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Sammandrag 

Studier visar att läsning av skönlitteratur i undervisningen främjar språkutvecklingen hos 

studerande med svenska som andraspråk. 

  Syftet med denna litteraturdidaktiska studie var att ta reda på om studerande i svenska som 

andraspråk, genom att läsa en skönlitterär roman, kunde utvecklas när det gällde att tala, 

skriva, läsa, lyssna och utveckla sitt ordförråd. Jag ville även ta reda på om de studerande 

kunde ta del av den svenska kulturen och andra studerandes kulturer samt hur de uppfattade 

dessa kunskaper.  

   Metoden byggde på att jag högläste romanen på lektionerna och de studerande deltog aktivt 

genom samtal och diskussioner. De besvarade även en enkät när arbetet med den skönlitterära 

romanen var klar. Mina observationer och enkätsvar ligger till grund för uppsatsen.  

   Resultatet visar en tendens till att studerande kan utvecklas vad gäller att tala, skriva, läsa, 

lyssna och utveckla sitt ordförråd när man använder en skönlitterär roman i undervisningen. 

Studien visar även att de studerande får god inblick i svensk kultur och även andra kulturer.  

   Man kan se en tendens till att de studerande finner den här formen av undervisning som ett 

lärorikt och givande sätt att lära sig det svenska språket, den svenska kulturen samt andra 

studerandes kulturer. 
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1 Inledning  

 

Ämnet svenska som andraspråk syftar till att utveckla förmågan att tala,  

lyssna, läsa och skriva som medel för tänkande, lärande och kommunikation.  

Genom utveckling av språket vidgas begreppsvärlden. Syftet är att ge varje  

individ tilltro till den egna språkförmågan för att stärka den personliga och  

kulturella identiteten och kunna inse språkets och litteraturens betydelse för  

denna process. Syftet är även att utveckla förmågan att reflektera över likheter  

och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och den svenska kulturen. 

(Skolverket, kursplan svenska som andraspråk, grundskolan). 

 

I samband med att jag fick byta tjänst från sfi till svenska som andraspråk på grundläggande 

nivå började jag att fundera över hur jag på bästa sätt skulle använda mig av skönlitteratur i 

undervisningen. Skolverkets kursplan visar tydligt att användande av romaner och annan 

litteratur är av stor betydelse, och jag är själv övertygad om att man med rätt roman kan väcka 

en läslust och ett intresse för litteraturen.  

   Personligen finns ett stort intresse för skönlitteratur, och jag vet att en skönlitterär roman 

kan ge många erfarenhetsutbyten och kunskaper som är svåra att få på något annat sätt.    

   Min erfarenhet är att studerande har svårt att tala i helklass om ämnen som är obekanta, men 

min hypotes var att om man sakta men säkert bygger upp en känsla av trygghet för en 

bearbetning av en roman kan de våga prata i grupp och känna sig trygga med det.          

Känner man som läsare en nyfikenhet kring den roman man läser, skriver och diskuterar om 

är min övertygelse att man lättare utvecklas skriftligt och muntligt. Med utgångspunkt från 

främst artikeln ”Kan man vara dumdristig om man är modig? – Om skönlitteratur som medel 

för lärande” av Lena Bråbäck och Lena Sjöqvist samt Louise M Rosenblatts Litteraturläsning 

som forskning och upptäcktsresa började sakta men säkert en idé, och en struktur kring en 

tänkbar undervisningsform för skönlitteratur när det gäller studerande som läser ovannämnd 

kurs, att växa fram.  

   De tankar jag hade kring den här litteraturdidaktiska studien var att de studerande skulle 

utvecklas, muntligt, skriftligt och när det gäller att lyssna samt läs- och ordförrådsmässigt 

vilket också går att läsa i kursplanen; ”Ämnet svenska som andraspråk syftar till att utveckla 

förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva som medel för tänkande, lärande och 
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kommunikation”. Jag tyckte även att det var viktigt att kunna relatera till de studerandes 

kulturer. En del av den litteratur som jag har läst pekar just på vikten av att få de studerande 

att relatera till sina egna kulturer.  Ju mer en människa känner igen sig i det skrivna eller 

berättade, desto mer kan den själv utvecklas och få en djupare bild av sig själv och sin 

omgivning.  

   De studerande som läser på grundläggande nivå kommer från många olika kulturer, och har 

olika lång studietid från sina hemländer. Hur skulle man få de studerande att gemensamt 

utvecklas, och anse att undervisningen var givande, i en klassrumssituation? Eftersom de hade 

olika skolbakgrund gällde det att anpassa litteraturbearbetningen så att den skulle vara 

givande för samtliga i en helklassituation.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om de studerande utvecklar sin språkliga och skriftliga förmåga genom 

att läraren använder sig av skönlitteratur i sin undervisning. De ska fördjupa sig i en roman 

genom att skriva, läsa, och samtala om den enskilt och i grupp. Syftet är också att försöka dra 

nytta av de kulturella skillnaderna i gruppen genom att läsa en skönlitterär roman. Slutligen är 

min avsikt att ta reda på hur de studerande själva ser på den här formen av undervisning. 

 

Frågeställningarna är följande: 

• Kan man med hjälp av skönlitteratur som pedagogiskt redskap få de studerande att 

utvecklas skriftligt, muntligt och i sin hörförståelse samt läs- och ordförrådsmässigt? 

• Kan man använda en skönlitterär roman, och genom samtal ge de studerande kunskap 

om den svenska kulturen samt andra studerandes kulturer? 

• Anser de studerande att de genom denna process har utvecklats skriftligt, muntligt, 

hörförståelsemässigt samt läs- och ordförrådsmässigt? I så fall, på vilket sätt?  

• Anser de studerande att de, genom att arbeta med skönlitteratur, fått mer kunskap om 

andra studerandes kulturer samt den svenska kulturen? 
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3 Metod 

Själva utförandet gick ut på att de studerande aktivt skulle delta. De skulle delta genom att 

lyssna och tala i kör när vi läste romanen. Vissa kapitel kom jag själv att läsa, och i vissa 

kapitel läste jag först en sida och sedan läste de studerande efter mig, mening för mening, allt 

för att träna deras uttal.   

   De studerande kom även att få skriftliga och muntliga uppgifter knutna till romanen. Man 

kan likna den här studien med ett boksamtal, så till vida att en skönlitterär roman ligger till 

grund för arbetet, men det finns inslag som är med i den här undersökningen som inte har med 

ett boksamtal att göra. I ett traditionellt boksamtal finns ingen körläsning och de uppgifter 

som de studerande har gjort, utöver att läsa själva romanen, hör inte heller till ett traditionellt 

boksamtal. Man kan se det som en mindre litteraturdidaktisk studie i att använda sig av en 

roman för att de studerande bl.a. ska utveckla sitt uttal, sin läsning och utvecklas skriftligt, 

samt få en inblick i andra studerandes kulturer. Fortsättningsvis kommer den här formen av att 

arbeta med romanen att kallas för romanstudie. En återkoppling till detta tillvägagångssätt 

kommer längre fram i arbetet.  

   Information hämtades via de studerande, genom att de var närvarande och fortlöpande tog 

del av undervisningen.  Mina observationer i klassrummet ligger också till grund för detta 

arbete och det är en av svårigheterna. Det är jag som har lektionerna och berättar hur dessa 

fortskrider, och hur vi arbetar med den skönlitterära romanen. Problematiken kring detta går 

att läsa i slutet av arbetet under avsnittet ”Diskussion och kritisk reflektion”.  

  De studerande fick även fylla i en enkät om hur de har upplevt den här formen av 

undervisning.  

 

3.1 Informanter 

Informanterna i studien är tio studeranden i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, 

fem kvinnor och fem män. De är mellan tjugo och dryga femtio år. Informanterna har alla 

olika etniska bakgrunder och de kommer bland annat från Afghanistan, Brasilien, Danmark, 

Frankrike, Kina och Irak.  De har vistats i Sverige allt ifrån ett par år till närmare tio år. Deras 

studiebakgrund varierar kraftigt, fem av de studerande har läst på universitetet i sina 

hemländer och de övriga har en kortare studiebakgrund, men de har alla läst grundskolan 

klart.  
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4 Kursplanerna 

Skönlitteraturens och textens betydelse poängteras i samtliga kursplaner i svenska som 

andraspråk. Kursplanerna sätter olika stort fokus på arbetet med skönlitteratur.  

I grundskolans kursplan kan man läsa följande:  

Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva  

efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa  

litteratur /…/ får möjlighet att förstå svensk skönlitteratur och svensk  

kultur och blir förtrogen med den värdegrund på vilken det svenska 

                          samhället vilar och även lär känna skönlitteratur från andra delar av  

världen/…/ (Skolverket, kursplan svenska som andraspråk, grundskolan).  

Syftet med svenska som andraspråk inom grundskolan ”är att eleverna skall uppnå en 

funktionell behärskning av det svenska språket”, och att den ska vara i nivå med den som 

elever med svenska som modersmål har. Skolan ska ge eleverna möjlighet att utvecklas när 

det gäller att skriva, läsa, lyssna och tala (Skolverket, kursplan svenska som andraspråk, 

grundskolan). 

   Kursplanen för svenska som andraspråk A inom gymnasieskolan och den gymnasiala 

vuxenutbildningen lägger även in i kursplanen att eleverna ska använda sig av litteratur från 

andra epoker:  

 

Eleven skall /…/kunna formulera egna tankar och iakttagelser och  

göra egna bedömningar exempelvis vid läsning av texter av olika  

slag från olika tider och kulturer/…/ (Skolverket, kursplan svenska  

som andraspråk, gymnasieskolan). 

