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Sammanfattning  
 

Detta examensarbete är en undersökning av hur elevers och lärares attityder påverkar 

utformningen och undervisningen i momentet litteraturhistoria i gymnasiet men också 

elevernas generella inställning till litteratur, samt vilka hjälpmedel som finns och kan 

användas för att motivera och stimulera dem. Undersökningens metoder är en enkät till 

elever samt intervjuer med fyra gymnasielärare. Resultatet av undersökningen visar att 

eleverna på ett högskoleförberedande program generellt hade en positiv inställning till 

litteraturen. Lärarna i undersökningen var positivt inställda till momentet och skönlitterär 

läsning i stort. De hjälpmedel som diskuterades med lärarna såg de som positiva, samt att 

de kan användas som en hjälp för eleverna att möta en ny form av litteracitet. Den genre 

som uppskattades mest av eleverna i undersökningen var fantasy och det är något som 

visas i flera undersökningar. Litteraturen är på uppgång och tillsammans med lärare och 

bibliotek kan vi hjälpa eleverna att få upptäcka den.  

 

 

Nyckelord: Litteratur, skönlitteratur, litteraturhistoria, litterära epoker, 

litteraturvetenskap 
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Inledning 

Läsning gör inte en människa vis, den gör henne bara lärd. 

W Somerset Maugham 

Ungdomar av idag möter en rad olika texter konstant från att de vaknar på morgonen till 

de lägger sig på kvällen. Det är allt från sms och mail till olika tv-program eller inform-

ation om den där nya filmen på någon streamingtjänst.1  Ungdomar möter således texter 

i en större utsträckning än tidigare och behöver rustas för att kunna hantera dessa texter. 

Olin-Scheller menar att de: ”senaste årens teknik- och informationsutveckling har bland 

annat lett till vad som betecknas som ett ständigt mediebrus.”2 De flesta elever har också 

tillgång till uppkoppling dygnet runt året runt och oftast tillgängligt i fickan via mobilte-

lefonerna. Ett problem för lärare kan då bli att motivera dessa ungdomar att läsa den 

skönlitteratur som eleverna skall läsa i skolan. Genom att eleverna får möta lättare texter 

blir det svårare att motivera dem att läsa den svårare litteraturen. Det beror på att deras 

textvärldar är splittrade från den fantasivärld litteraturen bygger på.3 I läroplanen GY 114 

står följande under rubriken svenska: ”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över 

skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt pro-

ducera egna texter med utgångspunkt i det lästa.”5 Detta mål sätter press på lärarna och 

de behöver ha en god planering för att kunna konkurrera med de korta texter och med-

delandena som eleverna möter i sin vardag.6 Läraren behöver en god planering för att 

kunna leda eleverna in i den skönlitterära världen och inte fastna i de lättare meddelanden 

som uppstår genom dagens teknik. 

 

Hur skall läraren arbeta i sin undervisning för att kunna hjälpa eleverna till att få möta det 

centrala innehållet som berör svenska och internationella författarskap vilket står angivet 

i GY 11? Skolverket menar samtidigt att eleverna skall få möjlighet att möta olika medier 

som film och ljud vilket också kan användas i undervisningen för att nå eleverna.7 Olin-

Scheller pekar i sin avhandling från 2006 hur eleverna ofta har en negativ inställning till 

ämnet svenska och särskilt litteraturläsningen där eleverna ofta verkar anse att det är 

onödig kunskap samtidigt som de gör sådant de redan känner till.8 Lärarens roll blir viktig 

och framförallt lärarens didaktiska arbete. Planeringen av undervisningen blir den 

centrala delen i hur eleverna skall bli intresserade av arbetet, men även hur läraren 

presenterar ämnet för eleverna för att de skall finna ämnet intressant. 

 

                                                 
1 Olin-Scheller 2006:11 
2 Olin-Scheller 2006:12 
3 Olin-Scheller 2006:16 
4 Skolverket 2011 
5 Skolverket 2011 
6 Olin-Scheller 2006 
7 Skolverket 2011 
8 Olin-Scheller 2006 
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Ytterligare ett problem som finns enligt Olin-Scheller är hur ämnet svenska får 

konkurrera med karaktärsämnesblocken om elevernas tid och intresse. Eleverna i de 

klasser där detta är ett problem hade inställningen att de redan kunde ämnet och inte 

behövde ägna det lika mycket av sin fritid som exempelvis ämnet matematik. 9  

 

Varför skall då eleverna läsa skönlitteratur på gymnasiet? Frågan är lika komplex som 

enkel. Enligt Persson behöver eleverna läsa skönlitteratur för att förstå sin samtid 

samtidigt som de behöver förstå sin historia. Eleverna får mer fokus på litteraturen i 

gymnasiet till skillnad från grundskolan där det mer handlar om att läsa för läsandets 

skull.10 Eleverna i gymnasiet behöver ha ett annat förhållningssätt till litteraturen än de 

hade i grundskolan. I gymnasiet handlar det mer om analys och koppling till verkligheten 

istället för att enbart läsa, det förekommer även analyser i grundskolan men på en mer 

grundläggande nivå. Eleverna behöver få denna koppling för att de skall förstå varför de 

skall läsa litteraturen och inte bara läsa för läsandets skull. Persson fortsätter skriva att 

dessa kopplingar legitimeras av ämnets styrdokument och blir litteraturen lite eftersatt. 

