vanligt att skillnaderna berör flera punkter, dessa kan gälla ord 

och begrepp, språkets ljudsystem, grammatiska skillnader och skillnader i ordklasser samt 

skriftsystem (Håkansson, 2003).  

Granskar man hur modersmålet kan skilja sig från målspråket vad beträffar ord och begrepp 

har skilda språk olika lexikaliserade ord. Vissa ord har flera synonymer inom ett språk men 

kan helt sakna motsvarande ord inom ett annat språk. Gällande ljudsystemens skillnader kan 

de olika språken innehålla varierande antal fonem samt olika kombinationsmöjligheter av 

dessa. Grammatiska skillnader mellan språk är också vanligt förekommande, så även 

skillnader i förekomsten av olika ordklasser. Faktum är att det endast är två av svenskans 

ordklasser som återfinns i alla världens språk, dessa är substantiv och verb (Håkansson 2003).  

En annan viktig skillnad språk emellan är skriftsystemen. Alfabetisk skrift baseras på språkets 

ljud. Tecknen, grafem, och dess sammansättningar motsvarar språkliga ljud, fonem. 

Stavelseskrift baseras på stavelser, tecknen motsvarar ofta en sammansättning av ett 

konsonantljud och ett vokalljud. Ord och morfemskrift är uppbyggt på så sätt att ett tecken 

motsvarar ett morfem, ett exempel på ett språk med denna uppbyggnad är kinesiska. Förutom 

skillnad i skriftsystem skrivs och läses språk på olika sätt. Vissa språk läses och skrivs som 
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svenskan, från vänster till höger. Andra språk skrivs från motsatt håll, höger till vänster. Det 

finns även språk som man skriver i riktning från bladets topp och ned i lodräta rader. Det 

finns många punkter där målspråk och modersmål kan gå isär (Håkansson 2003).  

Att förstå vilka skillnader som finns mellan de språk som representeras hos elever i den 

svenska skolan kan underlätta förståelsen för de svårigheter som andraspråkseleverna 

dagligen möter. Skönlitteraturläsning som av en infödd svensk kan ses som underhållning, 

eller kanske rent av avkoppling, kan för en andraspråkselev bli en stor utmaning. De 

språkmönster andraspråkseleverna är välbekanta med i sitt modersmål kan helt skilja sig från 

svenskans mönster. Kanske måste svenska som andraspråks-eleverna vänja sig med stora 

grammatiska språkskillnader eller helt nya ord med betydelser som inte finns lexikaliserade i 

modersmålet. I vissa fall måste eleverna lära sig läsa, inte bara ett nytt språk, utan ett helt nytt 

skriftsystem.  

3.1.1 Varför litteraturundervisning? 

Ämnesplanerna för svenska och svenska som andraspråk tar båda upp skönlitteratur som en 

viktig punkt för ämnets syfte. I ämnesplanen för svenska vilken återfinns i Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY11) formuleras 

det såhär: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i 

tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. 

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 och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar […] I 

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

sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen (Skolverket, 

2011a, s. 160). 

Ämnesplanen för svenska som andraspråk har inte lika tydligt fokus på skönlitteratur som 

ämnesplanen ovan. Texten kring skönlitteratur formuleras enligt följande: 

Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om 

andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att 

utveckla ett varierat och nyanserat språk (Skolverket, 2011a, s. 182).  

Genom dessa två citat framgår att skönlitteraturen lyfts fram mer inom ämnet svenska. Fokus 

för ämnet svenska som andraspråk ligger snarare på elevernas flerspråkighet och 

undervisningen inriktning för att främja detta. I det övre citatet från ämnesplanen för svenska 

nämns ordet skönlitteratur fyra gånger medan det bara nämns en gång i syftesdelen för 

andraspråkseleverna. Genom detta framgår det tydligt att skönlitteraturen får en större plats i 

ämnet svenska.  

Läroplansutdragen som presenterats ovan ger en viss förklaring till varför skönlitteratur skall 

användas i undervisningen. Styrdokumenten pekar på det och vidhåller att detta skall vara en 

del av undervisningen. Nästa ämne som behandlas är de förtjänster eleverna kan erhålla 

genom skönlitteraturläsning och bearbetning av den texttypen. 
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Graeske (2015, s. 153) förklarar att flera ”[f]orskare hävdar att fiktioner ger tillträde till nya, 

fiktiva världar, att de har demokratiska värden och att de främjar läs- och skrivutveckling och 

byggandet av identitet”. Även Svedner (2011, s. 45) menar att ”litteraturen förmedlar 

upplevelser av människor, miljöer, och därmed viktiga insikter och kunskaper om dessa”. 

Oster (1989) menar att litteratur väcker känslor och uppmuntrar läsaren till personliga 

ställningstaganden och identifiering.  

Svedner (2011) menar även att läsningen kan hjälpa eleverna att komma i kontakt med både 

”svensk och internationell litterär tradition” (s. 45). Vidare menar Svedner att läsning i skolan 

även kan bidra till att eleverna tillägnar sig mer eller mindre regelbundna läsvanor som de 

sedan tar med sig utanför skolan. Han menar även att eleverna genom att läsa skönlitteratur 

kan få chansen att bygga upp en litterär bildning samtidigt som elevernas perspektiv kan 

vidgas och de kan få en större förståelse för kulturell mångfald. Svedner (2011, s. 45) menar 

även att ”läsning berikar språket”. Slutsatsen som kan dras är att skönlitteratur har förmågan 

att kunna ge eleverna många språkliga förtjänster om eleverna är mottagliga för dessa och 

litteraturen förmedlas till eleverna på rätt sätt. 

3.1.2 Litteraturundervisning i andraspråksgrupper 

I den svenska skolan var det år 2000 cirka tolv procent av grundskoleeleverna som hade ett 

annat modersmål än svenska. De modersmål som finns representerade hos elever inom den 

svenska skolan inkluderar mer än hundra skilda språk som i sin tur härstammar från flera 

olika språkfamiljer (Håkansson 2003, s. 97). Som lärare i svenska som andraspråk får man 

chans att möta vissa av dessa elever, och undervisningen bör anpassas efter deras behov.  

Skolverket (2003) redovisar i sin studie ett sämre resultat gällande läsning hos elever med 

invandrarbakgrund än hos infödda elever. De listar vissa faktorer som påverkar elevernas 

läsprestationer, dessa är: socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå, skillnader 

mellan kön, tid i landet, föräldrars anknytning till arbetsmarknaden samt talat språk i hemmet.  

Parkinson och Thomas (2000) tar upp fyra problem med att undervisa andraspråkselever om 

litteratur. Det första problemet är distansen som eleverna kan känna gentemot texten. Detta 

kan bero på historisk, geografisk, social, eller erfarenhetsbaserad avlägsenhet. Det andra 

problemet är att eleverna kan uppleva undervisningsspråket som komplicerat och svårt. Den 

tredje punkten som Parkinson och Thomas behandlar beskrivs som problem avvikande språk. 

Detta kan bero på mycket, ovan i texten har exempelvis flera punkter i vilka språk kan skilja 

sig presenterats. Skiljaktigheter kan finnas i ord och begrepp, språkets ljudsystem, 

grammatiska skillnader och skillnader i ordklasser samt skriftsystem (Håkansson, 2003).  

Det fjärde problem Parkinson och Thomas (2000) tar upp är problem med litteraturens uppgift 

i skolsammanhang. De menar att eftersom skönlitteratur skrivs främst i underhållningssyfte är 

den texttypen inte anpassad för att användas som underlag för exempelvis skrivuppgifter. 

Vissa av dessa problem kan läraren för gruppen ta hänsyn till och anpassa sin undervisning 

efter. Den första punkten, textdistans, kan exempelvis läraren ta hänsyn till, antingen genom 

att välja texter som ligger nära elevens erfarenheter eller att ge eleverna förkunskap om en 

viss text. Bommarco och Parmenius Swärd (2012) menar att det är viktigt att eleverna har viss 
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förförståelse för historiska och kulturella perioder i vilka litteraturen kommit till och speglar, 

detta för att underlätta att eleverna är mottagliga för den litteratur som skall läsas.  

Ett sätt att ge eleverna förförståelse för texttyper är att ha ett genrepedagogiskt angreppssätt. 

Genrepedagogiken kretsar kring att ge eleverna insyn och kunskap i texters olika uppbyggnad, 

språk och syften (Gibbons, 2013). Gibbons (2013) påvisar många fördelar med att använda 

genrepedagogik i undervisningen vilka är anpassade efter mångkulturalitet.   

Forskare, lärare och andra sakkunniga tvistar om hur skönlitteraturundervisningen egentligen 

ska bedrivas. Enström och Holmegaard (1997) menar att skönlitteraturarbetet för 

andraspråkselever bör ha fokus på att utveckla elevernas språk genom att vidga ordförråd. 

Economou (2015) drar slutsatsen att andraspråksinlärare inte uteslutande ska läsa en typ av 

litteratur. Hon menar att de ska erbjudas läsa litteratur av flera författare och som kretsar kring 

flera litterära teman, precis som alla andra elever i skolan.  

Angående litteraturundervisningen i praktiken visar Dahlbom och Ohlweins (2007) studie 

resultatet att andraspråkslärarna i högre grad än svensklärarna tenderar att utgå från den 

enskilda individen i undervisningen. Detta kan tyckas logiskt med tanke på att det ofta är en 

större kunskapsspridning hos andraspråkselever än hos infödda svenskelever (Nilsson & 

Hansson, 2014). 

Economou (2015) visar i resultatet av sin studie hur andraspråkseleverna har en positiv attityd 

till att läsa och att bearbeta det de läst, exempelvis genom diskussioner. Hon menar även att 

andraspråkseleverna drar paralleller mellan det lästa och sina egna liv. Vidare drar Economou 

slutsatsen att litteraturundervisning i svenska skulle kunna bedrivas som ett enskilt ämne där 

infödda elever och andraspråkselever får chansen att mötas, en anledning till detta är att det 

främjar samspel och interaktion mellan de två grupperna av elever. Detta är en intressant 

synpunkt även om det redan nu genomförs till viss del genom kursen ”Litteratur” som 

behandlas nedan under kapitel 3.3.3.  

3.1.3 Litteraturundervisning i svenskgrupper 

Svedner (2011) menar att svenskundervisningen tenderar att kretsa kring antologier, då 

särskilt gällande undervisning för eleverna i äldre åldrar. Antologierna kan presentera kortare 

texter, så som dikter, i helhet men längre skönlitterära verk återfinns i antologier endast som 

utdrag.  Eleverna får alltså inte tillgång till fullständiga verk genom dessa antologier som 

Svedner menar är vanligt förekommande litteraturkällor för de äldre eleverna.  

Inom den svenska litteraturundervisningen är det vanligt att använda både skrivuppgifter som 

läsloggar, bokanalyser, boksamtal och liknande. Bommarco och Parmenius Swärd (2012, s. 