 

   Gällande kursplanen för den grundläggande vuxenutbildningen går det att läsa att individen 

ska stärka den kulturella och personliga identiteten, och få en förståelse för språkets och 

litteraturens betydelse i den processen (Skolverket, kursplan svenska som andraspråk, 

grundläggande vuxenutbildning). Vidare kan man läsa att: 

 

Ämnet svenska som andraspråk syftar till att utveckla förmågan att 

tala, lyssna, läsa och skriva som medel för tänkande, lärande och  

kommunikation /…/ I ämnet svenska som andraspråk behandlas  

språk, litteratur, teater, film och bild/…/. (Skolverket, kursplan  

svenska som andraspråk, grundläggande vuxenutbildning). 
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Mål som ska vara uppfyllda när kursen är avslutad är bland annat att den studerande begripligt 

ska uttrycka sig, både när det gäller att skriva och att tala. Den studerande ska kunna tolka 

texter och kunna återge dessa, både muntligt och skriftligt.   

   När det gäller samtliga kursplaner kan man generellt konstatera att glädje, lust, 

engagemang, språkutveckling och förtrogenhet för litteratur är gemensamma nämnare för 

dessa kursplaner. Skönlitteratur har en central roll för andraspråkselevers fortsatta 

språkutveckling, samt när det gäller att komma till djupare insikt vad gäller den kulturella och 

samhälleliga förståelsen.  

 

5 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer litteratur, som behandlar ämnet skönlitteratur i undervisningen, att 

presenteras.  

5.1 Att undervisa med hjälp av skönlitteratur 

Louise M Rosenblatt betonar i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2001) 

vikten av att använda sig av skönlitteratur i undervisningen. Författaren menar att man i 

litteraturen har den största förutsättningen för att eleverna ska få en fördjupad kunskap av 

abstrakta termer. 

   Genom litteraturen kommer de studerande i intim kontakt med karaktärerna i 

skönlitteraturen, dess personligheter, strider, rådvillighet och gärningar, samt kommer i 

kontakt med främmande miljöer. Rosenblatt menar att det kan medföra en starkare social 

medvetenhet som leder till att de studerande lättare kan anpassa sig, och interagera med andra 

människor (ibid:146ff), ”Förmågan att på ett ställföreträdande sätt leva sig in i andra 

människors erfarenheter kan utvecklas genom en mängd litterära upplevelser av olika slag” 

(ibid:150). Här har läraren en viktig roll genom att vara lyhörd för de känslor som den 

studerande faktiskt upplever, fånga upp dessa och inte förbigå känslorna som onödigt nonsens 

(ibid:150). Man ska vara väl medveten om att varje individ har sina personliga erfarenheter 

som de använder vid tolkning av en text (ibid:146). Rosenblatt tar också upp det faktum att 

litteraturen kan vara en källa till att förstå en annan kultur än den egna. Skönlitteraturen kan 

ge en större medvetenhet om andra valmöjligheter, och ett annat sätt att tänka (ibid:154).  

Ytterligare en aspekt som tas upp är att man som lärare inte själv får styra vad de studerande 

ska tycka och tänka om det verk man läser. Man får ha i åtanke att de studerande själva, under 

läsningens gång, har tankar och åsikter som är viktiga för dem och inte själv fokusera på det 
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man tycker är viktigt (ibid:150). En förstående och trygg atmosfär i klassrummet är av stor 

vikt för att de studerande ska få en riktigt bra litteraturupplevelse (ibid:61).  

   Rosenblatt använder sig av två begrepp när det gäller att läsa litteratur, efferent och estetisk 

läsning. Den efferenta läsningen, den icke litterära, är opersonlig och de känslomässiga tankar 

och funderingar man har till det lästa verket väljer man att inte bearbeta. Den efferenta 

läsningen är mer allmän och man läser för att kunna utröna något specifikt i det lästa. 

   Vad gäller den estetiska läsningen är den mer personlig, och här finns utrymme för egna 

reflektioner och tankar. I den estetiska läsningen finns mer plats för att verkligen analysera, 

diskutera och tolka vad man känner om det litterära verket. Efferent och estetisk läsning 

används många gånger parallellt men med viss tyngdpunkt på något av begreppen. Det kan 

väcka viss förvirring hos de studerande eftersom lärare tenderar att säga att de ska arbeta efter 

ett estetiskt förhållningssätt, när det i själva verket handlar om ett efferent tillvägagångssätt 

(Rosenblatt, 2001:14f).  

   Lena Bråbäck och Lena Sjökvist menar i sin artikel ”Kan man vara dumdristig om man är 

modig? Om skönlitteratur som medel för lärande” (2001)  att en riktigt bra roman kan väcka 

ett engagemang och en enorm läslust. Genom att läsa en bok, samtala och skriva om den 

fördjupar sig eleverna i den. Andraspråkselevernas läsupplevelser, förutsättningar och 

metoder ska styra arbetet. Man ska lägga ribban högt och se till att eleverna väljer ett innehåll 

som utmanar tanken. Vägen från tanke till tal är längre om man måste uttrycka sig på sitt 

andraspråk, och därför måste eleverna få stanna kvar och bearbeta moment och skaffa 

språkliga medel för att kunna uttrycka sig. Det är viktigt att det finns avsatt tid för den 

språkliga bearbetningen, då gynnas eleverna genom att våga och vilja använda språket 

(ibid:215).  

  Vidare hävdar författarna att skrivprocessen länge har stått i fokus men att det alltmer har 

blivit en arbetsprocess. Tala, lyssna, läsa och skriva har alltmer kommit att samverka och bli 

beroende av varandra. Artikelförfattarna hänvisar till Cummins, och menar att undervisningen 

ska ske på en hög kognitiv svårighetsnivå men med stöd av en kontext. Då kan eleverna 

skaffa sig språkliga redskap för att pendla mellan det konkreta och det abstrakta, och mellan 

det personliga och det generella på andraspråket. Allt måste utgå från en meningsfull kontext, 

och är det för låg kognitiv nivå med ett kontextobundet innehåll är det varken språk eller 

kunskapsutvecklande. Tala och skriva som i vanliga fall blir till utflöde blir i samtalet ett 

inflöde som bidrar till stoff, och det gäller att synliggöra det för eleverna (ibid:208ff).  
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   I Böcker inom oss (2005) av Aidan Chambers tar författaren upp förslag till frågor, och 

bakomliggande processer för att locka fram läslusten. Chambers riktar sig främst till lärare 

som arbetar med barn och ungdomar, men mycket av det han nämner går även att använda i 

undervisningen för äldre studerande. Författaren menar att samtal kring litteratur handlar om 

begrundanden, att gemensamt dela med sig av tankar och känslor som texten har gett oss 

(Chambers, 2005:23). Vidare anser Chambers att i analyserandet av ett ”vardagsprat” om 

böcker handlar det om att man utbyter de lästa erfarenheterna med varandra, och menar att en 

stor del av läsandets främsta mening är att vi pratar om det lästa (2005:17). 

   Bengt Brodow och Kristina Rinninsland, författare till Att arbeta med skönlitteratur i skolan 

– praktik och teori (2005) har intervjuat 26 verksamma lärare. Författarna diskuterar bland 

annat vikten av att man som pedagog ska ha en fortlöpande dialog med eleverna, och försöka 

göra läsningen så lustfylld och intressant som möjligt. Det är bra för eleverna att skriva det de 

tänker istället för att säga det inför klassen. De elever som är blyga får då sitt sagt. Var och en 

skriver efter sin förmåga, den ovane skribenten skriver inte så mycket medan den som är en 

van skribent fritt får ge utlopp för det skrivna. Författarna menar även att det är viktigt att 

läsaren känner igen sig i det lästa, men man får inte glömma att det är lika viktigt att läsaren 

kan se dess omgivning (ibid:232f).  

   Vikten av att använda sig av skönlitteratur i sin undervisning poängterar även Gunilla 

Molloy i Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) och menar att ”skönlitteratur/…/ 

speglar och diskuterar konflikter”. Författaren anser att skönlitterära texter lär vad livet har att 

erbjuda, dess konflikter och möjligheter. Detta skulle kunna förändra svenskämnet i riktning 

mot ”… ett mer humanistiskt demokratiämne”, där innehållet skulle vara skolans värdegrund 

och elevernas existentiella frågor. Vidare menar Molloy att skriva, läsa och samtala om texter 

är en väg för studerande att förstå sig själva och omvärlden, både ur ett historiskt och socialt 

perspektiv (ibid:295).    

    Den erfarenhet Molloy har av svenskundervisningen är att man delar upp ämnet i separata 

moment och därmed upplever lärare och elever att de presterar något, här frågar hon sig vad 

de studerande egentligen ”lär” sig inom ämnet. Både lärare och elever är medvetna om att den 

kunskap de tillskansar sig ska testas och kontrolleras, och det kan påverka elevernas 

inställning till den lästa skönlitteraturen (ibid:297f).  

   Molloy tar även upp det faktum att eleverna ska stå i centrum, och att läraren ska lära sig av 

dem och på så sätt kan ”vägen till kunskap för eleverna om jaget och omvärlden gå genom 

språket och litteratur” (ibid:300).  Slutligen menar Molloy att det är helt i sin ordning att 
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konstatera, vid samtal om skönlitteratur, att studerande inte är överens om vissa åsikter. Alla 

har sina egna erfarenheter och sina egna tolkningar av omvärlden, och detta ska istället berika 

de studerande (ibid:304).  