Det handlar mycket om den västerländska litteraturen och hur eleverna skall tillgodose 

sig kunskaper om de litterära verk som är viktiga.11 Nordberg menar att fantasyböckerna 

får mer och mer utrymme i ungdomarnas litterära värld vilket bör användas av skolorna 

för att hjälpa eleverna till litteraturen.12Att bygga in mer litteratur från resten av världen 

eller rent av fantasy skulle kunna hjälpa eleverna att fatta mer tycke för litteraturen.  

 

Eleverna skall få tillgång till ett stort utbud av litterära verk genom sin gymnasietid enligt 

GY 1113. Detta är något som ställer höga krav på skolan men samtidigt på lärare. Redan 

i LPF 94 skrevs det om ett utvidgat textbegrepp vilket innebär att eleverna skall få tillgång 

till andra medier än böcker i sin undervisning.14 Medier som film, musik och teater skall 

också räknas in i det utvidgade textbegreppet och blir det viktigt för läraren att känna till 

vilka hjälpmedel som finns för att öka förutsättningarna för eleverna.  

 

Enligt det centrala innehållet i kursen svenska 2 skall bland annat ”Svenska och internat-

ionella författarskap, såväl kvinnliga som manliga […] från olika tider och epoker”15 be-

handlas. Jag har i detta examensarbete valt att kalla litteraturen från olika tider och epoker 

för litteraturhistoria. Detta eftersom den benämningen är den som används av de intervju-

ade lärarna.   

                                                 
9 Olin-Scheller 2006:62 
10 Persson 2007:139 
11 Persson 2007:177–178 
12 Nordberg 2015 
13 Skolverket 2011 
14 Skolverket 1994 
15 Skolverket 2011 
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Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att försöka undersöka elevers och lärares attityder 

gentemot litteraturhistoria samt även finna svar på deras attityder till litteraturläsning i 

allmänhet. Jag ämnar också undersöka huruvida det finns några hjälpmedel som läraren 

och eleverna kan ta till för att hjälpa de elever som har svårt med läsningen. Eleverna som 

ska delta i undersökningen går tredje året i gymnasiet och läraren som intervjuades var 

samma lärare som hade dem under andra året när de läste litteraturhistoria i svenska 2. 

Frågeställningarna blir: 

 

• Vilka attityder har lärarna och eleverna till litteraturhistoria samt litteraturen över 

lag?  

• Vad kan lärare och skolor göra för att stötta eleverna i litteraturläsning och med 

vilka hjälpmedel kan detta göras?  

 

 

Bakgrund 
 

Genom att resultaten i tidigare forskningsrapporter (bland annat Olin-Scheller16, Molloy17 

och Brodow och Rininsland18) visat på en negativ trend när det handlar om litteratur och 

läsning samtidigt som läsning är en stor del av ämnet behöver läraren hitta strategier för 

att kunna hjälpa eleverna framåt inom ämnet. Olle Nordberg rapporterar att elevernas 

läsförmåga blir allt sämre samtidigt som intresset för att läsa minskar hela tiden. Nordberg 

nämner att rubrikerna i de svenska tidningarna närmats målats upp som krigsrubriker om 

hur resultaten i stora tester som exempelvis PISA blir sämre och sämre.19 Nordberg menar 

att tidningsrubrikerna är överdrivna och att attityderna till läsning inte blir sämre. 

Framförallt flickors inställning till läsning har till skillnad från vad Olin-Scheller skriver 

faktiskt blivit mer positiv.20 

 

Som jag nämnde i inledningen skrevs det om ett utvidgat textbegrepp i LPF 94 för första 

gången och det innebär att även film och ljud skall kunna användas som texter i 

undervisningen och eleverna skall få bredare uppfattning om de olika texterna.21 När GY 

11 kom fick det utvidgade textbegreppet en mer framskjuten position och eleverna skulle 

få möjligheten att möta de olika litterära epokerna på varierande sätt..22 I Olin-Schellers 

avhandling framkommer det att eleverna får möta litteraturen på andra sätt än via just 

böcker får de en större förståelse och inom fält där de tidigare varit relativt ointresserade.23 

                                                 
16 Olin-Scheller 2006 
17 Molloy 2003 
18 Brodow & Rininsland 2005 
19 Nordberg 2015:181 
20 Nordberg 2015:182 
21 Skolverket 1994 
22 Skolverket 2011 
23 Olin-Scheller 2006:57 
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Gunilla Molloy skriver i sin undersökning om hur eleverna ofta frågar henne om varför 

de skall läsa skönlitteratur.24 Även om det står i läroplanen att eleverna skall läsa 

skönlitteratur kan det bli svårt att motivera varför om läraren inte har förståelse för vad 

eleverna kan lära sig av att läsa skönlitteratur. Molloy skriver i sin undersökning om hur 

det kan hjälpa eleverna att ha diskussioner om litteraturen i helklass eller mindre grupper. 