97) menar att ”[b]egreppet ’skriva för att lära’ har vunnit insteg i den svenska skolan, och vi 

vill påstå att ’samtala för att lära’ är lika viktigt”. Gällande litteraturundervisningen är både 

samtal och skrivuppgifter som utgår från böcker vanliga uppgifter inom svenskämnet. En typ 

av skrivuppgift som nu tycks vanlig inom svenskämnet är läsloggar.  

Meningen med läsloggar beskrivs av Bommarco (2006, s. 62) som ”[a]vsikten med läsloggen 

är att läsaren under läsningens gång ska stanna och reflektera över vilka associationer, tankar, 
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frågor, kritiska erfarenhetsanknutna föreställningar som väcks under läsningen”. Molloy 

(2008) beskriver läsloggens syfte som ”[a]tt aktivera elevens läsning. Att ge eleven tillfälle att 

skriva ner funderingar över den lästa texten, funderingar som sedan blir utgångspunkt för 

diskussioner i klassen” (s. 345). Läsloggen kan alltså både användas som en skrivuppgift 

utifrån en läst bok eller annan text men även som underlag för boksamtal.  

I en studie som nyligen genomförts av Nordberg (2015) om läsvanor hos svenska 18-åringar 

har det undersökt vilka medietyper eleverna väljer när de läser fiktionstext. Drygt 80 % angav 

att de föredrar att läsa böcker hellre än de övriga alternativen där det näst högsta antalet var 

drygt 20 %, detta var alternativet för tidningar. Eleverna fick möjligheten att kryssa i fler än 

ett svarsalternativ. Andra alternativ eleverna fick väja mellan var ljudböcker, uppläsning i 

radio/tv, läsplattor samt andra medier. Trots dagens utbud av elektroniska källor tenderar 

alltså de flesta ungdomar att föredra de traditionella, tryckta alternativen, böcker och 

tidningar, som i Nordbergs studie var de två mest valda alternativen.   

En annan intressant punkt Nordberg (2015) undersökte var varför eleverna läser 

skönlitteratur. De tre största alternativen var ”[f]ör att få uppleva verklighetsflykt”, ”[f]ör att 

bli road och underhållen” samt ”[f]ör att få vila och avkoppling” Nordberg (2015, s. 119). 

Detta resultat kan dels ses i jämförelse med Parkinson och Thomas (2000) resonemang där de 

menar att skönlitteratur är skapat i underhållningssyfte. I Norbergs (2015) studie har inget av 

de tre högst förekommande svarsalternativen på frågan varför eleverna läser skönlitteratur 

med bildning eller lärande att göra.  

3.2 Förankring i lagar, förordningar och andra styrdokument 

Den gymnasiala undervisningen drivs efter program. Det finns nationella program och 

introduktionsprogram. Nationella program är i sin tur uppdelade i två underkategorier, 

yrkesprogram och högskoleförberedande program (Gymnasieenheten, 2013). Nedan kommer 

de nationella programmens delar att presenteras: 

- gymnasiegemensamma ämnen, 

- programgemensamma ämnen, 

- i förekommande fall för inriktningen gemensamma karaktärsämneskurser, 

- programfördjupning, 

- kurser inom det individuella valet, och 

- gymnasiearbete. 

(Gymnasieförordningen, 2010:2039) 

De gymnasiegemensamma ämnena för yrkesprogram och högskoleförberedande program 

skiljer sig åt. Gemensamt för de båda programtyperna är dock de första kurserna i de ämnen 

studien baserats på, svenska 1 och svenska som andraspråk 1. De högskoleförberedande 

programmen kräver mer, på dessa program skall eleverna läsa 300 poäng svenska eller 

svenska som andraspråk, alltså samtliga kurser i vartdera ämnet (SFS 2010:800).  

De elever som går yrkesförberedande program där endast Svenska 1 eller Svenska som 

andraspråk 1 är obligatoriska kurser, men önskar läsa vidare inom något av ämnena erbjuds de 

övriga kurserna som individuella val. Alla elever på nationella program skall läsa 200 poäng 

individuellt val. På de skolor där kurserna Litteratur, Retorik och Skrivande anordnas kan 
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elever oavsett om de går yrkes- eller högskoleförberedande program välja dessa förutsatt att 

de läst Svenska 1 (Skolverket 2011a, Skolverket 2011b).  

I teorin kan alla kurser väljas som individuellt val men i praktiken har inte alla skolor 

möjlighet att erbjuda vartenda ämne. Det är skolans huvudman, kommunen om det är en 

kommunal skola eller den som driver friskolan, som tar beslut om vilka kurser som eleverna 

erbjuds att välja som individuellt val, däremot ska kurser som krävs för högskolebehörighet 

erbjudas till elever som läser yrkesförberedande program (Gymnasieförordningen, 2010:2039, 

Skolverket, 2012).  

På gymnasieskolan erbjuds fem introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat 

individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. 

Språkintroduktionen är till för ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte ännu är 

behöriga för att börja på ett nationellt program. Utbildningen ska innehålla de ämnen och 

kurser eleven behöver för att gå vidare med sin utbildning. Detta kan ske på olika sätt. Eleven 

kan antingen gå vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller någon 

utbildning utanför gymnasiet, exempelvis Komvux eller folkhögskola men även till någon 

form av arbete (Gymnasieenheten, 2014, Skolverket, 2013).  

För språkintroduktionen är det grundskolans kursplan i svenska som andraspråk som 

undervisningen utgår från och som eleverna bedöms utifrån. Språkintroduktion kan 

kombineras med svenska för invandrare. I dessa fall utfärdar svenska för invandrare intyg att 

eleven gått denna utbildning. I annat fall är det gymnasieskolans uppgift (Gymnasieenheten, 

2014, Skolverket, 2013).  

3.3 Gymnasiala kurser inom det svenska språket 

Ämnesplanerna för de olika ämnena tar samtliga upp skönlitteratur som en stor del av 

undervisningen. Ställs de nuvarande kursplanerna i svenska (Gy11) i relation till de tidigare 

läroplanerna kan en minskning i skönlitteraturens ställning utläsas. Graeske (2015) menar att 

detta kan utläsas särskilt gällande den gymnasiegemensamma kursen, Svenska 1.  

Gustavsson (2014) har i sin studie undersökt skillnaden mellan kursplanen i svenska och 

svenska som andraspråk. De slutsatser hon drar i studien är att skillnaden de två kursplanerna 

emellan till största del ligger i vikten av språkutvecklande arbete och dess tillämpning. 

Skillnader i den reella undervisningen har undersökts av Economou (2007) som i sin studie 

behandlar elevers syn på skillnaden. Economou menar ”att sva [svenska som andraspråk] 

innehåller mer grammatik, ordkunskap och språkförståelse än modersmålssvenskan och att de 

[eleverna] uppskattar detta. Dessutom menar de att de känner sig tryggare i 

klassrumssituationen i sva i jämförelse med modersmålssvenskan” (s. 132). Skillnaden mellan 

de två ämnena tycks alltså vara att språkutveckling, genom grammatik, ordkunskap, 

språkförståelse ges större plats i andraspråkssvenskan. För att ge plats åt dessa 

språkutvecklande arbetssätt måste undervisning i någon annan del av svenskämnet minskas.  

Nedan presenteras utbudet av de gymnasiekurser som, sedan Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 införts, finns att välja mellan inom 

ämnena svenska och svenska som andraspråk.  
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3.3.1 Svenska 

Inom ämnet svenska finns det tre gymnasiekurser: 

 Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper eleverna förväntas förvärvat 

under grundskolan eller motsvarande utbildning. Denna kurs är gymnasiegemensam 

och läses alltså av alla elever, utom de som valt den motsvarande kursen Svenska som 

andraspråk 1, oavsett program.  

 Svenska 2, 100 poäng, som är den andra kursen och förutsätter att eleverna har 

kunskaper från Svenska 1. Svenska 2 är en kurs som är gemensam för gymnasiets 

högskoleförberedande program.  

 Svenska 3, 100 poäng, den tredje kursen svenska som bygger vidare på de kunskaper 

eleverna förväntas tillgjort sig under den tidigare kursen Svenska 2. Svenska 3 är 

liksom Svenska 2 en gymnasiegemensam kurs för de högskoleförberedande 

programmen. 

(Skolverket, 2011a). 

Skolverket (2011a, s. 162) menar i kursplanen för Svenska 1 att ”[s]könlitteratur, författad av 

såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” är en del av kursens centrala innehåll. 

Så även ”[c]entrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel 

i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier”. Genom detta uttrycks 

skönlitteraturen som ett centralt innehåll utifrån vilken eleverna ska få bearbeta motiv, teknik 

för berättande och stildrag.  

Motsvarande inom ämnets andra kurs, Svenska 2, lyder ”[s]venska och internationella 

författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk […]. Relationen mellan 

skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden 

och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen” samt 

”[s]könlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning” (Skolverket, 2011a, s. 169). Vid ett jämförande av dessa utdrag med kursplanen 

för svenska 1 framgår det att skönlitteraturen skall behandlas ur ett djupare perspektiv i 

fortsättningskursen Svenska 2.  

Gällande Svenska 3 skall ”[s]könlitterära 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, 2011a, s. 

176) vara en del av kursens centrala innehåll. Detta resulterar i ännu en fördjupning inom 

skönlitteraturarbetet där litteraturvetenskapen får en större plats än i föregående kurser.  

3.3.2 Svenska som andraspråk 

Ämnet svenska som andraspråk innehåller liksom ämnet svenska tre gymnasiekurser:  

 Svenska som andraspråk 1, 100 poäng. Kursen bygger på de kunskaper som 

eleverna fått genom grundskolan eller likvärdig undervisning. Denna kurs är en 

gymnasiegemensam kurs oavsett program.  
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 Svenska som andraspråk 2, 100 poäng, som grundas på de kunskaper eleverna 

tillägnat sig genom den föregående kursen, svenska som andraspråk 1. Svenska som 

andraspråk 2 motsvarar svenskans Svenska 2 och är därmed en obligatorisk kurs för de 

högskoleförberedande programmen.  

 Svenska som andraspråk 3, 100 poäng, den mest avancerade kursen vilken bygger 

på kursen svenska som andraspråk 2. Denna kurs är gymnasiegemensam för de elever 

som går högskoleförberedande program.  

(Skolverket, 2011a). 

I kursplanen för svenska som andraspråk 1 står det att ”[l]äsning av och samtal om modern 

skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, 

allmänmänskliga teman och svenska referensramar” (Skolverket, 2011a, s. 184) är en del av 

kursens centrala innehåll.  

I den andra kursen, svenska som andraspråk 2, menar Skolverket (2011a) att ”[l]äsning av och 

samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som 

ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga 

teman och vanliga litterära motiv” (s. 190) skall vara en del av kursens centrala innehåll. 

Detta citat visar att skönlittetraturen i den andra kursen bör undervisas på ett djupare plan än i 

den första kursen. Till skillnad från kursen svenska som andraspråk 1 skall skönlitteraturen i 

denna kurs användas som underlag för språkutveckling samt underlag för samtal om vanligt 

förekommande motiv.  

”Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika 

kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna” 

(Skolverket, 2011, s. 196) är den formulering Skolverket har gällande skönlitteratur i tredje 

kursen, svenska som andraspråk 3. Denna formulering återfinns liksom de tidigare citaten i 

kursplanens centrala innehåll.  

3.3.3 Gemensamma kurser 

Kurserna Litteratur, Retorik och Skrivande hör enligt Skolverket (2011a) till ämnet svenska 

men de har ingen motsvarande kurs inom svenska som andraspråk. Dessa tre kurser är istället 

till för både elever som tidigare läst svenska och svenska som andraspråk. Dessa kurser är: 

 Litteratur, 100 poäng.  

 Retorik, 100 poäng. 

 Skrivande, 100 poäng. 

(Skolverket, 2011a, Skolverket, 2011b). 

Samtliga kurser bygger på att eleverna antingen läst den första gymnasiala kursen i svenska, 

Svenska 1, eller den första gymnasiala kursen i svenska som andraspråk, Svenska som 

andraspråk 1 (Skolverket, 2011b).  

Föga förvånande kretsar hela kursen Litteratur kring just litteratur. Denna kurs finns som 

programfördjupning på bl.a. Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och 
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Estetiska programmet. Kursen erbjuds även som individuellt val på de skolor där kursen 

anordnas. Kursen behandlar ”centrala skönlitterära verk”, ”sambandet mellan skönlitteraturen 

och andra konstarter”, ”litteraturvetenskapliga begrepp” samt erbjuder ”fördjupad tolkning av 

skönlitterära verk med utgångspunkt i ett perspektiv som eleverna väljer” (Skolverket, 

2011b). 

Retorikkursen är den av de tre kurser som inte berör skönlitteraturen. Däremot tar kursen 

Skrivande upp ”textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk i såväl 

skönlitteratur som i andra typer av texter” (Skolverket, 2011b) samt ”fördjupning och 

problematisering av vad som är korrekt och lämpligt språk i skönlitteratur och andra typer av 

texter”. Även dessa två kurser finns som programfördjupande ämne inom exempelvis 

Estetiska programmet, Samhällsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. I teorin kan 

även dessa kurser väljas som individuella val.  
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4. Metod 
Studien har både kvalitativ karaktär, i form av syfte samt de öppna frågorna som lämnar rum 

för tolkning, och kvantitativ karaktär, i form av det procentuellt presenterade utfallet i 

resultatdelen.  

Den metod som valts för denna studie är enkätundersökning. Valet att göra en 

enkätundersökning grundar sig på att man genom denna metod kan nå en större grupp 

informanter än man kunnat om exempelvis valt intervjuer som metod. Eftersom huvudsyftet 

med studien är att jämföra två olika grupper, en grupp som läser svenska och en grupp som 

läser svenska som andraspråk bör studien, med reliabilitet och tillförlitlighet i åtanke, baseras 

på åsikter och svar från runt 20 personer som representerar vardera kategorin (Nyberg & 

Tidström, 2012, Stukát, 2011).  

Enkätundersökning skedde i form av en gruppenkät vilket Trost (2012) menar är vanligt att 

använda i skolsammanhang. Genom en gruppenkät når man samtliga av de närvarande 

eleverna i grupperna och bortfallet minimeras. Denna typ av enkätundersökning bedömde jag 

även som lämplig utifrån aspekten av det Patel och Davidsson (2003) kallar ”enkät under 

ledning” vilket innebär att jag som skapare av enkäten närvarar vid svarstillfället därmed får 

chansen att direkt möta de frågor som eventuellt skulle uppstå. Detta nyttjades vid 

andraspråkselevernas besvarande av enkäterna.  

4.1 Urval 

Vid beslut om studiens urval var den första tanken att begränsa undersökningen elever på en 

specifik skola. Den ursprungliga tanken var att göra en totalundersökning inom ämnet svenska 

som andraspråk där elevgruppen var väsentligt mindre och en urvalsundersökning inom ämnet 

svenska som andraspråk eftersom det fanns många elevgrupper inom det ämnet. På så sätt 

skulle urvalet bli representativt för just den skolan och de ämnena, dessvärre insåg jag att det 

inte skulle bli genomförbart då antalet informanter i gruppen andraspråkselever skulle bli får 

få även om en totalundersökning skulle göras.  

Vad som egentligen är nog många informanter är till viss del en tolkningsfråga och kan 

variera mellan olika studier beroende på deras syfte. I min bedömning utgick jag från Nyberg 

och Tidström (2012) som menar att om man vill ha en statistiskt grundad eller jämförande 

undersökning bör man ha 15-20 personer i de olika grupperna.  

Med denna åsikt i åtanke togs beslutet att, förutom eleverna från den specifika skolan, även ta 

med en grupp elever från en annan skola. Följaktligen blev mitt urval tre grupper med elever 

som läser svenska från skolan X samt en grupp elever som läser svenska som andraspråk från 

skolan X samt en grupp elever som läser svenska som andraspråk från skolan Y.  

Vid beslutandet av urvalstyp togs beslutet att det Trost (2012) kallar för bekvämlighetsurval 

skulle tillämpas. Då skolan X redan funnit i åtanke hade en lärare på den skolan kontaktats 

sedan tidigare. Av bekvämlighetsskäl och med läraren i åtanke togs beslutet att enkäterna 

skulle delas ut till de tre undervisningsgrupper läraren skulle ha lektioner med närmast enligt 

hennes schema, oavsett vilket ämne hon undervisade dem i.  
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4.2 Enkäterna 

Eftersom studien kretsar kring två skilda grupper elever som läser olika ämnen ansåg jag att 

det bästa sättet att insamla information var att skapa två olika enkäter som anpassades utifrån 

de olika grupperna. På så sätt kunde hänsyn tas till elevernas förutsättningar, erfarenheter och 

språkliga kunskaper. En enkät skapades alltså för de elever som läser svenska som andraspråk 

och en enkät för de elever som läser svenska. Enkäterna återfinns presenterade i helhet i slutet 

av arbetet (se Bilaga 1, s I, Bilaga 2, s III). 

Att enkäten skulle vara anonym beslutades tidigt. Syftet med undersökningen är att se 

eleverna som grupper och därför finns det ingen anledning att kunna knyta enkäterna till en 

person. Ett annat beslut som togs var att utesluta den ganska vanliga frågan om vilket kön 

informanten har. Detta kändes inte väsentligt för undersökningen även om 

skönlitteraturläsning ur ett genusperspektiv definitivt varit en intressant idé för en annan 

undersökning.  

Angående frågornas karaktär valdes alternativet ett delvis strukturerat formulär. Vissa frågor 

besvarades därmed utifrån med fasta svarsalternativ vilket kombinerades med öppna frågor 

där eleverna själva skulle få chansen att formulera sig (Patel & Davidsson, 2003).  

Genom hela arbetet med enkäterna har stöd hämtats hos Patel och Davidsson (2003) samt 

Trost (2012). Deras resonemang har varit till stor hjälp både gällande val av frågor, 

frågeformulering, val av svarsalternativ, frågornas strukturering och enkätens utformning och 

layout.  

4.2.1 Enkäternas utformning 

Stöd i enkätens utformning har främst hämtats ur Trosts (2012) resonemang. En av de punkter 

Trost tar upp och som tagits fasta på i studiens enkätutformning är att Trost menar att man 

inte bör använda för många öppna frågor då det innebär en mer komplicerad bearbetning men 

att det är bra att avsluta med öppna frågor så enkätdeltagarna får chans att sammanfatta sina 

åsikter och använda sina egna ord. Dessa synpunkter låg till grund vid enkätens utformande.  

Även om det är två separata enkäter som är anpassade efter varsin grupp så togs beslutet att ha 

en gemensam struktur på de båda. Främst på grund av att det underlättar bearbetningen av 

enkätresultaten. Båda enkäterna innehåller arton frågor vardera. Vissa frågor finns med på 

båda enkäterna om än de formulerats olika beroende på vilken elevgrupp de riktar sig mot.  

Enkäterna börjar med två stycken bakgrundsfrågor genom vilka bakgrundsinformation om 

elevernas tidigare erfarenheter inhämtas. Dessa frågor skiljer sig beroende på vilken 

elevgrupp enkäten representerar, gemensamt är att de klassas som det Trost (2012) kallar 

”sak”-frågor. Att Trost sätter citationstecken runt ”sak” förklarar han som att ”fakta alltid är 

den enskildes uppfattning av eller varseblivning av hur det förhåller sig. I den meningen finns 

inga fakta- eller sakfrågor” (s. 65). Även om jag till viss del håller med honom om detta 

kommer jag fortsättningsvis använda begreppet sakfrågor för de frågor som rör uppgifter och 

attityd- och åsiktsfrågor om de frågor som tydligare berör elevernas åsikter och attityder.  
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Den tredje och fjärde frågan är av attityd- eller åsiktskaraktär. Frågorna kretsar kring 

elevernas upplevelser och besvaras genom ett kryss på en skattningslinje. Förutom att kryssa 

på skattningslinjen finns det tre rader där eleverna får chans att kommentera sina åsikter. Den 

femte frågan är även den en sakfråga som följs av två frågor som syftar tillbaka på den femte 

frågan. Även dessa är sakfrågor med färdiga svarsalternativ som eleverna får kryssa i.  

Efter dessa frågor kommer en fråga som är uppdelad i a och b. Frågan är en sakfråga som 

berör den tid de lägger på läsning av skönlitteratur, dels i skolan och dels i hemmet. Frågan 

efter denna är även en sakfråga som syftar tillbaka på frågan innan. Den tionde och tolfte 

frågan handlar om genre, dels i skolan och dels i hemmet. Den elfte och trettonde frågan är 

knutna till frågorna innan, eleverna får genom titlar på skönlitterära verk exemplifiera 

föregående fråga.  

Den fjortonde och femtonde frågan är sakfrågor. Den första är en öppen fråga där eleverna 

själva får skriva och den andra har fasta svarsalternativ men med visst rum för tolkning, det är 

trots allt elevernas upplevelser av ämnena som granskas. Den sextonde frågan är en 

åsiktsfråga som är uppdelad i a och b. Frågan rör elevernas upplevelser av de böcker de läst 

på skolan och eleverna får besvara detta genom att sätta kryss på en tre- respektive femgradig 

Likertskala. De sista två frågorna är båda frågor med öppna svarsalternativ där eleverna på tre 

rader får sammanfatta vad som varit bra och mindre bra med de böcker de läst inom ämnet.  

4.3 Pilotstudier 

Innan undersökningen utfördes genomfördes två pilotstudier, en pilotstudie som prövar 

enkäten som riktar sig mot de elever som läser svenska och en annan studie för enkäten som 

riktar sig mot de elever som läser svenska som andraspråk. Både Patel och Davidsson (2003), 

Nyberg och Tidström (2012) och Stukát (2011) förklarar vikten av att vara väl förberedd och 

ha prövat att det instrument man använder sig av fungerar i relation till det syfte man har. För 

att kontrollera detta förespråkar samtliga pilotstudier eller pilotundersökningar.  