   I boken Reflekterande läsning och skrivning (2008) skriver Molloy:  

 

Genom att eleverna får skriva om sin läsning, så erövrar de också ett 

språk för sina egna erfarenheter. Inte bara erfarenheter av läsning utan 

också erfarenheter från det liv som finns utanför skönlitteraturen. Ty 

att skriva är ett sätt att tänka. Medan vi skriver ser vi tanken ta form. 

Medan vi tänker skapar vi språket (ibid:12). 

 

Vidare menar Molloy att man ska ha i åtanke vilka kulturella kunskaper eleverna besitter. 

Litteraturen som man arbetar med ska ge kunskap om de livsvillkor och perspektiv som ligger 

andra människor nära.  Att läsa litteratur ska ge eleverna kunskap om andra människor och 

om dem själva. När man arbetar med skönlitteratur är det viktigt att vara lyhörd för vad 

eleverna signalerar att de vill fortsätta att diskutera eller arbeta med, och detta påverkar 

undervisningen positivt (ibid:31ff).  

   Skolans främsta uppdrag är att visa fördelarna med litteraturläsning, att få eleverna att inse 

vidden av att läsa skönlitterära texter. Eleverna utökar inte bara sina ordförråd, de engageras 

även känslomässigt och deras inlevelseförmåga blir större. Eleverna behöver inte några större 

förkunskaper för att tillgodogöra sig innehållet vid läsning av skönlitterära texter som vid 

läsning av facklitteratur (Holmegaard/Wikström, 2004:548). Läraren ska aktivt stötta eleverna 

i deras språkutveckling, och ge eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar 

både muntligt och skriftligt (ibid:560).  
 

En traditionell, starkt lärarstyrd undervisning lämnar få utrymmen för  

elevernas aktiva deltagande. Istället för att dominera och styra  

klassrumssamtalen bör läraren aktivt och medvetet stötta eleverna i  

deras försök att formulera sig, tolka och förstå det nya lärostoffet.  

Eleverna måste få möjlighet att uttrycka sina egna tankar, frågor och  

funderingar i muntlig och skriftlig produktion. Dessa aspekter är  

särskilt angelägna i det mångkulturella klassrummet som utmärks  

av heterogenitet i så många avseenden (ibid:560).    
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När skrivning och läsning integreras utvecklas språket. Genom att skriva tydliggör eleverna 

sina tankar, och en tankeprocess startar. De har möjlighet att ändra i texten och formulera sig 

på ett annat sätt. Eftersom eleverna inte skriver som de talar höjer de språket en aning, det 

skrivna blir mer formellt. De skrivna texterna bör rättas eftersom för många felskrivningar 

kan sätta fokus på det som är felskrivet, och inte själva innehållet. Uppgifterna behöver inte 

vara långa, för att utveckla sin språkfärdighet kan eleverna skriva korta texter som läraren 

sedan ger respons på (Holmegaard/Wikström, 2004:561f).  

   Betydelsen av att man i en klass läser samma roman och tillsammans bearbetar och 

diskuterar den skriver Jan Nilsson om i Tematisk undervisning (2007). Vad som diskuteras i 

romanen och på vilket sätt det bearbetas menar han är upp till läraren, och dennes syn på hur 

litteratur ska bearbetas. Nilsson anser att elevernas erfarenheter och vilja att diskutera dessa 

erfarenheter ska användas för att få en djupare dimension i texten och dess innehåll. Han 

menar att man utifrån ett speciellt tema kan välja litteratur, och på så sätt ska eleverna komma 

närmare en större förståelse kring det utvalda temat och elevernas vardagserfarenheter ska 

vara det centrala.  I det här fallet är undervisningsinnehållet det primära och skönlitteraturen 

kommer sekundärt (ibid:211f).  Nilsson tar upp fyra faktorer som man ska ha i åtanke när man 

använder litteratur i undervisningen; det man läser ska vara meningsfullt, det lästa ska 

intressera eleverna och eleverna ska ha egna erfarenheter kring det, miljön som eleverna 

möter via litteraturen måste ha något med elevernas egen miljö att göra och slutligen måste 

eleverna känna igen sig och reagera på det lästa (ibid:79f).  

   Vidare menar Nilsson att innehållet i det eleverna skriver ska vara i centrum, inte de 

språkliga felen, och skrivuppgiften ska vara kopplad till elevernas erfarenheter. Det ligger ett 

stort värde i att läraren svarar och ger kommentarer på det eleverna skriver (ibid:175). 

   Vikten av att läsa och att eleverna får lyssna till det lästa skriver Eva Cerú om i Mina tankar 

– mina språk Svenska som andraspråk i klassrummet (1993). Hon menar att när man läser en 

text för eleverna och de lyssnar ger det eleverna prosodin. Eleverna får hjälp med hur orden 

uttalas, både när det gäller enstaka ord och när det gäller fraser. De får vid högläsning 

skriftbilden och därmed hjälp med hur orden stavas. För en ovan läsare kan en skriven text 

kännas trist och innehållslös, men det kan undvikas genom högläsning (ibid:96).  Det är en 

fördel att läsa högt för eleverna, och när berättelsen når fram till dem blir de berörda av dess 
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innehåll vilket medför att de blir engagerade och på så sätt utvecklas språket (ibid:90). Vidare 

skriver Cerú: 
 

Det måste få ta tid att lära sig ett nytt språk, att tillägna sig orden på djupet.  

Orden har ett innehåll, de är kulturbärare och kan inte läras in via lexikon.  

Därför tar det tid innan man gjort orden till sina egna, innan de verkligen  

betyder något för en. Man måste få möta orden många gånger i olika 

 meningsfulla sammanhang/…/ (ibid:17).  

 

6 Genomförande 

Tanken bakom romanstudien är att arbeta med den lättlästa versionen av romanen Jane Eyre 

skriven av Charlotte Brontë. Valet av just den här romanen beror på att den behandlar många 

aktuella ämnen såsom, kvinnans ställning, sociala förhållanden och utanförskap. Ett annat 

skäl till att använda Jane Eyre är att den är skriven under mitten av 1800-talet. Det gör det 

lättare att kunna dra paralleller till Sverige, och hur utvecklingen har skett här under de 

senaste 150 åren. Att romanen är skriven av en kvinna under 1800-talets mitt är också 

intressant. 

   Rosenblatt anser att man som lärare måste välja en roman där eleverna kan känna igen sig, 

annars menar hon att vilken roman som helst, oavsett ”klassikerstämpel” inte kommer att ge 

eleverna någon starkare litterär upplevelse (2001:69). Det bästa hade varit om eleverna själva 

hade kunnat vara med och välja en roman men det var inte möjligt. En eller ett par givna 

frågor till romanen gjordes efter varje kapitel (bilaga 1). Det fanns två skäl till det, för det 

första visste jag inte hur diskussionslystna de skulle vara eftersom de inte kände varandra 

sedan tidigare. För det andra för att jag ville se om de var obekväma med att tala inför 

varandra.  I så fall kunde frågorna användas för att besvaras skriftligt till dess att de 

studerande skulle känna sig trygga med att diskutera i grupp. Det visade sig att dessa frågor 

inte hade varit nödvändiga eftersom vi kom att diskutera mycket annat, och frågorna kom allt 

som ofta i glömska. Tanken var att ge eleverna mycket tid för de spontana samtalen, och 

dessa kom väldigt ofta, vilket medförde att den här studien tog längre tid än planerat. 

Romanstudien var beräknad till fem veckor men den kom att ta sju veckor.  

   I början av varje lektion gjorde eleverna en sammanfattning av det vi hade läst lektionen 

innan. Det hade två syften, dels att tala fritt om romanen och dels att informera de som inte 

hade varit närvarande föregående lektion.  
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   Ibland läste jag ett helt kapitel och ibland läste de studerande efter, mening för mening. Jag 

läste alltid en sida åt gången och sedan diskuterade vi ords betydelser och uttal av ord. 

  Strategin har varit att de studerande själva, utifrån sina behov ska få styra undervisningen.  

Med utgångspunkt från dessa behov har frågor, diskussionsuppgifter och skrivuppgifter 

utformats. Det här tillvägagångssättet menar Molloy påverkar undervisningen positivt 

(2008:33).  

 

6.1 Lektionstillfällen och bearbetningen av Jane Eyre 

I följande avsnitt kommer en sammanfattning över hur lektionerna har blivit utförda. Korta 

diskussioner har löpt som en röd tråd genom hela bokbearbetningen, här redogörs för de större 

uppgifterna och diskussionerna.  

   Inledningsvis startades lektionen med att berätta om Brontës liv; hennes barndom, ungdom 

och hur hon delvis fick stoff till Jane Eyre. Vi diskuterade även 1800-talets England och 

kvinnans ställning under den tiden, och hur det ser ut idag. Vi pratade om händelser i historien 

som gör att samhället i England och Sverige kom att förändras. Vi diskuterade bland annat 

skolsituationen i Sverige från 1800-talets mitt och dess betydelse, kvinnans ställning under 

den här tiden samt industrialiseringen och vad den kom att betyda. Jag läste de tre första 

kapitlen högt och de studerande lyssnade.  Vi diskuterade sedan frågorna de studerande hade 

fått (bilaga 1).  