Detta eftersom eleverna då får analysera det de läst tillsammans och kan ta sig vidare, 

samt att det blir ett bra hjälpmedel för eleverna att få en djupare kontext.25 

 

Något som kan framstå som problematiskt för en lärare när det gäller 

litteraturundervisning både generellt och inom litteraturhistorien är utbudet, det vill säga 

vilka böcker finns tillgängliga för eleverna och hur de valts ut. Utbudet inom den klassiska 

litteraturen kan ses som ett hinder eftersom det kan vara svårt att motivera elever att läsa 

den äldre litteraturen. Att utöka utbudet av texter och medier kan vara en väg att gå. 

Ytterligare ett problem som kan uppstå för läraren är hur elevgruppen är sammansatt. När 

läraren skall undervisa i ämnet möter de ett helt rum med olika individer som har olika 

förutsättningar och intressen. Alla människor har olika förutsättningar och förväntningar 

när det kommer till litteratur och läraren behöver finna strategier för att möta olika 

individer. Allt ifrån elever som älskar att läsa till elever som gärna tar kortast möjliga väg 

genom böcker och texter.26 

 

En undersökning som är av vikt att ta upp är den Wohrne Wennerströms skrivit om 

ungdomars inställning till litteraturen och hur stor betydelse den har för dem.27 Eleverna 

i den undersökningen fick frågan om hur de ser på litteratur och hur stor vikt den har för 

dem. Resultaten visade att elever som går högskoleförberedande program uppskattade 

skönlitteratur mer än de som gick ett yrkesförberedande program.28  

 

Barn och ungdomar växer idag upp med tekniska lösningar som inte fanns tidigare och 

de är ständigt uppkopplade och möter ny teknik nästan dagligen. Det kan innebära att 

eleverna ofta blir experter på att möta denna nya teknik. Läraren kan använda den nya 

tekniken i undervisningen av litteraturen och litteraturhistoria. Andersson skriver om hur 

det kan göras Re-makes på litteraciteten vilket innebär att gå tillbaka till grunden för läs 

och skrivkunnigheten, men med den nya tekniken som hjälpmedel. Ett exempel på 

användandet är att lyssna på en ljudbok och läser boken samtidigt detta för att bli en bättre 

läsare. Därigenom kan läraren och skolan komma i kontakt med ungdomarnas läs och 

skrivkunnighet genom litteraturen och de tekniska framstegen som gjorts.29 Eleverna kan 

genom de tekniska hjälpmedel som finns idag använda sig av dessa för att lättare komma 

fram till en litteracitet som hjälper dem att förstå de litterära verk som de skall läsa. Enligt 

                                                 
24 Molloy 2003:15 
25 Molloy 2003:135 
26 Schmidl 2008:13 
27 Wohrne Wennerström 2015 
28 Wohrne Wennerström 2015:211 
29 Andersson 2011 
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Nordberg behöver eleverna en distans till det de läser för att kunna få en bredare förståelse 

för det de läser, med andra ord få en större förståelse för det de läser.30 

 

Brodow och Rininsland berör hur lärarens engagemang påverkar elevernas läslust där de 

skriver att engagemanget är viktigt för att motivera eleverna till läsning.31 Brodow och 

Rininsland menar således att lärarens engagemang spelar stor roll för elevernas lust att 

läsa skönlitteratur vilket också inkluderar de litterära klassiker som skall läsas. ”En 

entusiastisk lärare kan som vi ser betyda mycket för elevernas engagemang, men frågan 

är om läraren kan mäta sig med elevernas möte med författaren till en bok”32 Här visar 

Brodow och Rininsland hur viktigt det är med en engagerad lärare och även hur ett möte 

med författaren fick eleverna i denna studie att bli mer intresserade. Det kan dock vara 

svårt i fallet med de litterära klassikerna som skall läsas eftersom de flesta av författarna 

har avlidit. Avsnittet i läroplanen om litteratur och film nämner Brodow och Rininsland i 

sin undersökning, de skriver där om hur lärarna i deras undersökning använt sig av 

långfilmer för att hjälpa eleverna att studera dramaturgi och filmens uppbyggnad kopplad 

till litteraturens. Något som framkom i studien var dock hur lärarna ej använde sig av 

kortfilmer eller pjäser. Vilket skulle kunna vara till stor hjälp inom litteraturhistoria.33 

 

Maria Wennerström Wohrne skriver i sin undersökning hur litteraturläsning skiljer sig åt 

mellan programmen på gymnasiet.34 Hon skriver framförallt om hur det skiljer sig mellan 

yrkesförberedande program och högskoleförberedande program. Eleverna i 

undersökningen har fått redogöra för vilken betydelse de anser att litteraturen har för dem. 