4.3.1 Enkäten för de elever som läser svenska 

För att kontrollera enkätens reliabilitet och validitet fick en elev som gått ut gymnasiet året 

innan besvara den och komma med synpunkter. Eleven fick en kort redogörelse för 

undersökningen, sedan fick denne utan vidare instruktioner sätta sig ned och besvara enkäten. 

När enkäten var besvarad ställdes ett antal kontrollfrågor, exempelvis huruvida enkätens 

frågor var lätta att förstå samt om det språk som använts i enkäten var tydligt. Testpersonen 

fick även kommentera enkätens utformning och frågornas ordning. Med utgångspunkt i den 

tidigare elevens kommentarer och kritik gjordes en sista revidering av enkäten.  

4.3.2 Enkäten för de elever som läser svenska som andraspråk 

Tillvägagångssätt för pilotstudien av den andra enkäten var ett helt annat. Detta beror till 

största del på att de elever som läser svenska och vanligen har svenska som modersmål ligger 

på en jämnare förståelsenivå jämfört med de elever som läser svenska som andraspråk. Det tas 

bland annat upp av Nilsson och Hansson (2014, s. 19) som menar att ”större variation kan 

förväntas hos andraspråkselevers språkbehärskning än hos enspråkiga”. På grund av detta togs 
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beslutet att, istället för att basera pilotstudien på en elevs åsikter, konsultera en erfaren lärare i 

svenska som andraspråk. Läraren kunde ge en bred, objektiv bild av elevernas kunskap vilket 

troligtvis inte uppnåtts av endast en elevs granskande.  

Läraren mottog enkäten via mail. Redan när enkäten skickades hade läraren en bra bild av 

studien och dess syfte i och med tidigare kontakt. Läraren granskade enkäten och kom med 

synpunkter på vad som kunde förbättras, fokus låg på det språkliga. Efter lärarens kritik 

formulerades ett par frågor om för att göra dessa tydligare och förenkla språket. Vi enades 

dock om att man inte kan förenkla språket så pass mycket så att alla andraspråkselever kan 

förstå allting utan att förlora viss nödvändig information, därmed kom vi överens om att jag 

skulle vara med i klassrummet under tiden eleverna fick besvara enkäten så jag kunde hjälpa 

dem på plats om funderingar och frågor skulle komma att uppstå.  

4.4 Bearbetning av insamlat material 

Den analysmetod som användes vid bearbetningen av enkätsvaren är en frekvenstabell. Detta 

redskap har använts både gällande de frågor som haft förtryckta svarsalternativ men även vid 

de öppna frågorna. Datorprogrammet Excell användes vid skapandet av en tabell som utgår 

från Patel och Davidssons (2003, s. 113) exempeltabell. 

Efter insamlingen av enkäterna delades dessa upp utifrån ämne därefter bearbetades slutligen 

enkäterna fråga för fråga. De frågor som haft förtryckta alternativ för eleverna att välja på 

genom att sätta ett kryss i en ruta kunde enkelt sorteras genom att dela upp enkäterna i högar 

efter de förtryckta alternativ som förekom bland svaren. Svaren analyserades sedan genom att 

placeras in i en frekvenstabell. 

Inför bearbetningen av de två frågorna som besvarades genom ett kryss på en skattningslinje 

hade en slags tentativ skala förberetts. Med linjal mättes tre lika stora områden ut vilka 

motsvarade bra, dåligt och varken eller. I de flesta fall var resultatet tydligt men i andra fall 

användes den tentativa skalan för att tyda elevernas svar.  

De öppna frågor där eleverna själva fick fylla i genre och språk bearbetades på samma sätt 

förutom att det på förhand inte gick att veta vilka alternativ som skulle finnas utan istället fick 

enkätsvaren insamlas och markeras under själva bearbetningen.  

Frågorna där eleverna fick exemplifiera böcker de läst bearbetades ett enkätsvar åt gången. De 

titlar som eleverna nämnt fördes in i en lista där de titlar som förekom på flera enkäter 

markerades och antal gånger de nämnt skrevs in. På så sätt kunde jag sedan redovisa hur 

många elever som nämnt en specifik titel. De sista två öppna frågorna samt 

kommentarsraderna som lagts till under vissa frågor bearbetades liksom boktitlarna ett 

enkätsvar i taget.  
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4.5 Etiska ställningstaganden 

De etniska ställningstaganden som tagits i denna undersökning är grundade på 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för forskning inom det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området.  

Gällande informationskravet informerades samtliga enkätdeltagare om studien och dess syfte. 

Det framgick tydligt att studien var frivillig samt att eleverna fick avbryta besvarandet av 

enkäten när som helst, genom detta togs hänsyn till samtyckeskravet, vilket innebär att 

deltagarna görs medvetna om att studien är frivillig att delta i. Då alla medverkande var i övre 

tonåren bedömdes inte vårdnadshavares samtycke som nödvändigt.  

En annan primär punkt Vetenskapsrådet (2002) trycker på är konfidentialitetskravet. Detta 

beaktades genom att dels hålla enkäten anonym, på så sätt kan ingen enkät knytas till någon 

elev, dessutom förvarades enkäterna sedan i ett låst utrymme. Även nyttjandekravet beaktades 

genom att informationen från studien endast används i detta sammanhang.  

5. Resultat 
Nedan kommer resultatet från enkätstudien redovisas. Under de två första rubrikerna ges 

bakgrundsinformation om respektive elevgrupp. Under den tredje överrubriken behandlas 

utfallet i enkätfrågorna en i taget. Slutligen sammanfattas resultatet i korthet.  

Eleverna är indelade i grupper beroende på ämne, år och skola. Alla de elever som läser 

ämnet svenska kommer från skolan X. De är indelade i grupp 1, vilken består av 

förstaårselever samt grupp 2 som består av andraårselever. De elever som läser svenska som 

andraspråk är indelade i två grupper beroende på vilken skola de läser vid. Från skola X 

kommer grupp 3 och från skola Y kommer grupp 1.  

5.1 Elever som läser ämnet svenska 

De elever som läser ämnet svenska går alla på samma skola.  Förstaårseleverna består av 49 

elever som kommer från två olika undervisningsgrupper. Samtliga elever har läst en 

gymnasial kurs i ämnet svenska, Svenska 1. Min bedömning är att eleverna därmed bör ha fått 

en relativt likvärdig gymnasieundervisning och därför kan antas ligga på en förhållandevis 

jämn nivå. Självklart finns det andra faktorer som gör att de kan ha stora skillnader i sina 

upplevelser av ämnet men likväl bör de ändå inte skilja sig allt för mycket mellan de olika 

individerna. 

I gruppen andraårselever angav två av 24 elever att de läst en kurs svenska, Svenska 1, medan 

resterande 22 elever uppgav att de läst två kurser svenska, Svenska 1 och Svenska 2. Dessa 

två årskurser gemensamt resulterar i en grupp med 73 elever som läser ämnet svenska. 

Samtliga 73 elever läser svenska på ett nationellt program.  

5.2 Elever som läser ämnet svenska som andraspråk 

Eleverna som läser svenska som andraspråk kommer från två olika skolor inom samma län. 

Båda grupperna är de enda svenska som andraspråks-grupperna på respektive skola. Gruppen 

från skola X består av elva elever. Språk som eleverna talar eller läser är thailändska, dari, 
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persiska, soninke, mandinka, somaliska, arabiska, lozi, mbalangwe, tigrinska, turkiska, karen, 

svenska och engelska. Hur länge eleverna läst svenska eller svenska som andraspråk varierar 

från ett till sju år. Gruppen från skola Y består av sex elever. Språk de talar eller läser är 

thailändska, persiska, arabiska, somaliska, kinesiska, svenska och engelska. Eleverna har läst 

svenska eller svenska som andraspråk i ett till fyra år. Dessa elever representerar ämnet 

svenska som andraspråk i studien. Samtliga elever läser svenska som andraspråk vid ett 

introduktionsprogram och följer därmed grundskolans kursplan för svenska som andraspråk.  

 

5.3 Resultat för båda grupperna 

I detta avsnitt kommer resultatet av enkäten presenteras. De två bakgrundsfrågorna som 

inledde enkäten presenteras ej utan de frågor som berör ämnet, tre till 18, är redovisade efter 

enkätens ordning nedan.  

5.3.1 Fråga 3 

Enkätens tredje och fjärde fråga var båda skattningslinjer som eleverna fick besvara genom ett 

kryss på linjen. På så sätt fick de uttrycka sina åsikter om kvaliteten i dels den lärarledda och 

dels det självständiga arbetet med skönlitteratur. Utfallet redovisas procentuellt nedan:  

 

Figur 1: Fråga 3. Elever som läser ämnet svenska 

Som framgår av figuren ovan var det bara en av de 73 eleverna som ansåg att den lärarledda 

undervisningen som kretsar kring skönlitteratur var dålig. 22 elever ansåg att den lärarledda 

undervisningen varken var bra eller dålig medan 50 elever ansåg att undervisningen var bra.  

Eleverna fick även möjlighet att motivera varför deras kryss hamnade inom ett visst spann på 

linjen. Tre av eleverna som markerade att deras uppfattning om skönlitteratur-undervisningen 

som leds av läraren var att den varken var bra eller dålig motiverade detta som: ”beror på om 

man gillar bokvalet” (Elev, skola X, grupp 1), ”[h]on [läraren] försökte få det att bli 

30% 

69% 

1% 

Hur upplever eleverna den lärarledda 
undervisningen med skönlitteratur? 

Varken bra eller dålig Bra Dålig
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intressant” (Elev, skola X, grupp 2) och ”jag är inte så förtjust i att läsa” (Elev, skola X, grupp 

1). 

Eleverna som tyckte att den lärarledda skönlitteraturundervisningen var bra motiverade detta 

som: ”[b]ra, men jag tycker vi borde ha samtal mer!” (Elev, skola X, grupp 1), ”skulle vara 

kul att exempelvis skriva novell utifrån ämne i boken eller liknande” (Elev, skola X, grupp 1), 

”bra ämnen att välja från” (Elev, skola X, grupp 2) och ”[d]et är trevligt” (Elev, skola X, 

grupp 1). En annan elev sammanfattar den lärarledda undervisningen med skönlitteratur som 

”jag tycker det är grymt!” (Elev, skola X, grupp 1). 

 

Figur 2: Fråga 3. Elever som läser ämnet svenska som andraspråk 

Figuren ovan visar utfallet hos andraspråkseleverna gällande samma fråga. Här visar resultatet 

att ingen av andraspråkseleverna anser att skönlitteraturundervisningen är dålig. Det är även 

en större andel elever som anser att undervisningen är bra än i gruppen elever som läser ämnet 

svenska.  
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Figur 3: Fråga 3. Jämförelse 

Ovan presenteras ett jämförande diagram som visar förhållandet mellan svarsalternativen hos 

de elever som läser svenska jämfört med de elever som läser svenska som andraspråk. 

Jämförelsen tydliggör att en större andel av andraspråkseleverna valt alternativet ”bra”. 