Vi fortsatte att läsa romanen och efter kapitlet när hennes bästa vän Helen dör fick de 

studerande några arbetsuppgifter som de skulle besvara enskilt (bilaga 2).  De fick bl.a. skriva 

ner fem frågor som de ville ha svar på när romanen var slut. Av dessa frågor gjordes en 

sammanställning som resulterade i 13 gemensamma frågor:  

1. Uppfyller Jane sitt löfte om att sätta en gravsten på Helenes grav? 

2. Kommer hon att resa mycket? 

3. Trivs hon bra på Thornfield? 

4. Gifter sig Jane Eyre? 

5. Hur går det för mostern? 

6. Kommer hon att träffa Bessie någon mer gång? 

7. Får Jane någon bra vän efter Helen? 

8. Kommer Jane att vara fattig hela sitt liv? 

9. Vilka yrken kommer hon att ha? 

10. Får Jane några barn? 

11. Vad är det som kommer att hända på Lowood? 



 

12 

 

12. Vad kommer att hända med trion Mrs Reed, John och Georgina? 
13. Vad kommer att hända med fröken Temple? 

Det konstaterades ganska snabbt att någon av frågorna faktiskt redan var besvarad! Bland 

annat att Jane Eyre kom att sätta upp en gravsten på Helens grav, det framgick redan när vi 

läste texten. En annan uppgift var att skriva ner fem nya ord som de hade lärt sig. Ytterligare 

en uppgift var att ta ut ett citat som berörde dem. Innan de studerande fick ta ut ett citat gick 

vi igenom vad det är och hur man använder dem.  

   Vi fortsatte att läsa Jane Eyre och kom till ett avsnitt där Jane börjar misstänka att det finns 

spöken på Lowood. De studerande började diskutera begreppet spöke. De fick skriftligt 

berätta om hur man ser på spöken i deras hemländer, och hur de själva ser på spöken. 

Frågorna var följande; 

• Skriv ner hur man ser på spöken i ditt land! Finns de? Är de goda eller onda? Förklara!  

• Tror du på spöken? Förklara! 

   En studerande skrev bland annat följande; ”Jag vet inte riktigt hur man ser spöken i mitt 

land. Självklart ”finns” de överallt i världen men det beror hela på vem man frågar och var. 

Jag tror att man är mer vidskeplig än man tror på riktiga spöken”. En annan studerande 

menade att i deras kultur fanns det inte något uttryck för begreppet spöke men att man talade 

om ”jen”, vilket man kan förknippa med västerlandets djävul. Feedback gavs på det de hade 

skrivit och vi diskuterade sedan begreppet spöke i helklass. 

   När vi kom till kapitlet där vi som läsare får klart för oss att Jane ska gifta sig, reagerade de 

studerande över att Jane inte alls opponerar sig över att hon blir tvungen att sluta arbeta som 

guvernant så snart hon gift sig. Under slutet av den här lektionen diskuteras förhållanden och 

kulturella krockar. Många elever hade synpunkter men av tidsbrist fick lektionen avbrytas.  

   Nästkommande lektion fick de studerande några diskussionsfrågor när det gällde 

kulturkrockar (bilaga 3). De fick bl.a. nedanstående frågor: 

• Hur viktigt är det för dig att behålla dina kulturella värderingar? 

• Vad är typiskt svenskt? 

• Vad tycker du är typiskt för ditt hemland? 

• Nämn några likheter och skillnader på synen mellan män och kvinnor här i Sverige 

och i ditt hemland! 

• Nämn några likheter och skillnader på synen när de gäller åldringar, hur ser det ut i 

Sverige och i ditt hemland? 
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De studerande hade mycket som de ville diskutera både när det gäller kulturen här i Sverige 

och i deras hemländer. Vikten för de studerande när det gäller att behålla sina kulturella 

värderingar och traditioner var överlag väldigt betydelsefull.  De diskuterade om vad som de 

ansåg vara typiskt svenskt. De flesta studerande var överens om att det hemland man kom 

ifrån låg dem varmast om hjärtat.  

   De var även överens om att synen på äldre och deras värde skiljde sig mycket åt. I många av 

de studerandes hemländer har äldre människor en väldigt hög status, medan de ansåg att det 

inte är så i Sverige. I deras hemländer är det de äldre som bestämmer, det är dem man 

rådfrågar om det är något. De äldre hjälper till att uppfostra barnen och skam den som inte 

lyssnar på vad de har att säga, eller säger emot dem. De kom fram till att här i Sverige är 

många åldringar ensamma och bortglömda. De studerande diskuterade olika fall från tidningar 

där gamla människor legat avlidna under många veckor utan att det har uppdagats. Alla var 

överens om att det var förfärligt och vi diskuterade, ur ett samhällsperspektiv, hur det kan 

komma sig att äldre personer i Sverige inte har samma ställning som i många av de 

studerandes hemländer. 

   Kvinnans ställning i Sverige och andra länder diskuterades, och man kunde konstatera att 

beroende på vilket land man kommer ifrån ser man med olika ögon. De studerande menade att 

det var mycket kvar att åtgärda innan man kan säga att Sverige är ett jämställt land,  men att 

vi är på god väg.    

   När vi hade läst klart Jane Eyre lästes en bit från originalet, den del i romanen där Mr. 

Rochester, Jane, Bertha Masons bror och dennes advokat träffar Bertha, Rochesters 

sinnesjuka fru på vinden. Det kändes viktigt med ett förtydligande om hur hon framställdes i 

originalet så de studerande skulle få en känsla över den karaktären. När den episoden lästes 

upp följde eleverna med i texten som de hade fått kopierad. Vi kom att diskutera olika typer 

av psykiska sjukdomar, och hur man ser på dessa i samhället samt hur man såg på dem förr i 

tiden, och hur synen sakta men säkert har förändrats. Vi diskuterade Furunäset utanför Piteå 

och dess funktion idag och vad den var ämnad att fungera som när den byggdes. En inrättning 

som skulle vara nästintill självförsörjande och där psykiskt sjuka skulle inhysas. De 

studerande kom fram till att även om det är tabubelagt på många sätt är acceptansen när det 

gäller psykiska åkommor större idag.  Vidare diskuterades huruvida Bertha hade det bättre på 

vinden än på en institution.  
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   Vi diskuterade de olika karaktärerna. Namnen Jane Eyre, Mr. Rochester, Helen och St. John 

skrevs upp på tavlan. Vi pratade om vad som kännetecknar dessa karaktärer samt synonymer 

och motsatser till de ord vi kom fram till. 

   De studerande fick information om den slutgiltiga bokbearbetningen vilket innebar att de 

fick välja en uppgift av tre möjliga. De skulle skriva ett brev till författaren eller till en av 

karaktärerna, alternativt välja ett tema kring boken och diskutera det.  Vi beslutade att de 

under nästa lektion skulle sitta i grupper och diskutera kring den uppgift de valt. De andra 

studerande skulle få möjlighet att ge tips gällande den valda uppgiften. De fick med sig 

romanen och uppgiften hem.  

Nästkommande lektion fick de studerande diskutera om den uppgift som de valt att arbeta 

med. De fick även diskutera kring de frågor de hade haft efter att de hade läst de tre första 

kapitlen (bilaga 2).  

   De studerande var fascinerade över att en så förhållandevis gammal roman fortfarande var 

aktuell. Det var en del av de studerande som menade att de aldrig skulle ha tänkt i de banorna 

om de inte bearbetat romanen. De konstaterade att det fortfarande finns övergivna barn, 

psykiska sjukdomar, romantik, klasskillnader, jämställdhetsfrågor, elaka släktingar etc. De 

upplevde det skrämmande att det fortfarande uppdagas att människor hålls inlåsta och 

fortsatte med att diskuterade den kvinna som hölls inlåst i Österrike under 24 år. Frågorna och 

diskussionerna var många och följdfrågor, såsom vad det är för slags människor som anser sig 

ha rätten att behandla andra människor på det här sättet, diskuterades också.  

   Nästkommande lektion pratade vi om äktenskapet och synen på det. Det visade sig att det 

var stora kulturella skillnader när det gäller äktenskapet. Vi diskuterade hur det ser ut i 

Sverige, och de flesta av de studerande ansåg att det var för enkelt att skilja sig här. En 

studerande berättade att vi har högst skilsmässostatistik i världen. Begreppen sambo och särbo 

benades ut och andra konstellationer. Vi diskuterade även arv och arvstvister och hur det rent 

generellt ser ut i Sverige. Vi kom även att diskutera begreppet enskild egendom och vad det 

innebär. En studerande berättade att kvinnor i Kina inte har rätt att ärva. I ett annat asiatiskt 

land kan döttrar få ärva, men det är inte alls vanligt eftersom de ska gifta sig med en man som 

ska försörja dem. I USA är det väldigt olika mellan staterna men som barn kan man helt 

uteslutas från arv. Det diskuterades en hel del om alla möjliga tänkbara sätt att ärva. En 

studerande kom in på Stieg Larsson och vi diskuterade vad som var problematiken när det 

gällde honom och dennes arvstvist. Vi pratade om hans romaner och där väcktes en 

nyfikenhet kring en helt annan form av litteratur. 



 

15 

 

   Följande lektion fick de studerande diskutera de citat samt medföljande kommentarer som 

de hade valt i anknytning till när vi startade med romanen (bilaga 2). En studerande ansåg sig 

relativt snabbt hitta själva kärnan i boken. Den bestod av tre citat som en annan studerande 

hade skrivit.  