På en femgradig skala har de rangordnat litteraturen där fem var högst vilket innebär att 

eleverna var positivt inställda till litteraturen och ett var lägst vilket betyder att eleverna 

var negativt inställda. Eleverna som går på högskoleförberedande program svarade i snitt 

att litteraturen har en betydelse på 3,55. Samtidigt hade eleverna på yrkesförberedande 

programmen i snitt 2,0.35 Den största enskilda faktorn som Wohrne Wenneström pekar 

på är elevernas attityder till läsning. Wohrne Wennerström menar att  

detta är något skolan behöver arbeta mer med för att hjälpa eleverna att finna vägar till 

att läsa.36 

  

                                                 
30 Nordberg 2015:189 
31 Brodow & Rininsland 2005:56 
32 Brodow & Rininsland 2005:57 
33 Brodow & Rininsland 2005:187 
34 Wohrne Wennerström 2015 
35 Wohrne Wennerström 2015:211 
36 Wohrne Wennerström 2015 
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Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning inom ämnet berör till största del elevers läsvanor och deras attityder 

till läsning och litteratur i stort.  

 

Nordbergs undersökning visar ett annat förhållande än det Brodow och Rininsland visar. 

Nämligen att elevers attityder till läsningen inte har försämrats på grund av den tekniska 

utvecklingen, utan snarare tvärtom, det vill säga att ungdomar läser mer nu än i början av 

2000-talet. Ungdomar läser mer av de kortare texter och snabba meddelanden som 

internet består av istället för långa faktatexter och tidskrifter. Detta är enligt Nordberg 

inget konstigt. Allt finns på Internet i korta meddelanden och läsaren behöver inte 

spendera timmar med att läsa en tidskrift utan kan få resultatet levererat snabbare.37 

Nordberg undersöker elevers läsvanor utifrån ett nationellt prov och visar på en 

uppåtgående trend i jämförelse med tidigare undersökningar i samma ämne. Den visar att 

sociala konstruktioner och kön inte behöver påverka hur gärna elever läser utan det 

handlar mycket om läraren och hur han/hon väljer att undervisa i ämnet.38 Nordbergs 

undersökning visar att eleverna uppskattar böcker i större utsträckning än vad övrig 

tidigare forskning har visat. Eleverna som deltagit i Nordbergs undersökning visade att 

de fick en mer avkopplad upplevelse av att läsa en bok samtidigt som de ansåg att deras 

fantasi utvecklades mer och de fick en rikare upplevelse av att läsa istället för att 

exempelvis se en film.39 Boken och litteraturen kan i detta fall ses som den har en väldigt 

stark position i jämförelse med övriga former av underhållning. Nordberg visar i sin 

undersökning hur elevernas läsvanor förändrats. År 2000 såg Nordberg att fantasy som 

genre endast fick 4 % av elevernas röster när de skulle välja genre. 2012 hade siffran ökat 

till 25 %.40 

 

När Persson inledde sin undersökning försökte han fokusera direkt på huvudfrågan 

”varför läsa litteratur?” han insåg snabbt att skolans läroplan är full av kulturella begrepp 

vilket gjorde det svårare för läraren.41 Persson fann att begrepp som kulturarv och 

mångkultur fanns överallt i läroplanerna vilket kan leda till ett försvårande av den 

tekniska utvecklingen som exempelvis användandet av ljudböcker inom skolan och 

samtidigt leda till att lärare får kämpa i motvind när det kommer till tekniken framförallt 

inom ämnen som berör litteraturhistoria.42 Användandet av film och andra medietekniska 

hjälpmedel kan stötta eleverna i sitt utforskande av ämnet. Genom den medieteknologiska 

mångfald som Persson skriver om kan vi både se positiva och negativa sidor för läsning 

av skönlitteratur. Eleverna blir matade hela tiden med meddelanden och texter vilket kan 

                                                 
37 Nordberg 2013:8 
38 Nordberg 2013:84 
39 Nordberg 2013:36 
40 Nordberg 2013:200 
41 Persson 2005:788 
42 Persson 2005:788 
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leda till att äldre skönlitteratur får mindre utrymme. Samtidigt får eleverna tillgång till 

fler litterära texter utan att besöka biblioteket eller bokhandeln.43  

 

Peter Andersson har forskat inom området för tekniska hjälpmedel för att nå litteraciteten 

eller som han kallar det ”New literacies”. Genom att vi använder oss av den teknik som 

ungdomarna idag hanterar bra kan läraren hjälpa dem att bli läskunniga snabbare. 