5.3.2 Fråga 4 

 

Figur 4: Fråga 4. Elever som läser ämnet svenska 

Figuren ovan täcker in elevernas uppfattning om det självständiga skönlitteraturarbetet inom 

ämnet svenska. Till skillnad från vid frågan ovan, som fokuserade på den lärarledda 
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undervisningen, var det en större andel elever som ansåg att undervisningen varken var bra 

eller dålig, totalt 25 elever. En elev mer tyckte även att undervisningen var dålig. Således var 

det även färre elever som satt sitt kryss på ”bra”.  

En av de elever som hade som åsikt att undervisningen varken var bra eller dålig angav i sina 

kommentarer att det ”beror på om man gillar bokvalet” (Elev, skola X, grupp 1). En annan 

elev förklarar att hen inte gillar skönlitteratur. En av de elever som upplevde det självständiga 

skönlitteraturarbetet som bra menade att ”då får man visa att man kan ta eget ansvar” (Elev, 

skola X, grupp 1) en annan elev menar att ”[d]et ger bra förberedelser inför universitetet, då 

har man nästan bara självständigt arbete” (Elev, skola X, grupp 2).  

 

Figur 5: Fråga 4. Elever som läser ämnet svenska som andraspråk 

Diagrammet ovan visar att de flesta andraspråkeleverna är nöjda med det självständiga 

litteraturarbetet, en elev beskriver det som ”jättebra” (Elev, skola X, grupp 1). Färre elever 

tycker att undervisningen varken är bra eller dålig, och den minsta andelen elever anser att 

undervisningen är dålig.  
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Figur 6: Fråga 4. Jämförelse 

Diagrammet ovan visar att en större andel andraspråkselever anser att den lärarledda 

skönlitteraturundervisningen är bra, men även när det gäller alternativet ”dåligt”. De elever 

som läser svenska är däremot i majoritet gällande svarsalternativet ”varken eller”.  

5.3.3 Fråga 5 

Enkätens femte fråga gäller den skönlitteratur eleverna läst inom ämnet svenska eller svenska 

som andraspråk. Eleverna tillåts kryssa i fler än ett alternativ.  

 

Figur 7: Fråga 5. Elever som läser ämnet svenska 
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Gällande denna fråga menar 52 av 73 elever som läser ämnet svenska att de läst en bok som 

de sedan haft boksamtal om. 49 elever menar att de läst en bok och sedan haft någon form av 

skrivuppgift som utgått från boken. Sex elever uppger att de har läst en bok men inte följt upp 

den genom någon form av uppgift. Två av eleverna har valt ”annat” som alternativ och tillagt 

att de haft en muntlig bokpresentation. 

 

Figur 8: Fråga 5. Elever som läser ämnet svenska som andraspråk 

En större andel andraspråkselever, nästan en tredjedel av gruppen, anger att de läst en bok 

utan uppföljning. Hos eleverna som läser svenska valde endast 8 % detta alternativ. Däremot 

var det större andel elever som läser svenska som valde alternativen ”läst bok och haft 

boksamtal” samt ”läst bok och haft någon form av skrivuppgift”. 

5.3.4 Fråga 6 

Enkätens sjätte fråga är en underfråga till fråga fem. Bland de 49 elever som läser ämnet 

svenska och uppger att de läst en bok vilken redovisats i en skriftlig uppgift angav 55 % att de 

gjort en boksanalys, lika många, 55 %, svarade att de skrivit en reflektion. En mindre grupp, 

24 %, angav att de skrivit en recension. Andra mindre alternativ som eleverna själva angav 

var att de skrivit en läslogg, 12 %, samt ”bokblogg”, 4 %.  

Hos de 10 andraspråkselever som uppgett att de läst en bok och sedan haft en skrivuppgift på 

denna angav 50 % att de skrivit en recension. 30 % angav att de skrivit en analys och 10 % av 

eleverna angav att de skrivit ett prov, lika många, 10 %, angav att de besvarat 

grammatikfrågor utifrån det lästa.  

  

29% 

53% 
59% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Läst bok utan uppföljning Läst bok och haft boksamtal Läst bok och haft någon form
av skrivuppgift

Hur har eleverna arbetat med skönlitteratur i 
ämnet svenska som andraspråk? 



23 

 

5.3.5 Fråga 7 

Den sjunde frågan har samma utformning som enkätens sjätte fråga men riktar sig istället till 

de elever som på den femte frågan uppgett att de läst en bok och bearbetat boken genom 

boksamtal. Den sjunde frågan reder ut hur boksamtalen gått tillväga. Bland eleverna som läser 

svenska svarade 52 av 73 elever att de läst en bok och haft boksamtal om denna. 19 % av 

dessa 52 elever menar att de haft boksamtal i grupp medan 60 % menar att de haft det i 

helklass. Resterande 21 % menar att de både haft boksamtal både i mindre grupp och i 

helklass.  

Hos andraspråkseleverna blev utfallet 44,5 % elever som uppgav att de haft boksamtal i 

helklass. Lika många uppgav att de haft boksamtal i grupp och 11 % uppgav att de haft 

boksamtal ensam med läraren.  

5.3.6 Fråga 8a 

Enkätens åttonde fråga kretsar kring den tid eleverna lägger ned på skönlitteraturläsning, dels 

i skolan och dels på fritiden. Frågan är tvådelad, a och b. Resultatet av fråga 8a, ”hur mycket 

tid lägger eleverna på att läsa skönlitteratur i skolan per vecka?”, presenteras i cirkeldiagram 

nedan.  

 

Figur 9: Fråga 8a. Elever som läser ämnet svenska 

Diagrammet ovan visar resultatet att de flesta elever som läser svenska upplever att de läser 0-

20 minuter. De två största kategorierna 0 minuter samt 10-20 minuter utgör tillsammans en 

majoritet på 55 %. 27 % upplever att de läser mer än 20 minuter men mindre än 60 minuter. 

Resterande 18 % uppger att de läser ett lektionspass eller mer i veckan. 
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Figur 10: Fråga 8a. Elever som läser ämnet svenska som andraspråk 

Diagrammet ovan visar att ingen av de elever som läser svenska som andraspråk valde 

alternativet ”0 minuter” som var det vanligaste alternativet hos de elever som läser svenska. 

 

Figur 11: Fråga 8a. Jämförelse 

Ovan presenteras ett jämförande diagram som visar relationen mellan svarsalternativen i de 

två ämnena.  Diagrammet visar en skillnad mellan de två ämnenas svarsalternativ. Ingen 

svenska som andraspråks-elev har valt alternativet ”0 minuter/vecka” som var det vanligaste 

alternativet hos de elever som läser ämnet svenska.  
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5.3.7 Fråga 8b 

Nedan presenteras resultatet av elevernas läsvanor i hemmet. Frågan undersöker läsning 

oavsett vilket språk eleverna läser skönlitteratur på.  

 

Figur 12: Fråga 8b. Elever som läser ämnet svenska 

Hälften av eleverna som läser ämnet svenska uppgav att de läser 0-20 minuter. Det alternativ 

med näst mest svar var 20-60 minuter, vilket valts av 23 elever. Alternativen 1-2 timmar och 

2-4 timmar valdes båda av 8 %. En elev valde alternativet ”mer” och uppskattade att hen läste 

10 timmar i veckan. 
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Figur 13: Fråga 8b. Elever som läser svenska som andraspråk 

I diagrammet ovan, där svenska som andraspråks-elevernas resultat presenteras, är det fler 

elever som valt alternativet ”mer”. Tre elever valde detta alternativ. Två av dessa uppskattade 

att de läser omkring 5 timmar i veckan medan en elev uppskattar mängden läsning per vecka 

till cirka 7 timmar. 

 

Figur 14: Fråga 8b. Jämförelse 

Det jämförande diagrammet ovan visar att det vanligaste alternativet hos svenskeleverna är 0-

”20 minuter/vecka” vilket är det minst förekommande alternativet hos andraspråkseleverna.  

0-20 minuter 
11% 

20-60 
minuter 

28% 

1-2 timmar 
28% 

2-4 timmar 
17% 

ca 5 timmar 
11% 

ca 7 timmar 
5% 

B. Hur mycket tid lägger eleverna på att läsa 
skönlitteratur hemma per vecka? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Svenska

Svenska som andraspråk



27 

 

5.3.8 Fråga 9 

Den nionde frågan är en följdfråga som utgår från fråga 8b. Den nionde frågan undersöker hur 

mycket av det eleverna läser hemma som är skolrelaterat. Resultatet i båda elevgrupperna 

varierar från 0 minuter till all den tid de uppger sig läsa hemma. Den nionde frågans resultat 

visar att en större andel andraspråkselever, 47 %, anger att de lägger 30-60 minuter av den tid 

de läser hemma på skolrelaterad läsning medan bara 17 % av de elever som läser svenska 

angett en tid inom samma spann. Det är även en större andel elever som läser svenska som 

menar att de inte läser något skolrelaterat i hemmet, 29 %, hos andraspråkseleverna valde 

endast en elev detta alternativ.   

5.3.9 Fråga 10 

Den tionde frågan behandlar vilken genre eleverna upplever som mest förekommande inom 

skolan. De har kategoriserats efter elevernas egna benämningar av genrerna. Vissa elever har 

inte skrivit något svar på denna fråga, en elev som läser ämnet svenska och som inte fyllt i 

någon genre menar att genrevalen är ”väldigt varierande” (Elev, skola X, grupp 2). 

Nedan presenteras resultatet i de två ämnesgrupperna. Först presenteras utfallet i gruppen 

elever som läser svenska och sedan presenteras utfallet i gruppen elever som läser svenska 

som andraspråk.  

 

Figur 15: Fråga 10. Elever som läser ämnet svenska 

Diagrammet visar 9 alternativ som eleverna angett som mest förekommande genre, dessa är: 

Drama (20 elever), romaner (11 elever), komedi (11 elever), biografier (sex elever), klassiker 

(fem elever), noveller (fyra elever), äventyr och fakta/skolböcker (tre elever vardera) samt 

deckare (en elev). 
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Figur 16: Fråga 10. Elever som läser svenska som andraspråk 

Diagrammet ovan visar att det är två genrer som de flesta eleverna angett som mest 

förekommande. Kärlek var det alternativ som flest valde (nio elever), det näst mest valda 

alternativet var spänning (sex elever).  