 

”Men en dag gifte sig fröken Temple och slutade på skolan”.  

”Under åren som gått hade Bessie gift sig och fått barn/…/  

Min moster hade inte låtit henne resa”.  ”…kusin Georgiana/…/  

hoppades på att hitta en rik man att gifta sig med”.  

 

Kommentaren till citaten var följande;  

 

Dessa tre citat ger en bild av klasskillnad och på hur det påverkade  

kvinnor. Bessie som var arbetarklass hade inga andra alternativ än  

att jobba. Temple hade inga andra alternativ än att sluta jobba.  

Georiana ville behålla sin klasstatus med ett rikt äktenskap.  

Alla var fast in sin klassroll.  

 

De övriga studerande höll med, och mycket av diskussionerna kom att handla just om kvinnor 

och deras ställning, förr i tiden och hur det ser ut idag, både i Sverige och i andra länder.     

   Vikten av en egen inkomst diskuterades och hur den gör dig mindre beroende av andra.    

Löneskillnader var ett annat diskussionsämne, lika lön för lika arbete och hur det inte stämmer 

överens med verkligheten. En studerande pratade kring regeringsskiftet, och menade att i och 

med det har Sverige gått bakåt i tiden. Vi värnar inte längre om personer som står utanför 

arbetsmarknaden; gamla, handikappade och sjuka. De andra studerande hakade snabbt på och 

diskuterade den här problematiken.   

   Ett annat citat som eleverna fastnade för var det som handlar om att de använde våld på 

internatskolan, Lowood; 

 

Om någon flicka inte kunde sin läxa hände det att hon blev slagen  

med en käpp. Flickan fick själv hämta käppen i skåpet och räcka den  

till lärarinnan. Sedan fick flickan dra upp klänningen och böja sig fram  

över bänken. Lärarinnan slog hårt med käppen på flickans ben och  

stjärt. Det blev röda märken som sved länge efteråt.  
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Den följande kommentaren var;  

 

Det citatet berör mig för att jag inte gillar våld som hände på skolorna.   

Lärarinnan ska tro på flickorna, det finna många elever som behöver  

tid för att förstå. Det finnas stor skillnad mellan hur det såg ut förr och  

hur det ser ut nu. Men det finns länder som använder våld i skolor 

mot elever. Jag tycker att det är bra ämne att diskuterar.  

 

Det här citatet och den medföljande kommentaren är intressant eftersom den styrker 

Bråbäck/Sjökvists tes om att de frågor som man själv är intresserad och upptagen av tar man 

till sig och vill bearbeta (2001: 215). Den studerande som skrev det här citatet kommer från 

ett arabiskt land där våld mot elever hör till vardagen. De studerande diskuterade om hur det 

såg ut främst i Sverige och i skolorna här. Olika misshandelsfall diskuterades och man kom 

även att prata om lärarnas ställning i den svenska skolan, och hur den skiljer sig mellan 

länderna.  

   Vi avrundade romanstudien genom att än en gång diskutera på vilket sätt Jane Eyre är 

aktuell även idag, samt att rent generellt diskutera vad man har ansett om att arbeta på det här 

sättet, och valet av roman. En manlig studerande sa att det borde finnas fler Jane Eyre i 

samhället, då skulle det allt se annorlunda ut!  

 

6.2 Slutgiltiga bearbetningen av Jane Eyre 

Syftet med att arbeta med den slutgiltiga skrivuppgiften var att de studerande skulle se den 

som en skrivprocess. Jag berättade att man måste bearbeta en skriftlig uppgift för att den ska 

bli riktigt bra och för att utvecklas i sitt skrivande. Alla skulle få ändra den skriftliga 

uppgiften, på ett eller annat sätt, inga undantag! De studerande skulle skriva uppgiften och 

skicka den via mail och jag skulle rätta och ge förslag på ändringar. Sedan skulle den 

studerande bearbeta texten och en slutgiltig inlämning skulle skickas in.  

   När de studerande har nämnt sina hemländer är det markerat med ---. 

   En studerande valde att inte göra någon av uppgifterna. Den personen skrev en julsaga som 

kom att handla om kampen för kvinnans rätt i samhället. Den reviderade versionen inleds på 

följande sätt;  
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Om du var Jane Eyre, skulle du enkelt och direkt förstå varför jag är stolt  

över dig. Så skriver jag dig det här brevet som om du var Jane Eyre. Brevet 

 finns packat med boken, författad av Charlotte Brontë, som du idag får av 

 mig. Det är den finaste julklappen jag kan tänka mig. Till den dag det finns  

jämlikhet, jämställdhet och respekt i samhället bör det finnas en Jane Eyre  

i alla kvinnor på jorden. 

 

Den studerande som skrev den här texten har en gedigen universitetsutbildning från sitt 

hemland, och andra inlämningar från den studerande visar att det är en van skribent. Skälet till 

varför jag har valt att återge det här citatet är att personen har valt ett helt annat upplägg. 

Visserligen är det ett tema, kvinnans rätt och jämställdhet, men den frångår den egentliga 

uppgiften och den studerande har fått ge utlopp för sin kreativitet och sin skrivförmåga. 

   En studerande skrev inledningsvis följande;  

 

 Idag har vi många Jane Eyre i vårt samhälle som fortfarande tror att man 

kan leva med sina drömmar om kärlek och om en bättre värld. Det är de  

där idéerna som gör att samhället kan leva, förbättra sig och gå vidare.  

Vad jag vill säga är att era idéer är lika aktuella idag som när ni skrev er  

roman.  

 

Ytterligare en studerande skriver och menar att Jane Eyre är en förebild för alla människor 

eftersom hon genom hela sitt liv kämpar för vad hon tror på. Janes hårda liv fick den här 

studerande att tänka på sitt hemland och sin barndom, och vilka grymheter som hände där. Så 

här avslutas skrivuppgiften; ”Den här boken är jätte intressant för mig. När jag läser den 

boken då börja jag gråta”. Personen som har skrivit det här skriver vanligtvis väldigt 

kortfattat, men den här inlämningen var på en A4 vilket kan tolkas som ett större engagemang 

från den studerande. Man ser även viljan av att berätta om sitt liv från hemlandet och vad som 

känns viktigt för honom.  

   Vikten av att få möjlighet att relatera till sin egen kultur kan man se i en del skriftliga 

inlämningar. En av de studerande skrev; ”Jag är en person som inte vill göra saker för att det 

är vad vi är vana vid att göra men min katolska bakgrund håller mig att välja mellan rätt och 

fel beslut”. En annan använde sin kulturella bakgrund när det handlade om att Jane inte satte 

något värde i pengar; ”I --- kan en kvinna inte ärva från sina släktingar, i --- säger man ’man 

gifta sig med en passande person inte den man älskar’. Alla människor har en vacker dröm, 
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men har små möjligheter att uppnå den”.  Ytterligare en elev använde sin kulturella bakgrund 

för att diskutera klasskillnader;  

 

I --- mer än i Sverige, har medelklassen en lägre, mellersta och övre  

division. Att flytta från ett steg till ett annat är mycket lättare idag  

än det var på Charlotte Brontës tid. Som ett resultat är människor  

mer bekväm med människor och distinktioner mellan klasser är  

mindre viktiga”.  

 

En studerande diskuterar kring värdet av att inte döma andra människor baserat på hur de ser 

ut och vad de gör; ”Jag tycker att det är viktigt att ge alla en chans, vi är alla olika, och 

lyckligtvis kan vi lära oss så mycket av varandra om vi bara blir bättre på att lyssna till 

varandra”.  

7 Resultatdiskussion  

Nedan kommer en redogörelse för mina egna iakttagelser kring att arbeta med skönlitteratur 

och mina påståenden kommer att verifieras via tidigare forskning i detta ämne.  

7.1 Att utvecklas när det gäller att skriva, läsa och lyssna 

De skriftliga uppgifterna var inte så många och därmed ser inte de studerande själva att de har 

utvecklats i den grad som jag önskade.  Det är viktigt att man som pedagog medvetandegör 

för de studerande betydelsen av att läsa skönlitteratur, och att man på så sätt utvecklas även 

skriftligt eftersom man ser hur språket är uppbyggt och hur det kan användas. Att verkligen ge 

sig tid till att stanna upp och bearbeta romanen där eleverna befinner sig för stunden är av stor 

betydelse eftersom eleverna då får de språkliga medel som behövs för att kunna uttrycka sig, 

och detta är något som Bråbäck/Sjökvist också tar upp i sin artikel (2001:209) vilket även 

Holmegaard/Wikström gör (2004:560).  

   Man kan se vikten av att arbeta grundligt och systematiskt med den roman man läser. De 

studerande får ett genuint engagemang och intresse för det de skriver om. Att skriva om det 

man har diskuterat och läst är ett sätt för de studerande att verkligen reflektera. Det ger de 

studerande möjlighet att i lugn och ro bearbeta texten och dess innehåll. Enligt Molloy är det 

språkutvecklande att integrera skrivning och läsning och hon menar därmed, att när eleverna 

får skriftliga uppgifter till det lästa får de ett språk till de egna erfarenheterna och det liv som 

finns utanför skönlitteraturen (2008:12). Det är givande för eleverna att under arbetets gång 
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med det litterära verket ge dem skriftliga uppgifter för att de på så sätt ska kunna utvecklas 

när det gäller att skriva. 