Ungdomar idag behöver lära sig engelska tidigare då det språket används i större 

utsträckning än det gjordes på 90-talet.44 Språket blir därigenom annorlunda, det byggs 

inte upp på samma sätt med meningar som bygger upp längre texter som sedan bilder en 

lång text. Ungdomarna bombarderas med kortare texter och meddelanden istället via till 

exempel sociala medier. Vilket leder till att språket närmar sig en förändring där båda 

delarna behövs. Eleverna i skolan behöver fortfarande kunna denna del av språket 

samtidigt som de ofta behärskar det nya sättet att hantera språket. Läraren kan använda 

sig av tekniska lösningar för att hjälpa eleverna att bli en brygga mellan dessa olika språk. 

Detta kan enligt Andersson leda till att lärare behöver förändra hur skolan arbetar med 

litteraciteten och behöver omfamna denna nya teknik och använda sig av de hjälpmedel 

som finns för att stärka eleverna i deras utbildning.45 Kritik riktas mot detta sätt att se på 

litteraciteten och det handlar framförallt om att språket byggs upp på samma sätt som det 

alltid gjort. Det vill säga språkets uppbyggnad har inte i grunden förändrats. Även om den 

kanske kommer att göra det i framtiden på grund av denna nya litteracitet.46 Andersson 

skriver också om det positiva med att arbeta med tekniken och då lyfter han framförallt 

fram samarbetet mellan elever. Arbetar eleverna tillsammans vid en dator eller dylikt kan 

de samarbeta och diskutera med varandra för att komma vidare i sitt arbete vilket kan leda 

till en ökad förståelse för både tekniken och språket.47  

 

  

                                                 
43 Persson 2005 
44 Andersson 2011:42 
45 Andersson 2011:45 
46 Andersson 2011:52 
47 Andersson 2011:54 
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Teori 
 

Nedan redovisas de teorier som används i examensarbetet. Teorierna handlar dels om 

litteraturdidaktik dels om digitala hjälpmedel i skolan. De digitala hjälpmedlen som 

redovisas är: New Literacy, Blended Learning samt Powerful Knowledge. Inom 

litteraturdidaktiken ska det redogöras för Litteracitet och hur textanvändandet i 

klassrummet ställer höga krav både på elever och lärare.  

 

Anderssons teori om New Literacy har använts, det vill säga hur eleverna i dagens 

samhälle kan använda tekniska hjälpmedel för att kunna uppnå den litteracitet som behövs 

för att kunna läsa bland annat litteraturhistoria.48 Skolverket skriver om olika teorier för 

undervisningen, och en teori som används i detta arbete är teorin om ämnesövergripande 

undervisning där lärare i olika ämnen kan kombinera sin undervisning för att ge eleverna 

möjligheter att studera flera ämnen samtidigt.49 Jag använder New Literacy till hjälp i min 

analys då jag skall undersöka vilka hjälpmedel som finns att tillgå och hur de kan 

användas för att ge eleverna möjlighet att finna intresse och förståelse för det de läser.   

 

Åsa Melin vid Karlstads Universitet har forskat om hur digitala resurser kan användas i 

undervisningen och här där kommit fram till att lärare behöver bli mer insatta i hur de 

digitala resurserna kan användas. Därav presenteras de teorier som framkommit av den 

forskningen. En viktig del som framkom i undersökningen var hur läraren och eleverna 

kunde utforska ämnet tillsammans, eftersom det ger en god grund till lärandet när de får 

lära tillsammans.50 Genom att använda sig av olika digitala resurser kom Melin fram till 

att de är anpassade för olika lärandemål. Ett exempel är att quiz lämpar sig bra för 

inlärning av ord eller begrepp där det finns ett rätt svar. Att sedan använda sig av dessa 

quiz för att skapa diskussioner för eleverna och läraren tillsammans upplevdes som ett 

givande arbetssätt. Att få eleverna mer delaktiga i undervisningen var ett viktigt mål för 

undersökningen och detta kunde uppnås med de digitala resurserna och arbetssättet där 

de lärde tillsammans. Något mer som är viktigt för att dessa quiz skall ha hög effektivitet 

för elevernas lärare är enligt Melin att använda sig av instruktionsfilmer istället för att 

skriva ut instruktionerna. Eleverna får genom instruktionsfilmen en högre del av närvaro 

från läraren istället för att läsa sig till instruktionerna. Det blir även lättare för eleverna 

att ta till sig kunskapen genom en sådan form av instruktionsfilm.51 Melins teori blir 

således ett bra komplement till Anderssons teori om New Literacy som beskrivs ovan. 

Genom att använda Melins undersökning som bakgrund till hur vi tillsammans med 

eleverna kan använda de teknologiska hjälpmedlen som behövs kan en högre form av 

litteracitet uppnås. 