5.3.10 Fråga 11 

Tabell 1: Exempel på böcker som eleverna läst i skolan 

Elever som läser svenska Elever som läser svenska som andraspråk 

- En man som heter Ove (45) 

- Slumdog Millionaire (26)  

- Den unge Werthers lidande (3) 

- Pojken i randig pyjamas (2) 

- Dr Jekyll & Mr Hyde (2) 

- Från vaggan till deadline (2) 

- Candide (2) 

- Dracula (2) 

- Frankenstein (2) 

- Robinson Crusoe (2) 

- Fallvatten  

- Gullivers resor 

- Singoalla  

- 13 dagar i rymden efter 12 år på jorden 

- Mig äger ingen 

- Självbiografi av Steve Jobs 

- Brott och straff 

- Flykten från läger 14 

- Warm bodies 

- Alive 

- Baristas 

- På god väg (11)  

- Sånt är livet (6) 

- Skärseld (5) 

- Kärlek är ett substantiv (3) 

- Böcker av Bali Rai (2) 

- Valet är ditt 

- Blåögd 

- Blindträff 

- Den där Jenny 

- Innan jag dör 

- Komma undan 

- Du är min 

- Vittne 

- Spelet 

- Avhopparen 

- Before I die 

- Farsa vid femton 
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- Darkside 

- To kill a mockingbird 

- En liftares guide till galaxen 

- Fahrenheit 451 

- Divergent 

- Resan till Kautokeino 

 

På den elfte frågan ombads eleverna att ge exempel på några böcker som de läst i skolan. 

Nedan följer en lista med böcker som eleverna uppgett att de läst. Uppger flera elever att de 

läst samma bok är antalet elever som uppgett boken i fråga satt inom parentes. Samtliga av de 

böcker andraspråkseleverna uppger sig ha läst är presenterade nedan medan ett urval av 

böckerna de elever som läser ämnet svenska uppgett redovisas nedan. 

5.3.11 Fråga 12 

Nedan redovisas resultatet på enkätens tolfte fråga. Benämningarna är elevernas egna där 

vissa besläktade genrer satts samman till en kolumn för att underlätta läsningen av 

diagrammet. Eleverna har själva fått formulera sig och vissa elever har angett flera genrer. 

 

Figur 17: Fråga 12. Elever som läser ämnet svenska 

Diagrammet ovan visar att de tre mest förekommande svarsalternativen var sci-fi/fantasy (17 

elever), ingen/läser ej (16 elever) samt skräck/deckare (14 elever).  
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Figur 18: Fråga 12. Elever som läser svenska som andraspråk 

Diagrammet ovan visar att de genrer som eleverna anger är samma genrer som angetts på 

fråga 10. Kärlek valdes av åtta elever medan spänning valdes av tre elever.  

5.3.12 Fråga 13 

Tabell 2: Exempel på böcker som eleverna läst på sin fritid 

Elever som läser svenska Elever som läser svenska som andraspråk 

- Harry potter (14)  

- ”Zlatan-boken” (8) 

- Maze runner (4) 

- Hunger games/Hungerspelen (4)  

- Förr eller senare exploderar jag (4) 

- Spejarens lärling (3) 

- Hobbit (2) 

- Game of thrones-böckerma (2) 

- Eragon (2) 

- 50 shades of Grey (2)  

- Vargbröder (2) 

- Brobyggarna (2) 

- Mortal instrument 

- Beautiful creatures 

- Bronsdolken (serie) 

- The white fang 

- Isfolket 

- Kejsaren 

- Hypnotisören 

- Snabba cash 

- Hundraåringen som klev ut genom fönstret 

och försvann 

- Jag är Zlatan (2) 

- Before I die (2) 

- ”samma som jag läser i skolan” 

- ”några kärleksböcker” 

- Love in the time of victorian age 

- Until I die 

- Die for me 

- Liv 

- En oväntad vänskap 

- Den där Jenny 
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- Frankenstein 

- För bra för att dö 

- The empty box and the Zeroth Maria 

- Cirkeln, eld och nyckeln (trilogi) 

- Airhead 

- Självbiografier av Pia Sundhage och Patrik 

Sjögren 

- Flyga högt 

 

Ovan presenteras en lista med de böcker som eleverna uppgett att de läst på sin fritid. Har 

flera elever uppgett samma bok redovisas hur många elever inom samma ämne som uppgett 

boken inom parentes bakom titeln. De böcker som andraspråkseleverna uppgett är 

presenterade i sin helhet. Exempel på de böcker som eleverna som läser svenska uppgett är 

presenterade nedan.  

5.3.13 Fråga 14 

Enkätens fjortonde fråga reder ut vilka språk eleverna läser skönlitteratur på både i skolan och 

på fritiden.  

 

Figur 19: Fråga 14. Elever som läser ämnet svenska 

Majoriteten av eleverna angav att de läser skönlitteratur på engelska och svenska (63 %), det 

näst vanliga alternativet som angavs var att eleverna läser skönlitteratur på svenska (18%). 10 

% angav att de bara läser skönlitteratur på engelska. Ett annat alternativ är engelska och 

franska vilket valdes av en elev.  
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Figur 20: Fråga 14. Elever som läser svenska som andraspråk 

Diagrammet ovan visar att andraspråkseleverna läser skönlitteratur på fler språk än eleverna 

som läser ämnet svenska. De flesta eleverna anger dock att de läser skönlitteratur på engelska 

och svenska precis som svenskeleverna.  

5.3.14 Fråga 15 

Den femtonde frågan undersöker vem det är som väljer vilka böcker som läses i skolan. 

Denna fråga besvarades genom att antingen kryssa i något av de förvalda alternativen 

”läraren” eller ”eleverna”. Förutom det fanns det en ruta som benämnts ”annan” vilket kan 

vara exempelvis en bibliotekarie eller person med liknande funktion. Resultatet fördelades 

enligt följande: 
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Figur 21: Fråga 15. Elever som läser ämnet svenska 

Diagrammet ovan visar att resultatet gällande alternativen ”eleverna”, ”läraren” och ”läraren 

och eleverna” är relativt jämnt fördelat. Den största andelen elever valde alternativet ”läraren 

och eleverna” (38 %), den näst största andelen elever valde alternativet ”läraren” (33 %). 25 

% valde alternativet ”eleverna”.  

 

Figur 22: Fråga 15. Elever som läser svenska som andraspråk 

 

Diagrammet ovan redovisar utfallet hos andraspråkseleverna i den femtonde enkätfrågan. 

Resultatet visar att den största andelen alver valde alternativet ”läraren och eleverna”, precis 
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som den andra ämnesgruppen. Detsamma gäller det näst mest valda alternativet ”läraren” (29 

%) samt det tredje största alternativet ”eleverna” (29 %).   

5.3.15 Fråga 16a  

Nedan presenteras resultatet av den första delen av den sextonde enkätfrågan. Denna fråga 

undersöker hur eleverna upplever de böcker som de läst. Det fanns fem svarsalternativ som 

gick från ”för lätta” till ”för svåra”. Bland eleverna som läser svenska var det dock ingen elev 

som valde något av dessa ytteralternativ, istället höll eleverna sig till de tre mittersta 

alternativen.  

 

Figur 23: Fråga 16a. Elever som läser ämnet svenska 

Hos de elever som läser svenska ansåg hälften av eleverna att böckerna de läser är lätta. Den 

näst största andelen elever, 42 %, valde alternativet ”lagom lätta/svåra” medan 4 % menade 

att de böcker de läser är svåra. Tre av eleverna har inte svarat på frågan, en av dessa har 

däremot nyttjat kommentarsraden under och valt att där besvara frågan med egna ord, eleven 

skrev ”[j]ag har inte direkt tänkt på svårighetsgraden av böcker” (Elev, skola X, grupp 1).  
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Figur 24: Fråga 16a. Elever som läser ämnet svenska som andraspråk 

Hos andraspråkseleverna ansåg majoriteten av eleverna att böckernas svårighetsgrad var 

lämplig. Det var dock fler elever som ansåg att böckerna var lätta, och till och med för lätta, 

än svåra. Ingen av dessa elever valde heller alternativet ”för svåra”. 

5.3.16 Fråga 16b 

Nedan presenteras resultatet av b-delen av fråga sexton.  

 

Figur 25: Fråga 16b. Elever som läser ämnet svenska 
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Diagrammet ovan visar att den största andelen elever anser att böckerna är ”ganska 

intressanta”. Fler elever anser att böckerna är ointressanta (25 %) än intressanta (17 %). 

Hos de elever som läser ämnet svenska ansåg 12 elever att de böcker som förekommit i 

undervisningen var intressanta. En av dessa menar att böckerna de läst är ”[b]ra, intressanta 

böcker” (Elev, skola X, grupp 1). 35 av 72 elever hävdar att böckerna är ganska intressanta. 

En av eleverna som valt det alternativet menar att hen ”känner att det tar mer tid än vad det 

ger oftast” (Elev, skola X, grupp 1). 18 elever svarar att de böcker som lästs är ointressanta, 

en av dessa menar att ”[m]an läser bara för att man måste” (Elev, skola X, grupp 1). 

 

Figur 26: Fråga 16b. Elever som läser svenska som andraspråk 

Bland de elever som läser svenska som andraspråk uppgav en större andel elever att böckerna 

var intressanta, 47 %, jämfört med de elever som läser svenska, 17 %. Tre elever tyckte 

böckerna var ganska intressanta och två elever ansåg böckerna som ointressanta. Dock hade 

delgruppen andraspråkselever ett stort bortfall i denna fråga, hela 23 %, besvarade inte frågan.  

5.3.17 Fråga 17 

Den sjuttonde enkätfrågan undersöker vad eleverna upplever som bra med den litteratur de 

läst. En elev menar att man genom böckerna får bättre ”förståelse och allmänt bättre 

läskunskap” (Elev, skola X, grupp 2). En annan elev menar att hen ”fått ett bättre flyt när jag 

läser. Alla ämnen blir lättare med ett bra flyt på läsningen” (Elev, skola X, grupp 2). 

Ytterligare en elev menar att det varit intressanta och att det har varit bra att själva få välja 

böcker medan en annan elev tycker att det positiva har varit att böckerna haft en bra längd och 

ett enkelt språk. En elev beskriver böckerna som ”utmanande men inte för utmanande” (Elev, 

skola X, grupp 2) och en annan elev menar att böckerna varit ”lärorika” (Elev, skola X, grupp 

1).  
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Vissa elever har sett det positiva i att slippa skrivuppgifter och att de haft mycket tid på sig till 

läsningen och uppgifterna. ”[d]u slipper jobba på lektionerna” (Elev, skola X, grupp 2) menar 

en elev. Att välja böcker själva från en lista läraren gjort har flera elever tagit upp som en 

positiv aspekt på skönlitteraturläsningen.   

Det är även flera elever som anser att de böcker de läst i skolan vidgar deras vyer. En elev 

förklarar det som att läsningen och böckerna ”ger en inblick i nya världar” (Elev, skola X, 

grupp 2), en annan andraårselev formulerar det som att hen genom läsningen ”fått nya 

perspektiv på vardagen” (Elev, skola X, grupp 2). 

Andra elever besvarar frågan som ”intressanta” (Elev, skola X, grupp 1), ”lättsamma och lite 

roliga” (Elev, skola X, grupp 1), ”många har gillat böckerna” (Elev, skola X, grupp 1), ”de 

har varit skoj, skoj, skoj” (Elev, skola X, grupp 1), ”man har blivit bättre på att läsa böcker” 

(Elev, skola X, grupp 1), ”bra handling” (Elev, skola X, grupp 1) och liknande. Vissa elever 

är mer detaljerade och riktar sitt svar mot en särskild bok: ”Ove-boken var ganska rolig och 

man tycker lite synd om honom” (Elev, skola X, grupp 1) menar en av eleverna, en annan 

elev formulerar det som ”Ove-boken var riktigt bra” (Elev, skola X, grupp 1). 