   Att jag har läst före och de studerande har läst efter mig och samtidigt sett bokstäverna och 

orden som uttalats, tror jag har hjälpt de studerande att bli medvetna om uttal av ord och 

språkets prosodi. Detta tror jag i sin tur hjälper de studerande i deras fortsatta läsning. Det 

faktum att de studerande har lyssnat sig igenom hela romanen upplever jag som positivt.  De 

behöver förhoppningsvis inte ägna hela sin energi, eller åtminstone mindre energi, till att 

fundera hur vissa ord uttalas och därmed får de möjlighet att koncentrera sig på textens 

innehåll och budskap. De blir även hjälpta när de ska skriva av ett korrekt uttal och har de då 

lyssnat mycket på det svenska språket så hjälper det dem även i deras skriftliga produktion.  

Det stödjer även Eva Cerús tankar om att arbeta med en skönlitterär text (1993:96).  

 

7.2 Att utvecklas när det gäller att tala och uttal  

Även om de studerande har kommit långt när det gäller att lära sig det svenska språket finns 

det ett värde i att de lär sig uttal av ord. Det har varit bra att de har läst efter mig och vi har 

tränat uttal. Ord som de uttalade fel när vi läste romanen lämnade vi inte, vi återkom till dessa 

ord flera gånger under lektionen och även efterkommande lektioner. Även här hänvisar jag till 

Cerús tankar när det gäller att arbeta med ord och dess betydelser (1993:17).  

   Under romanstudien av Jane Eyre arbetade vi även med lång och kort vokal, de olika 

nyanserna av vokalerna och var man ”hittar” dem i talapparaten.  När vi startade med 

romanen tog det inte lång tid innan en studerande frågade hur det kom sig att jag uttalade ”å” 

när det stod ”att” och därmed kom vi in på grammatik, och att när verben står i infinitiv med 

”att” före uttalas det som ”å”. Vi diskuterade även konjunktionen ”att” och att man då måste 

uttala ordet som det stavas.  

   Om man har en trygg och tillåtande stämning i klassrummet som leder till att de studerande 

kan känna sig trygga med att prata kan de utvecklas när det gäller den munliga delen. Man får 

inte heller glömma att man måste ge dem tid, tid till att reflektera över det de vill ha sagt och 

tid till att ge dem de rätta orden och dess betydelse till det sagda och detta är även något som 

Bråbäck/ Sjökvist nämner i sin artikel (2001:209). Det man kan se när man har arbetat 

intensivt med en skönlitterär roman är att de elever som redan är duktiga inte har några som 

helst problem med att uttrycka sig. De studerande som är mer osäkra tar längre tid på sig, men 
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allteftersom tiden går tar de också för sig och är alltmer med i diskussionerna. Jag har 

medvetet valt att inte pressa någon av de studerande till att tala.  

 

7.3 Att utveckla sitt ordförråd 

Att arbeta med ord och ords betydelser, synonymer och motsatser har varit betydelsefullt. Vi 

har ofta skrivit upp ord på tavlan och diskuterat dem. Ett exempel är ordet ”söp”, dess 

betydelse och hur man kan använda det.  En studerande frågade om man kan ”supa” saft och 

då kom vi in på begreppet alkoholist, och synonymer till det såsom, suput, svag för alkohol, 

periodare etc.  

   Vi diskuterade även de olika karaktärernas egenskaper. Det gav de studerande många 

synonymer och motsatser och vi pratade om hur, och när man kan använda dem. Här hänvisar 

jag till Cerú (1993:17) samt Nilsson (2007:211) och deras sätt att se på undervisningen. 

   Det är en stor fördel med att använda samma roman när man läser, åtminstone när man 

använder ett skönlitterärt verk på det här sättet. Alla vet vad man pratar om i de olika 

diskussionerna och alla kan vara med i texten när vi diskuterar specifika ord och dess 

betydelser. Det stödjer även Nilssons resonemang när det handlar om att arbeta med romaner 

(2007:211).  

 

7.4 Tala, läsa, lyssna och skriva 

Alla dessa komponenter, tala, läsa och skriva går in i varandra! Själva läsningen av en 

skönlitterär roman som engagerar och berör ger de studerande ett engagemang, och en 

nyfikenhet som är svår att hitta i något annat pedagogiskt material. Att tillsammans läsa 

romanen och träna uttal av ord, för att sedan hitta synonymer och motsatser som man 

tillsammans tränar uttal på, och att slutligen sätta in orden i dess rätta kontext är en utmaning 

för de studerande. När de sedan diskuterar romanen och drar paralleller till deras hemländer 

och hur det ser ut i Sverige tränar de på att prata, och samtidigt ger det dem kunskaper om det 

svenska samhället och hur det ser ut i andra länder. Rosenblatt och Cerú menar att dessa 

faktorer tydliggörs om man arbetar på det här sättet. De skrivna uppgifterna knutna till 

romanen tränar dem att uttrycka sig i skrift. Det här stödjer även det Sjökvist/ Bråbäck har 

kommit fram till i sin artikel (2001:211f), Holmegaard/ Wikström (2004:561f), Molloy 

(2008:12) samt Nilsson (2007:175) där samtliga påpekar vikten av att knyta skriftliga 

uppgifter under arbetet med skönlitterära texter.  
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   Strategin har varit att eleverna ska få styra undervisningen allteftersom tiden har gått. 

Utifrån deras behov har uppgifter och diskussioner till romanen stått till grund. När de visat 

intresse för någonting har material utformats efter det. Det har genomsyrat undervisningen 

och det stödjer även Holmegaard/ Wikströms (2004:560) och Rosenblatts (2001:150), samt 

Molloys (2008: 32) synsätt när det gäller användandet av skönlitteratur.  

    

7.5  Att få kunskap om andra kulturer 

De studerande visade entusiasm och nyfikenhet för hur det ser ut i den svenska och andra 

studerandes kulturer. De fick själva ta sig en funderare över hur det ser ut i deras egna länder 

och vad det kan bero på. En känsla av att de studerande ”glömmer” bort att de talar svenska 

allteftersom de blir engagerade och angelägna om att själva få sitt sagt, infinner sig.  

   Det handlar om att man som pedagog ska ge de studerande omvärldskunskaper och en 

allmän uppfattning om världen runt omkring. Ju mer kunskap de studerande har om världen 

som omger dem, dess mer förstående och öppen gentemot andra kulturer och deras sätt att se 

på saker och ting blir de. När det gäller detta påstående hänvisar jag till Rosenblatt och hennes 

tankar kring att bearbeta en skönlitterär roman (2001:146 f).  

   De studerande har påpekat att de finner det intressant att få omvärldskunskaper kring just de 

kulturella skillnader som finns. Som pedagog är det viktigt att låta de studerande få den tiden 

och inte försöka påskynda den processen.  

 

8 Resultat av enkätundersökningen 

I det här avsnittet redogörs resultaten på de enkäter som informanterna besvarade (bilaga 4). 

Svar kom in från samtliga studerande. De studerande svarade inte alltid på alla frågor och det 

kan man tolka som att de ansåg att frågorna gick in i varandra, alternativt att frågorna ansågs 

svårbesvarade. Vid något tillfälle har det även visat sig att de studerande har besvarat frågan 

men den är besvarad under en annan frågeställning. 

   Enkäten delades ut till de studerande i början av den sista lektionen för att de inte skulle 

känna att det inte fanns tid till att skriva det de ville ha sagt. Enkäten skulle lämnas vid 

lektionens slut. Två elever valde att maila mig sina svar.  
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8.1 Utveckling när det gäller att tala  

När det gäller frågan om informanterna anser att de har utvecklats när det gäller att prata 

skrev samtliga informanter att de hade utvecklats beträffande det. En av informanterna skrev 

”Mycket! Fantastiskt mycket” och fortsatte med att berätta att det var speciellt bra att vi gick 

igenom lång och kort vokal. En annan informant skrev; ”Det var en utmaning att diskutera 

vissa ämnen. Sätta ord på tankar var en bra övning/…/”. En annan menade att; ”Jag har 

utvecklat min muntligt ordkunskap och fick mina ord komma utt lättare”. Ytterligare en 

informant skrev att uttalet var bättre än vad det hade varit före vi började arbeta med Jane 

Eyre. I den första frågan kan man inte se att informanterna ser något direkt negativt när det 

handlar om att använda sig av skönlitteratur i undervisningen.  

8.2 Utveckling när det gäller att skriva  

Det var varierande svar när det gällde frågan som rörde informanternas skrivutveckling. Av 

informanterna var det fyra som ansåg sig ha utvecklats bra, de pekade bland annat på att de 

fått lära sig att använda sig av citat, blivit bättre på att stava och fått bättre meningsbyggnad. 

Att de studerande fick skriva om den slutgiltiga inlämningen tyckte de var bra, då fick de veta 

var de hade skrivit fel och hur de skulle utveckla den skriftliga inlämningen. Av de andra 

inlämningarna ansåg tre informanter att de uppgifter som de hade fått var intressanta men 

efterfrågade fler skriftliga uppgifter. En annan informant menade att vi mer hade koncentrerat 

oss på att prata. Endast en informant ansåg sig inte ha utvecklats alls; ”Inte mycket, men det 

var mitt fel för att jag prioriterade andra saker”. 