 

                                                 
48 Andersson 2011 
49 Skolverket 2018 
50 Melin 2017 
51 Melin 2017:78–79 
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För att förstå begreppet Litteracitet eller New Literacy som nämns tidigare i arbetet 

används Olle Nordbergs översiktliga modell.  Den består av fyra steg som enligt Nordberg 

krävs för att vara en utvecklad litterär läsare: 

 

1. En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också innebär en 

förståelse för den fiktionella textens egenart.  

2. En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och identifiera 

sig med textens karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina närmaste.  

3. En förmåga att höja blicken och göra reflektioner mot allmänmänskliga 

situationer och känslolägen samt kopplingar till andra fiktionsberättelser utan att 

kontakten med texten förloras. Det vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i 

samband med fiktionsläsning.  

4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet kunna 

resonera kring hur denna påverkar den egna personen, bland annat i termer av 

personlig utveckling.52 

 

De fyra punkterna är viktiga att ha i åtanke när det kommer till skönlitterär läsning i 

gymnasiet eftersom det enligt Nordberg är det som krävs för att vara en fullgod läsare på 

gymnasial nivå.53 De flesta elever kan nivå ett och två när de går i gymnasiet men de 

behöver hjälp att ta sig till nivå tre och fyra där analysen kan ta form och analysen kan ta 

det perspektiv som läraren avser använda som exempelvis ett feministiskt perspektiv. 

Nordberg menar vidare att eleverna i steg ett ser sig själva som lärare och 

litteraturundervisningen finns för att utveckla sin litteracitet.54 Nordbergs teori visar 

vidare hur läraren kan bedöma elevernas insatser för att kunna ge rättvisa betyg, genom 

att läraren arbetar med elevernas upplevelser och tankar om litteraturen på ett sådant sätt 

att betygsättningen kan göras utan att minimera litteraturens betydelse. 55 Nordberg 

poängterar även att lärare undviker ofta dessa frågor till eleverna där de får uttrycka sina 

tankar och känslor om själva läsningen vilket kan leda till att bedömningen blir 

svårhanterlig för läraren. Genom att läraren diskuterar, frågar, hjälper eleverna att tolka 

texterna kan läraren hjälpa eleverna att komma vidare i sin litteracitet.56  

 

Nordberg skriver även om hur läraren behöver anpassa sin undervisning till att få in det 

digitala i lärandet. Det ger läraren möjligheter att styra undervisningen med berättandet 

som kärnan i den, men samtidigt är det av vikt att skönlitteraturen får ha sin roll. 

Läsupplevelsen i det skönlitterära är svår att uppnå med andra medel och här menar Olle 

Nordberg att läraren har sitt starkaste medel mot den legitimeringskris som 

skönlitteraturen befinner sig i.57 Enligt Thörne, Flognman och Jonsson är detta en fråga 

som läraren behöver arbeta kring hur läraren få in det digitala när det kommer till 

skönlitteraturen. Genom att använda sig av exempelvis blende learning (vilket förklaras 

                                                 
52 Nordberg 2019:146 
53 Nordberg 2019 
54 Nordberg 2019:147 
55 Nordberg 2019:147 
56 Nordberg 2019 
57 Nordberg 2019:148 
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närmare i kommande stycke) kan läraren använda sig av digitala resurser för att arbeta 

med det analoga materialet. Att finna olika sätt att examinera eleverna kan vara en god 

väg in till arbetet kring skönlitteraturen genom att eleverna får möta texterna på olika 

nivåer i sitt arbete. 58 

 

Karin Thörne, Jeanni Flognman och Gunnar Jonsson vid Karlstads universitet gjorde en 

undersökning kring blended learning och digital examination.59 I den undersökningen 

framkom att så kallad blended learning var ett bra sätt för eleverna att ta till sig kunskapen 

och att examineras på olika sätt var något som eleverna upplevde som positivt. Blended 

learning innebär att läraren använder sig av olika undervisningsmetoder samt olika sätt 

att examinera, både digitalt och analogt. Teorin om blended learning är av vikt för detta 

examensarbete eftersom det digitala klassrummet är en del av New Literacy som används 

för att se vilka hjälpmedel som finns och hur de används. Genom att låta eleverna få ta 

del av olika sätt att examineras breddar också läraren elevernas chanser att lyckas i skolan. 

Ett exempel visas i Thörne, Flognman och Jonssons undersökning där eleverna fick ta del 

av både muntliga seminarium som skriftliga. Eleverna som fick ta del av de muntliga 

seminarium som erbjöds uppskattade dessa mer. Seminarierna var både digitala via olika 

lärplattformar, men även analoga i klassrum. Via muntliga seminarium hade eleverna 

hjälpt varandra att komma vidare i sina funderingar, vilket är svårt när eleverna skall 

examineras skriftligt. När eleverna diskuterade digitala examinationer som gjordes 

skriftligt handlade kritiken ofta om den digitala plattformens utformning och hur den 

kunde användas. Detta blir något att använda till framtida utvecklingar inom området att 

tekniken ska vara lätt att hantera och att den samtidigt skall fungera på ett smidigt sätt. 