En annan elev har uppskattat ”att läraren ibland valt bok så jag slipper välja själv” (Elev, 

skola X, grupp 1). Flera elever har tyckt att längden på böckerna varit bra, detta formuleras av 

en elev såhär: ”de har inte varit alltför långa” (Elev, skola X, grupp 1). Även böckernas språk 

tar flera elever upp som någonting positivt, de menar att språket varit lätt att förstå och lite 

humoristiskt. En annan elev har uppskattat ”att de är verklighetsrelaterade” (Elev, skola X, 

grupp 1) En elev menar att böckerna varit ”roliga, man får skratta” (Elev, skola X, grupp 1) 

medan en annan av förstaårseleverna menar att ”de har haft en mening och en baktanke” 

(Elev, skola X, grupp 1).  ”Populära böcker” (Elev, skola X, grupp 1) skriver en elev.  

Andraspråksgruppen beskriver det positiva med böckerna som ”man kan lära sig språket” 

(Elev, skola X, grupp 3), ”läsa på svenska och lära sig svenska” (Elev, skola X, grupp 3), och 

få bättre ”läsförståelse” (Elev, skola X, grupp 3). En elev anser att ”[a]lla böckerna som jag 

har läst var intressanta och spännande och jättebra” (Elev, skola X, grupp 3). ”Jag lärde mig 

mer svenska” (Elev, skola Y, grupp 1) förklarar en elev. ”Nu kan jag mer svenska” (Elev, 

skola X, grupp 3) skriver en elev. ”Första gången jag kunde läsa en hel bok” (Elev, skola Y, 

grupp 1) uppger en annan.  

5.3.18 Fråga 18 

Den sista frågan tillåter eleverna att ta upp det som varit mindre bra med det skönlitterära 

arbetet inom ämnet. Eleverna som läser svenska menar att ”[v]i läser för fort, det blir för 

stressigt” (Elev, skola X, grupp 1). ”Vi har inte fått delta i att välja böcker” (Elev, skola X, 

grupp 1) skriver en annan. ”Känner inget intresse för dem [böckerna]” (Elev, skola X, grupp 

1) skriver en elev. ”Röriga böcker/handling” (Elev, skola X, grupp 1) anser en annan av 

eleverna. ”Inte så kul att läsa böcker” (Elev, skola X, grupp 1) är en annan åsikt som förs 

fram. En elev menar ”att vissa stycken i vissa böcker varit långtråkiga och irrelevanta för 

själva handlingen i boken” (Elev, skola X, grupp 1). Att de haft ”kort om tid” (Elever, skola 
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X, grupp 1) tas upp av två elever. Två andra menar ”att lyssna på boken” (Elever, skola X, 

grupp 1) har varit mindre bra.  

En elev anser att böckerna var ”sega i början” (Elev, skola X, grupp 1) och en annan beskriver 

böckerna som ”långtråkiga” (Elev, skola X, grupp 1). ”En var lite bökig att läsa, utspridd 

information och tidshopp” (Elev, skola X, grupp 1) är en av elevernas tankar kring en av 

böckerna som lästs. ”De är rätt lätta, jag skulle vilja läsa svårare böcker” (Elev, skola X, 

grupp 1) skriver en annan elev medan ytterligare en elev är av annan åsikt och menar att det 

varit svårt med ”högt tempo i läsningen” (Elev, skola X, grupp 1).  

Vissa elever pekar på särskilda böcker de inte gillat. En elev skriver ”unge Werthers lidanden 

var långtråkig” (Elev, skola X, grupp 2). Andra elever kommenterar böckerna i stort och 

hävdar att böckerna var svårlästa medan andra elever tycker det har varit för lite läsning.  

Fyra elever menar att böckerna helt enkelt inte intresserat dem. En av dessa elever skriver att 

de inte fått chansen att läsa den genre hen tycker om, fantasy. En elev sammanfattar det som: 

”då man inte är speciellt intresserad så blir det mesta mindre bra” (Elev, skola X, grupp 2). En 

elev som kommer med konstruktiv kritik menar att det ”hade varit kul med lite mera fokus på 

att recensera böckerna vi läst då recensioner är något jag finner roligt” (Elev, skola X, grupp 

2). Andra elever har tagit upp att läsningen i sig inte intresserar dem samt att läsningen tar 

undervisningstid från annat inom ämnet som de tycker är mer intressant.  

Hos de elever som läser svenska som andraspråk menar en elev att de dåliga är ”att boken tar 

slut” (Elev, skola X, grupp 3). ”Mycket arbete” (Elev, skola Y, grupp1) tycker en annan elev 

som även skriver att hen ”tycker inte om att läsa”. Grammatiken är en av de andra punkter 

som två av eleverna tar upp som negativt.  ”Vill läsa riktiga böcker” (Elev, skola Y, grupp 1) 

skriver en elev som menar att böckerna är ”som för barn med stor text”.  

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet av enkätundersökningen att andraspråkseleverna är mer 

nöjd med skönlitteraturundervisningen än de elever som läser svenska. Detta gäller både den 

självständiga och den lärarledda undervisningen. Resultatet visar även att andraspråkseleverna 

tenderar att tycka att böckerna är mer anpassade efter deras kunskaper och intressen än de 

elever som läser svenska. Detta resultat kan utläsas genom den sextonde enkätfrågan där 

utfallet visar att den största andelen elever som läser svenska anger att böckerna är lätta (50 

%) samt att de är ganska intressanta (48 %). Hos andraspråkseleverna är de alternativ som 

valts av flest ”lagom lätta” (53 %) respektive ”intressanta” (47 %).  

Angående hur undervisningen bedrivs uppger en större andel andraspråkselever att de läst en 

bok utan vidare uppföljning. Hur böckerna bearbetas skiljer sig också mellan 

ämnesgrupperna, både gällande det muntliga och skriftliga arbetet. 55 % av de elever som 

läser svenska har angett att de har skrivit en analys, lika stor del har angett att de skrivit en 

reflektion.  Hos andraspråkseleverna har ingen uppgett att de skrivit en reflektion. Det 

vanligaste alternativet är istället ”recension” (50 %). De andra förslag som eleverna gett 

skiljer sig också mellan de två grupperna. Andraspråkseleverna uppger att de har skrivit prov 
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och grammatikfrågor utifrån en läst bok medan de elever som läser svenska uppger att de 

antingen skrivit en läslogg eller en bokblogg.  

Resultatet av frekvensen för elevernas läsning visar att andraspråkseleverna uppger att de 

läser mer, både i skolan och i hemmet. De uppger även att de läser mer skolrelaterat utanför 

skolan än de elever som läser ämnet svenska. Fler svenskelever uppger att de inte läser något 

skolrelaterat hemma jämfört med de elever som läser svenska som andraspråk.  

Utfallet i två av frågorna visar på likheter mellan de två ämnesgrupperna. Detta gäller de 

språk eleverna läser på samt vem som väljer litteraturen i skolan. Den största delen av 

elevgrupperna i båda ämnena anser att läraren tillsammans med eleverna beslutar om vilka 

böcker som ska läsas. Angående de språk eleverna läser på uppger störst antal i båda 

grupperna att de läser på både svenska och engelska, näst störst andel i båda grupperna uppger 

att de bara läser på svenska.  

Resultatet av de genrer som eleverna dels upplever som mest förekommande i skolan samt 

som de helst läser hemma visar att den genre andraspråkseleverna benämner ”kärlek” upplevs 

både som vanligast förekommande i skolan och som den genre de helst läser.  Hos eleverna 

som läser svenska visar resultatet att genren de helst läser är sci-fi/fantasy. Den genren finns 

inte med på den lista av genrer som de upplever som mest förekommande i skolan.  

Enkätens två avslutande frågor hade en öppen utformning där eleverna själva fick uttrycka 

vad som varit bra respektive mindre bra. Resultatet visar att andraspråkseleverna lägger stor 

vikt vid läsutveckling och språkinlärning medan denna aspekt inte tas upp av någon av de 

elever som läser svenska. Gällande vad som varit mindre bra skiljer sig också resultatet till 

viss del. Hos andraspråkseleverna förs åsikten att de vill läsa ”riktiga” böcker fram. Kritiken 

mot de lättlästa böckerna lyfts.  

 

.   



40 

 

6. Diskussion 
Detta avsnitt är uppdelat i tre underkategorier där metoden och dess lämplighet för studien 

inledningsvis diskuteras. Därefter diskuteras resultatet av studien, där de olika gruppernas 

svar jämförs och diskuteras. Denna del kommer även återknyta till studiens syfte och 

bakgrund samt besvara de forskningsfrågor som ställts tidigare (kap. 2). Slutligen kommer 

studien kortfattat att sammanfattas och de slutsatser som studien lett fram till presenteras följt 

av förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Genomförandet av studien gick enligt förväntan. Överlag är jag positiv till genomförandet 

och anser att den metod jag valt lämpade sig väl för denna typ av undersökning. Enkäterna 

som skapades var ett bra verktyg som skapade gynnsamma förutsättningar för insamlingen 

av elevernas åsikter och upplevelser kring skönlitteraturundervisningen.  

Vid bearbetningen av enkäterna uppstod ett mindre problem. Det visade sig att en av 

enkäterna misslyckats vid utskriften och därmed bara fått en framsida. Enkäterna var 

utformade på så sätt att fråga 1-8a var på framsidan och fråga 8b-18 var på den bakre sidan. 

Misslyckandet med enkäten resulterade i att en enkät som besvarades bara innehöll fråga 1-

8a.  

En annan fundering kring enkätens utformning var gällande enkätens sextonde fråga. På 

frågans a-del var det fem elever som inte valde något svarsalternativ, en elev skrev dock en 

egen kommentar som svar på frågan. Gällande b-delen var det totalt 11 elever som inte 

besvarade frågan. En eventuell förklaring till det stora bortfallet kan vara att eleverna inte 

uppmärksammat att frågan var uppdelad i en a-del och en b-del. Svaren kontrollerades 

nämligen och det kunde konstateras att ingen av eleverna som lämnat a-frågan blank också 

lämnat b-frågan blank och vice versa. Genom att tydliggöra att frågan är uppdelad i två delar, 

antingen genom tydligare språk eller genom tydligare disposition hade man eventuellt kunnat 

förhindra detta.  Bortfallet bör dock inte ha någon större inverkan på studien.  

Studiens validitet kan tolkas som hög i och med att enkäten anpassats väl efter syftet. 

Eleverna har besvarat mina frågor efter förmåga och deras svar tyder på att de förstått dessa, 

detta gör att reliabiliteten för studien på denna punkt kan tolkas som hög. För att höja studiens 

tillförlitlighet ytterligare hade man kunnat inkludera en större grupp andraspråkselever. 