 

8.3 Utveckling när det gäller att läsa  

Samtliga informanter menar att de har utvecklats när det handlar om att läsa. En informant 

ansåg att den främsta utvecklingen när det gällde att läsa var att; ”Texten och 

klassdiskussioner motiverade mig att läsa den svenska översättningen av originalet”. Fyra 

pekade på vikten av att först få lyssna medan romanen lästes, för att få klart för sig hur orden 

uttalas. Ytterligare två av dem hade önskemål om att få läsa enskilt inför klassen. En 

informant tyckte att det var bra att vi läste tillsammans men hade önskemål om att någon gång 

få läsa själv. En annan av informanterna konstaterade bara att en utveckling i att läsa hade 

skett, och den gav inga speciella skäl till varför det förhöll sig så.  
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8.4 Att utveckla sitt ordförråd  

På frågan om informanterna anser att de har utvecklat sitt ordförråd tar de upp faktorer som 

att det har varit bra att svåra ord har skrivits upp på tavlan, så att de har haft möjlighet att slå 

upp dem. De tar även upp att vi har diskuterat ords betydelser, synonymer och motsatser. Vi 

har pratat mycket och diskuterat andra kulturer och hur det ser ut där. En informant skrev; 

”Det här sättet att arbeta gör det roliga att lära sig nya ord. Du fokuserar på att uttrycka ämnet 

och inte så mycket på orden. Som ett resultat får du lära dig nya ord utan att försöka”. En 

informant hade önskemål om att få lära sig färdiga fraser inför diskussioner, som exempelvis 

hur man kan inleda diskussioner och replikera. Av inlämningarna var det en informant som 

inte ansåg att den hade utvecklats alls när det gäller att utöka ordförrådet.  

 

8.5 Kunskap om andra kulturer  

Alla informanter ansåg att de hade lärt sig något om andra kulturer och de flesta pekade på 

vikten av att få diskutera sådana företeelser. En kommentar var; ”Ja, Jane Eyre är den 

moderna klassikern som är aktuellt idag. Vi har pratad om hur är det med kvinnors rätt, 

jämställdhet mm på andra kulturer”. En annan informant skrev; ”Jag har lärt mig om olika sätt 

att se på arv”. Ytterligare en skrev; ”Absolut! Vi diskuterade så många saker. Det var roligt att 

se hur andra kulturer arbetade (fungerade -min anm.)”.  Ännu en kommentar var; ”Ja!!! Det 

var så intressant att höra om desa länder och kulturer och hur dem tycker”. Ytterligare en 

informant ansåg att den hade lärt sig mycket om det egna hemlandet samt Sverige både när 

det gäller hur det såg ut förr i tiden och hur det ser ut idag.  

 

8.6 Vad var mindre bra med romanstudien 

Vad informanterna ansåg vara mindre bra var bland annat att en person ansåg att vi skulle ha 

analyserat själva romanen mer. En annan ansåg att det var svårt när det var en roman från 

18oo-talet eftersom det var svårt att förstå dess historia. Ytterligare en ansåg att jag skulle 

arbetat mer med att få alla i klassen att diskutera. Fyra personer såg inget som var mindre bra 

när det gäller att arbeta med skönlitteratur.   
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8.7 Att fortsättningsvis använda sig av skönlitteratur 

Samtliga elever menade att de kunde tänka sig att fortsätta att arbeta med skönlitteratur, 

motiveringarna till det var bland annat att det hade varit stimulerande, det var ett perfekt sätt 

att lära sig ett språk. En av informanterna hade blivit inspirerad till att skriva en samling 

julsagor. Vad de ansåg skulle förändras var att man skulle använda sig av mer utdrag från 

originalet, periodvis läsa själv hemma för att sedan diskutera i klass, analysera mer både 

skriftligt och muntligt, och prata ännu mer om ord och dess betydelser samt använda sig av 

nutidsförfattare. 

 

8.8 Annat som de studerande lärt sig av romanstudien 

På frågan om informanterna ansåg att de hade lärt sig något annat genom att arbeta med 

skönlitteratur, menade en informant att den hade lärt sig att arbeta grundligt. Personen ansåg 

att den hade lärt sig av Janes karaktär och att verkligen tycka om romanen; ”Jag lärde jag 

gillade den här kärleksroman.  Jag lärde mig av Janes karaktär”. En annan informant skrev att 

den har lärt sig att man kan hitta många olika ämnen att diskutera när man läser en roman. 

Ytterligare en informant ansåg sig ha lärt sig nya ord även om den inte använde dem så ofta. 

En av informanterna ansåg att det här sättet att arbeta skulle vara ”standard” och att själva 

romanen har allt som är aktuellt i samhället idag, och då blir språkinlärningen motiverande 

och intressant. Ytterligare en informant tyckte att det var intressant att en så gammal roman 

kunde vara så aktuell idag.  

 

8.9 Hur de studerande upplevde att arbeta med romanen 

När det gäller den sista frågan, om hur informanterna ansåg att det har varit att arbeta med 

Jane Eyre, verkade de överlag positiva. En ansåg att det var en ”jättebra bok” vilket gav 

informanten motivation till att studera. En annan skrev ”SUPER!” och ytterligare en ansåg att 

det var intressant, men påpekade att det skulle ha varit en svensk roman istället. Ett par av 

informanterna fascinerades över att en så gammal roman kan vara så aktuell idag. En 

informant verkade mer negativ, den ansåg att det hade varit svårt att följa med på lektionerna 

när vi diskuterade. En annan informant skrev; ”Det var bra men jag tycker att vi har läst och 

pratat för mycket om Jane Eyre vi borde läsa lite grammatik också”.  
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9 Diskussion och kritisk reflektion  

Valet av rätt sorts litteratur är av stor vikt, eftersom den ska engagera och beröra de 

studerande, och det stödjer även Rosenblatts tankar om hur en skönlitterär roman ska vara 

(2001:69).  

   Jag har sällan lärt mig så mycket från de studerande som under den här romanstudien. Den 

har berikat mig kunskapsmässigt och även relationsmässigt. Jag tycker mig ha fått ett annat 

förhållande till de studerande efter den här studien.   

   När man arbetar med en skönlitterär text kan det ge många andra pedagogiska infallsvinklar. 

Det faktum att de studerande känner en nyfikenhet och en lust att läsa och diskutera är bara 

det en vinstlott, och som lärare känner man då en betydligt större glädje och en större 

entusiasm att själv fortsätta arbeta med skönlitteratur.  Allteftersom tiden går blir man 

övertygad om att arbeta med skönlitteratur är ett effektivt tillvägagångssätt.  

   Jag var noga med att eleverna inte skulle få ta hem romanen och läsa i förväg eftersom 

tanken var att vi tillsammans skulle läsa den i klassen men jag gjorde ett undantag.  Det var en 

studerande som fick ta hem romanen för att han hade tappat en hel del under de två lektioner 

han var borta. Dagen efter fick jag följande mail;  

 

Tack för att jag läste Jane Eyre och ikapp. Jag läste det här  

mornig i sängen. Jag kunde inte lägga ner ... Jag var tvungen att  

avsluta. Det är bra att jag gjorde det så jag kunde gråta hemma  

och inte i klass!  

 

Det här korta meddelandet verifierar det Rosenblatt skriver, dvs. att litteraturen skapar ett 

engagemang som man sällan kan få av något annat sätt att arbeta.  

   Som redan framgår i arbetet visade det sig att romanstudien tog betydligt längre tid än jag 

hade beräknat, och det är något man måste ta i beaktning när man arbetar med en roman. 

Romanen måste få stötas och blötas för att undervisningen ska vara givande och för att de 

studerande verkligen ska få ut något av den. Allteftersom samtalen fortskrider får eleverna 

andra infallsvinklar på hur man kan bemöta litteraturen, och de blir själva medvetna om vad 

en bra roman kan erbjuda.  

   En av svårigheterna i den här undersökningen har varit, som jag tidigare har nämnt, att jag 

själv har observerat och mina iakttagelser ligger delvis till grund för detta arbete. Förmågan 

att helt vara objektiv försvåras när jag själv är med som iakttagare. Det jag har kommit fram 
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till har jag fortlöpande verifierat i arbetet genom annan tidigare forskning, för att få en så 

objektiv bild som möjligt.  

   När det gäller enkäterna valde jag att de studerande själva skriftligt skulle få besvara frågor 

om hur de har upplevt undervisningen. Jag ansåg att det var bättre att de skriftigt skulle 

besvara frågorna och lämna in dem anonymt än att jag skulle utföra en muntlig intervju med 

de studerande. Alternativet hade varit att en annan lärare hade kunnat genomföra en 

enkätintervju men det var inte möjligt.  Reliabiliteten kring enkäterna tål alltså att diskuteras. 

De studerande visste att det var jag som skrev uppsatsen och att det var jag som skulle läsa 

deras svar. Man kan undra hur svaren hade sett ut om de studerande hade vetat att det var 

någon annan som skulle läsa och utvärdera enkäterna. Frågan jag ställer mig är om de 

studerande hade varit mer kritiska om det inte hade varit jag som hade utvärderat enkäterna. 

   Det har varit svårt att särskilja de olika begreppen, tala, skriva och läsa, eftersom de bygger 

på varandra och hela tiden samverkar. 

   Vissa brister för att kunna klargöra hur de studerande utvecklats kan jag se. Jag skulle ha 

använt fler skriftliga uppgifter i den här romanstudien eftersom jag ser att det har varit det 

svåraste att diskutera kring. De studerandes enkäter visar också att de ansåg sig ha fått arbeta 

för lite med att skriva.  