De skriftliga seminarierna i undersökningen utfördes i något som kan liknas vid ett 

chattforum, dock var ett stort problem att uppdateringarna var långsamma och tiden för 

eleverna var för liten. Eleverna var trots problemen relativt positiva till denna form av 

examinering då chattfunktionen gjorde att de kunde hålla samtal om texter när de skrev. 

Slutkontentan var att de flesta elever föredrog ett muntligt seminarium före ett skriftligt 

då diskussionerna var mer levande vilket ledde till att eleverna gav mer i sin utbildning. 

Negativt med muntliga seminarier enligt studien var att vissa elever har svårt att ta plats 

i dessa diskussioner och för dessa elever passar ett skriftligt seminarium bäst. Denna teori 

blir användbar för examensarbetet då det gäller för lärare att hitta olika vägar till att hjälpa 

eleverna att klara kursen och målen genom blended learning och att använda sig av de 

olika digitala och analoga hjälpmedel som finns att tillgå. Vilket leder till att läraren kan 

stötta eleverna att finna den examinationsform som passar dem bäst. 

 

Michael Tengberg skriver i sin artikel om hur textanvändning och texttolkning används i 

undervisningen på högstadiet. Den teori som redogörs för där handlar om samtalet om 

texter i klassrummet är viktiga för att eleverna skall komma vidare i sin litteracitet.60 

Tengberg menar att all sådan undervisning ställer höga krav på läraren och behöver 

innehålla en intellektuell utmaning för eleverna. Enligt Tengberg är det genom samtalen 

                                                 
58 Thörne, Flognman & Jonsson 2017 
59 Thörne, Flognman & Jonsson 2017 
60 Tengberg 2019 
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läraren kan få eleverna att komma vidare i sin analytiska förmåga enligt, och därigenom 

kan gruppsamtal vara vikt i undervisningen. Tengbergs undersökning visar att i många 

klassrum är utrymmet för eleverna att bearbeta sina texter alldeles för liten. Eleverna 

själva bedömde i undersökningen att de inte fick utmanande texter i tillräckligt stor 

utsträckning. Något mer som framkom i Tengbergs undersökning var hur eleverna inte 

fick diskutera och samtala om texterna i tillräckligt stor utsträckning. Det framkom också 

att många av eleverna saknade den analytiska förmågan att analysera sina texter och 

därför handlade det mer om elevernas erfarenheter av texten. Ett problem som Tengberg 

skriver om är hur eleverna i sina tolkningar av texten ofta blir influerade av lärarens tankar 

och tycke om texten vilket kan leda till att tolkningen och analysen inte blir elevens. 

Tengbergs artikel visar på att textarbetet i skolan behöver revideras och göras om för att 

eleverna skall få rätt förutsättningar till att analysera texter i framtiden. Skolan har ett 

påtagligt behov av att diskutera den didaktiska inramningen som omger lektionerna. 

Enligt Tengberg finns det mycket att arbeta med i undervisningen av texter och 

skönlitteratur. Läraren behöver kritiskt arbeta med texterna tillsammans med eleverna för 

att kunna hjälpa dem vidare i sin analytiska förmåga.61 Tengbergs teori som beskrivs ovan 

är framförallt kopplad mot högstadiet dock anser jag att problematiken är direkt kopplad 

samman med gymnasieskolans problematik när det kommer till texter och skönlitteratur. 

Det vill säga hur eleverna inte får utrymme att diskutera texter som de arbetar med 

tillsammans med läraren eller med andra elever. Den appliceras i detta arbete trots att det 

skiljer sig lite från utgångspunkten i Tengbergs ursprungliga undersökning. 

 

Ytterligare en teori som används är Powerful knowledge. Powerful knowledge kan 

beskrivas utifrån två kriterier: För det första är kunskapen specialiserad på två sätt: dels 

hur den uppkommer och dels hur den överförs mellan människor.  Det andra kriteriet är 

att Powerful knowledge inte är något som eleverna har med sig via tidigare erfarenheter 

när de kliver in i klassrummet.62 Namnet Powerful knowledge kommer från att kunskap 

är något som hamnar inom ramen för det läroplanen vill att eleverna skall lära sig men 

eleverna får kunskap de kan applicera utanför ramarna för läroplanen genom användandet 

av Powerful knowledge. Detta innebär att de får en bredare kunskapsbas att använda sig 

av eftersom de kan applicera kunskapen på flera områden. Användandet av Powerful 

knowledge i artikeln ”Powerful knowledge, transformations and the need for empirical 

studies across school subjects”63 kopplas framförallt mot arbetet med ämnesövergripande 

undervisning. Genom att arbeta ämnesövergripande menar författarna av artikeln att 

läraren kan hjälpa eleverna till en kraftfullare kunskap, dock visar de på att det i första 

hand går att använda sig av i ämnen som är öppna för tolkning. Det blir svårare att 

undervisa utanför ramarna på detta vis i exempelvis matematik där kunskapen är mer 

konstant. Läraren kan med fördel arbeta ämnesövergripande tillsammans med exempelvis 

religionsläraren för att få eleverna mer intresserade av texter i skönlitteraturen då de får 

en större chans till en djupare förståelse för ämnet. Artikelns huvudsyfte är att länka 