Dessvärre visade sig detta vara svårt att genomföra i min studie, dels för att jag riktar mig mot 

elever i gymnasiet vilka är relativt få inom det geografiska området. Det bör även påpekas att 

studien är begränsad till fem elevgrupper på två olika skolor inom samma län, resultatet bör 

därför inte generaliseras och tolkas som gällande för samtliga elevgrupper inom ämnena.  

  



41 

 

6.2 Resultatdiskussion 

De enkätdeltagare i min studie som läser svenska uppgav antingen att de endast läst Svenska 1 

eller att de läst både Svenska 1 och Svenska 2. Ämnen, kurser och program kan kombineras 

på olika sätt (Skolverket 2011a, Skolverket 2011b). Lärandet skiljer sig, inte bara beroende på 

programtyp, årskurs och program utan även på elevens egna val således skiljer sig även de 

kunskaper eleverna tillägnar sig. I min studie visade sig dock de elever som svenska ha läst 

samma gymnasiekurser.  

Arbetssätten för de olika ämnena tycks skilja sig på vissa punkter. Skillnaderna ligger i 

undervisningens genomförande där en större del svenska som andraspråks-elever upplever att 

de läser skönlitteratur utan uppföljning jämfört med de elever som läser svenska. Arbetssätten 

tycks alltså ha vissa skiljaktigheter mellan de två ämnena, något som Gustavsson (2014) 

också drar som slutsats i sin studie.   

Den första forskningsfrågan jag ställde mig var hur eleverna upplever arbetet med 

skönlitteratur. Resultatet av min studie visar att de flesta elever från båda grupperna anser att 

skönlitteraturundervisningen är bra, både det självständiga arbetet och det lärarledda arbetet. 

Andraspråkseleverna i min studie upplevde skönlitteraturarbetet som något positivt, precis 

som eleverna i Economous (2015) studie. Genom att se detta tror jag man som lärare vinner 

på att arbeta med skönlitteratur även i andraspråksgrupper.  

Skillnader mellan studiens två grupper tycks vara att andraspråkseleverna är mer fokuserade 

på sin språkinlärning och utveckling av språket vilket syns i resultatet av den sjuttonde 

enkätfrågan. Detta kan i relation till läroplanen (GY11) tolkas som att syftet med ämnet 

efterlevs i undervisningen då en av de punkter som skiljer ämnesplanerna åt är just fokus på 

språkutveckling vilket är en central del av ämnesplanen för svenska som andraspråk 

(Skolverket, 2011a).  

Den andra frågeställningen undersöker huruvida eleverna upplever att de böcker som läses 

inom ämnet är anpassade efter deras intressen och förmågor. Gällande elevernas intresse 

studerade jag vilken genre de upplever som mest förekommande inom skolan samt vilken 

genre de föredrar att läsa. Hos gruppen andraspråkselever var den genre som de föredrar att 

läsa samma som den genre de upplever som mest förekommande inom skolan. Detta kan 

tolkas som att bokvalen är anpassade efter elevernas intresse.  

En annan fundering som framkom av resultatet där andraspråkseleverna skulle uppge genrer 

var att bara två genrer uppgavs på båda frågorna. Här uppstod frågan om eleverna har 

kunskap om genrer eller om de eventuellt kan ha svårt att särskilja genrer och motiv eller 

tema. Economou (2015) menar att andraspråkseleverna ska få läsa olika sorters texter, från 

olika författare vilket till och med kan bidra till det Enström och Holmegaard (1997) önskar, 

att andraspråkselevernas språk ska breddas. För visst är det så att olika författare använder 

olika språkbruk och olika texter innehåller varierande språk vilket i sin tur kan leda till att 

andraspråkseleverna exponeras för nya ord.  

Oavsett hur goda kunskaper om genrer eleverna har endast två genrer uppgetts hos 

andraspråkseleverna. I gruppen svenskelever uppgavs runt tio genrer vid respektive fråga. 
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Dock var svenskeleverna en betydligt större grupp än andraspråkseleverna, på så sätt blir det 

omöjligt att dra slutsatser av detta.  

Hos de elever som läser svenska är detta inte lika tydligt. De två genrer som flest elever anger 

att de helst läser är sci-fi/fantasy och deckare. När det kommer till de genrer de upplever som 

mest förekommande inom undervisningen finns inte alternativet sci-fi/fantasy med på listan 

för genrer de upplever som mest förekommande inom skolan. Den näst populäraste genren, 

deckare, finns med bland alternativen som upplevs som vanliga i undervisningen men är den 

genre som minsta antal elever valt. Trots detta anser majoriteten av eleverna att det antingen 

är eleverna eller läraren och eleverna tillsammans som väljer vilken litteratur som skall läsas.  

Även enkätens sextonde fråga utgår från elevernas upplevelser om böckerna är anpassade 

efter deras förmåga och intressen. Genom resultatet på denna fråga kan slutsatsen att 

andraspråkseleverna i högre grad finner litteraturen intressant jämfört med gruppen elever 

som läser svenska dras. De flesta elever som läser svenska har istället valt alternativet ”ganska 

intressanta”. Det är även fler elever som läser svenska som menar att böckerna är ointressanta. 

Även på denna punkt tycks böckerna vara mer anpassade efter andraspråkseleverna.  

Böckernas svårighet upplevs av hälften av de elever som läser svenska som lätta. Endast 4 % 

av eleverna menar att böckerna är svåra. Ingen elev i gruppen som läst svenska satte sitt kryss 

i någon av ytterrutorna ”för lätta” eller ”för svåra”. Detta kan tolkas som att böckerna 

eleverna läst legat på en god nivå. En annan tänkbar tolkning är att denna fråga eventuellt 

visar spår av centraltendensen vilken Patel och Davidsson (2003, s. 77) beskriver som ”det 

finns en viss benägenhet hos oss människor att undvika ändpunkterna och dra oss in mot 

mitten”.  

Hos andraspråkseleverna däremot har 12 % valt alternativet ”för lätta”. Det fanns även elever 

som representerade kategorierna ”lätta”, ”lagom lätta/svåra” och ”svåra”. Detta kan bero på 

det Nilsson och Hansson (2014) tar upp angående en större spridning av andraspråkselevernas 

kunskaper. Det kan även bero på att andraspråkseleverna läser mer lättlästa böcker, något som 

en av eleverna tar upp som mindre bra med undervisningen.  

I åtanke bör man ha komplexiteten som lärare ställs inför med de heterogena 

andraspråksgrupperna. Eleverna kommer från olika förhållanden och har olika språklig 

bakgrund. I vilken grad modersmål och andra språk eleven behärskar skiljer sig från svenskan 

är svårt för en utomstående att veta (Håkansson, 2003). Genom detta är det förståeligt om 

böckerna är svåra att anpassas efter alla elever, särskilt om det är böcker som läses i helklass 

som man kan anta att exempelvis På god väg, vilken uppgetts ha läst av 11 elever och Sånt är 

livet, vilken sex elever uppgett att de läst, är.   

Den tredje forskningsfrågan som inledningsvis ställts var hur mycket tid eleverna upplever att 

de lägger ner på arbete med skönlitteratur, dels i skolan, och dels utanför skolan. Detta 

undersöktes genom enkätfrågorna 8a, 8b och 9. Resultatet av elevernas läsning i skolan visar 

att andraspråkseleverna upplever att de läser mer. Medan den största delen elever som läser 

svenska valde alternativet ”0 minuter” i veckan var det ingen av andraspråkseleverna som 

valde detta alternativ. Samma sak gäller elevernas läsaning utanför skolan. Medan hälften av 
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de elever som läser ämnet svenska valde alternativet ”0-20 minuter” valde endast 11 % av 

andraspråkseleverna detta alternativ. 

Nordberg (2015) undersöker hur ofta svenska ungdomar läser fiktionslitteratur och kom fram 

till resultatet att den mest förekommande läsmängden är alternativet ”mer sällan” vilket syftar 

på mer sällan än en gång i månaden. Detta stämmer överens med resultatet i min studie där 

den största andelen elever som läser ämnet svenska uppger att de läser 0-20 minuter i veckan.  

6.2.1 Sammanfattning och slutsatser 

De tydliga skillnaderna mellan gruppen elever som läser svenska och elever som läser 

svenska som andraspråk tycks ligga dels i mängden de läser där andraspråkseleverna menar 

att de läser mer än eleverna som läser ämnet svenska, både i och utanför skolan. En annan 

punkt där resultaten skiljer sig är gällande det positiva med böckerna och undervisningen där 

andraspråkeleverna fokuserar på språkinlärningen och menar att detta är det positiva med 

läsningen.  

Andraspråkseleverna tenderar också att uppleva att undervisningen, både lärarledd och 

självständig, är bättre än vad eleverna som läser svenska tycker. De anser även att böckerna är 

mer anpassade efter deras intressen och förmågor än eleverna som läser ämnet svenska, ändå 

menar störst andel i båda grupperna att böckerna väljs på samma sätt, av läraren och eleverna 

tillsammans.  

De slutsatser som kan dras är att andraspråkseleverna i min studie är mer nöjda med 

undervisningen och i större grad upplever att den är anpassad efter deras intressen och 

kunskaper. Andraspråkseleverna tycks även ägna mer tid åt läsning jämfört med de elever 

som läser ämnet svenska.  

6.3 Pedagogiska implikationer 

I min kommande profession som lärare kommer jag ta med mig många värdefulla insikter 

som inhämtats i denna studie. Jag har fått en tydligare inblick i båda ämnena och en djupare 

förståelse för kurs- och läroplaner. Genom studien har jag även tillägnat mig en djupare 

förståelse för de svårigheter andraspråkselever ställs inför vid skönlitteraturläsning.  

Jag tar med mig en större förståelse för vilken typ litteratur elever vill läsa i de båda ämnena. 

Andraspråkselevernas kritik mot den ”för lätta” litteraturen har gett mig större förståelse för 

den stora kunskapsvariation som finns i andraspråkselevernas heterogena grupper. 

Jag kommer även ta tillvara på de stora möjligheter som finns med att arbeta med 

skönlitteratur inom ämnena, särskilt i ämnet svenska där kursplanen erbjuder generösa 

tolkningar för användandet av skönlitteratur i undervisningen. Ett specifikt arbetssätt jag fått 

upp ögonen för genom studien är läsloggar.  
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6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning inom ämnet litteratur i svenska och svenska som andraspråk 

är att angripa ämnet ur ett genusperspektiv. Ett annat förslag är att bygga vidare utifrån min 

studie men att istället för enkäter välja en mer kvalitativ inriktning och insamla information 

genom djupintervjuer. På så sätt kan man nå djupare och kanske även ställa detta resultat mot 

lärarnas syn på de olika ämnena.  

Ytterligare ett annat angreppssätt kan vara att studera hur andraspråksinlärare upplever 

läsning av skönlitteratur dels på sitt modersmål och dels på målspråket. Detta kan studeras 

genom en undersökning som baseras på elevers åsikter och upplevelser men även genom en 

mer empiriskt inriktad studie där man kan låta elever läsa ett verk växelvis på sitt modersmål 

och växelvis på målspråket och utifrån det undersöka om upplevelserna av verket påverkas av 

det språk de läser på.   
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