   Efter att jag har arbetat med en mindre romanstudie som har som utgångspunkt att se om 

studerande utvecklas när det gäller att tala, skriva, lyssna och läsa samt att utöka sitt ordförråd 

finner jag en tendens att skönlitteratur kan ge de studerande en god grund att öka dessa 

färdigheter. Att få de studerande medvetna om den svenska kulturen och andra kulturer har 

visat sig komma väldigt naturligt under våra diskussioner av den skönlitterära romanen.  

   Slutligen vill jag understryka att det här är en liten undersökning i att använda skönlitteratur 

i undervisningen och därmed är det svårt, för att inte säga omöjligt, att dra några större 

generella slutsatser av den.  

 

10 Vidare forskning 

Att arbeta med en roman med studerande som inte har svenska som modersmål och använda 

sig av tidningsartiklar och andra källor som berör aktuella ämnen i den roman man läser 

skulle vara intressant. Man kan använda sig av svensk musik, visor etc. för att på så sätt 

inlemma den svenska musiktraditionen, och få de studerande medvetna om den. Att parallellt 

använda sig av svenska dikter är en annan idé som har dykt upp under arbetets gång. 
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   Att utgå från kursplanen och att endast via litteratur och bearbetningar av skönlitterära verk 

få de studerande att klara målen för kursen skulle också vara intressant, samt att få veta hur de 

studerande ser på den formen av undervisning.   

   En något förenklad form av den här sortens romanstudie på sfi skulle också vara intressant.     

   Det finns oändligt mycket man kan göra för att de studerande ska utvecklas i förståelsen för 

den svenska kulturen samt utvecklas när det gäller att skriva, läsa, lyssna och tala.  
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Bilaga 1 

Boksamtal – Jane Eyre  

 

Inledning s. 5-6 

• Vad får vi veta på de två första sidorna i boken? 

• Hur är sidorna utformade? 

• Vilka är initialerna? Varför tror du? 

 

Min barndom s. 7-9 

• Hur gammal är Jane Eyre? 

• Hur beskriver Jane sin barndom?   

• Vem tog hand om henne? 

• Hur hade hon det hos fru Reed? 

• Vem var hennes enda vän när hon bodde hos fru Reed? 

 

Inlåst s. 10-11 

• Berätta om den röda kammaren! 

• Varför var hon så rädd för den röda kammaren? 

• Vem satt bredvid henne när hon vaknade? 

• Vad sa läkaren att hon hade blivit sjuk av? 

 

Lowood s. 12-13 

• Hur upplever Jane skolan Lowood? 

 

Goda vänner s. 14-17 

• Berätta om relationen mellan Jane och Helen Burns! 

• Berätta om incidenten i matsalen! 

 

Våren s. 18-21 

• Berätta om sjukdomen som härjar under våren! 

 

 



 

 

• Vilket löfte gav Jane till Helen? 

 

Längtan bort s. 22-23 

• Vad är guvernanter?  

 

Flytten från skolan s. 24- 27 

• Berätta om kvinnan som kom på besök! 

 

Thornfield s. 28-30 

• Hur blir Jane bemött när hon kommer till Thornfield?  

 

Ett nytt liv s. 31-34 

• På vilket sätt reagerar fru Fairfax när Jane ställer frågor till henne om Mr 

Rochester? 

 

Skrattet från vinden s. 35-36 

• Vad händer när fru Fairfax och Jane går husesyn? 

 

I månskenet s. 37-40 

• Berätta om mötet mellan Jane och Rochester.  

• Vad är det komiska i det mötet? 

 

Rochester s. 41-43 

• På vilket sätt upplevde Jane att han hade hånat henne? 

• Jane får förtroende för Rochester, hur visar det sig? 

 

Sent om natten s. 44-49 

• Berätta kortfattat vad som händer i det här kapitlet. 

 



 

 

 

Fint besök s. 50-53 

• Under våren fick Rochester fint besök från London. Hur upplevde Jane 

det? Varför? 

 

En fruktansvärd kväll s. 54-56 

• Vad innebär charader? 

 

Ett sista möte s. 57-62 

• Varför åkte hon tillbaka till sin mosters hus? 

• Hur blev hon bemött? 

 

En oväntad fråga s. 63-66 

• Berätta kortfattad vad som händer i det här kapitlet! 

 

Dröm eller verklighet s. 67-72 

• Vad händer på natten när Jane sover? 

• Hur reagerar Rochester när hon berättar vad som har inträffat. 

 

Bröllopsdagen s. 73-76 

• Vad händer under bröllopet? 

• Hur reagerar Jane? Hur reagerar Rochester? 

• Berätta om Bertha Mason! 

 

 

Den galna kvinnan på vinden s. 77-82 

• Hur bor Bertha? 

• Varför bor hon så? 

• Vem är Grace Pool? 



 

 

• Hur kommer det sig att Bertha kan smita ut? 

• Hur reagerar Jane?  

• Varför är Rochester gift med Bertha? 

 

Flykten från Thornfield s. 83-85 

• Hon väljer att åka från Thornfield, varför? 

• Vem hjälper henne? 

 

St. John och hans systrar s. 86-90 

• Berätta om hennes tid i prästens hus! 

• Hur var systrarna på gården? 

 

Ett nytt arbete s. 91-94 

• Hur trivs hon på sitt nya arbete? 

• St John och Jane har olika syn på begreppet kärlek, på vilket sätt då? 

 

Ett oväntat brev s. 95-97 

• Vem hade spårat henne?    

• Vad får hon veta? 

 

En rik kvinna s. 98-102 

• Vilken slags överraskning ordnade hon? 

• Hur reagerade St. John, Mary och Diana? 

• Vad tänkte hon om St. John? 

• Vad tyckte hon om St. John? 

 

Kärleken s. 103-105 

• Vad händer i det här kapitlet? 

• Hur märker man i det här kapitlet hur olika Jane och St. John är? 

 



 

 

Lever Rochester? s. 106-111 

• Hur reagerade St. John på hennes avvisande till giftermålet? 

• Vart bestämmer hon sig för att resa? 

• Hur såg Thornfield ut?  

• Varför brann huset ner? 

• Vad hände med de som bott i huset? –Adéle, fru Fairfax, Bertha och 

Rochester 

 

Tillsammans igen s. 112-117 

• Var bodde Rochester? 

• Hur mådde han? 

• Hur såg Rochester ut? 

• Berätta vad som händer i det här kapitlet! 

 

Slutord s. 118-120 

 

• Hur gick det med Helens grav? 

• Vad har hon för tankar kring St. John? 

• Vad är ett mirakel enligt läkarna? 

• Vad är det största miraklet? 

 

Det var den boken! 

//Kathrine 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Bearbetning av romanen Jane Eyre 

Nu har vi läst en del ur romanen och nu vill jag att ni, var och en 
funderar på och svarar på följande uppgifter: 

1. Skriv ner fem saker som du redan vet om Jane Eyre. Hur vet du 
det? Hänvisa till sida och rad i romanen (t.ex. sidan 5, rad 7). 
 

2. Skriv ner fem frågor som du vill ha svar på när romanen är slut. 
 

3. Välj fem ord/uttryck som du har lärt dig. 
 

4. I någon av de sidor som vi har läst vill jag att du väljer ett citat 
som berör dig. Förklara varför det berör dig! 

Lycka till! 
// Kathrine 
 



 

 

Bilaga 3 

 

I torsdags när vi läste Jane Eyre kom det fram att Jane skulle gifta sig med Mr 

Rochester men hon ville absolut fortsätta jobba som guvernant fram tills hon var 

gift. Hon reagerade inte alls på det faktum att hon skulle sluta arbeta som 

guvernant efter sitt giftermål. Många av er hade synpunkter på detta och vi kom 

att börja diskutera begreppet kulturkrockar.  

Diskutera följande: 

• Hur viktigt är det för dig att behålla dina kulturella värderingar? 

• Vad är typiskt svenskt? 

• Vad tycker du är typiskt för ditt hemland? 

• Nämn några likheter och skillnader på synen mellan män och kvinnor här 

i Sverige och i ditt hemland! 

• Nämn några likheter och skillnader på synen när de gäller åldringar, hur 

ser det ut i Sverige och i ditt hemland? 

• Hur är synen på att arbeta i ditt hemland och hur tycker du att synen på att 

arbeta i Sverige ser ut? Är det några skillnader mellan män och kvinnor? 

• Vilka erfarenheter har du när det gäller kulturkrockar? Ge exempel! 

Lycka till! 

//Kathrine 



 

 

Bilaga 4 

Nu när vi under sju veckor har arbetat med Jane Eyre, pratat, läst och skrivit vill jag 

veta vad du tycker om det här sättet att arbeta.   

Tycker du att du under de här veckorna har utvecklats: 

När det gäller att prata? I så fall, på vilket sätt? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

När det gäller att skriva? I så fall, på vilket sätt? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

När det gäller att läsa? I så fall, på vilket sätt? 

 _____________________________________________________________________    

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Har det här sättet att arbeta hjälpt dig i att utöka ditt ordförråd? I så fall, på vilket sätt? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Har du lärt dig något om den svenska och andra studerandes kulturer? Berätta! 

 _____________________________________________________________________   



 

 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Vad anser du har varit mindre bra när vi har arbetat med skönlitteratur? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Kan du tänka dig att fortsätta arbeta med skönlitteratur? Vad ska i så fall ändras? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Har det här sättet att arbeta lärt dig något annat? Berätta! 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Slutligen! Hur tycker du att det har varit att arbeta med Jane Eyre?  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Tack! 

//Kathrine 