                                                 
61 Tengberg 2019 
62 Gericke, Hudson, Olin-Scheller & Stolare 2018 
63 Gericke, Hudson, Olin-Scheller & Stolare 2018 
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samman ämnesdidaktiken med ett förhållande till läroplanen som kan ses via Powerful 

knowledge och därmed ge större möjligheter att undervisa alla elever på sina villkor.64 

 

En annan teori som härstammar från Olle Nordberg och handlar om hur läsningen behöver 

nå ett litteraturvetenskapligt förhållningssätt bortom skolan. Fiktionsläsningen har en 

utgångspunkt inom skolans värld där ett tvärvetenskapligt ämne växer fram, och därför 

behöver eleverna läsa på sin fritid och då framförallt olika fiktiva berättelser där de kan 

få en avkoppling från den uppkopplade värld de lever i. Detta används som en motpunkt 

mot de olika teknologiska hjälpmedel som omnämns. Eleverna behöver enligt Nordberg 

koppla av och framförallt koppla ned för att kunna landa i det de läser och få en större 

förståelse för skönlitteraturen. 65  

 

Genom de teorier som redogjorts för ovan kan läraren se att det finns flera anledningar 

till att använda sig av teknologiska hjälpmedel i samband med andra lösningar för att 

hjälpa eleverna att klara kurserna i skolan. Genom blended learning och Powerful 

knowledge kan lärarna i ett arbetslag finna vägar att examinera elever genom att 

kombinera sina ämnen för att ge eleverna djupare förståelse. I kombination med detta kan 

läraren använda sig av teknologiska hjälpmedel som exempelvis diskussioner online eller 

olika chattforum för att eleverna skall kunna hjälpa varandra. Samtidigt kan läraren få 

tillgång till skönlitterära texter på nätet där eleverna lätt kan få dem tillgängliga i sin 

telefon eller surfplatta och därigenom ha texterna nära till hands i sin vardag. Därav blir 

de skönlitterära texterna mer nära eleverna och då kan eleverna läsa när det passar dem, 

på bussen, tåget eller hemma i sängen med mera.  

 

 

 

  

                                                 
64 Gericke, Hudson, Olin-Scheller & Stolare 2018 
65 Nordberg 2013:19 
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Metod 
 

Metodval  

 

De metoder som detta examensarbete använder är enkäter till gymnasieelever men också 

intervjuer med elevernas svensklärare de hade i kursen svenska 2. Metoden för detta 

arbete blir således både kvalitativ och kvantitativ, det vill säga den använder sig av både 

särskilda kvaliteter hos det jag studerar samt data från enkätsvaren.66 Reliabiliteten i 

undersökningen är relativt klar eftersom frågorna på enkäten presenteras i Bilaga 1. 

Resultaten kan skilja sig åt eftersom det handlar om elever. Resultaten kan dessutom 

variera beroende på program eller vart skolan är belägen.67 Validiteten i undersökningen 

är hög då den undersöker det den skall och frågor om exempelvis kön etcetera har 

utelämnats då det inte var av intresse för just denna undersökning. Enkäterna som 

eleverna har svarat på blir resultat en kan analysera samtidigt som intervjuerna bidrar till 

mer djup och även visar lärarens attityder och tankar om elevernas attityder till ämnet. 

Eleverna fick svara på enkäterna innan lärarna intervjuades och sedan visades svaren för 

läraren för att kunna diskutera resultaten i intervjun.  

 

Jag har valt att använda mig av Jan-Axel Kyléns sammanfattningsmetod för att kunna 

analysera resultatet. Metoden går ut på att allt material har sammanfattats och skrivs inte 

ut i sin helhet utan sammanfattas och det som är relevant för arbetet redovisas. 

Enkätsvaren har gjorts till diagram som sammanställdes enskilt för att sedan 

sammanställas till en enhet.68 Alla intervjuer har transkriberats och sammanfattats i 

resultatdelen för att kunna användas till en analys av resultatet för att sedan ställa dem 

mot varandra.   

 

 

Enkäter 

 

Enkäterna gjordes på papper och inte på dator eftersom eleverna skulle få besvara 

enkäterna samtidigt och risken för bortfall skulle minimeras. De digitala alternativen kan 

leda till att eleverna svarar hemmavid och inte i skolan vilket i sin tur kan leda till ett 

bortfall av inlämnade svar. Enkäten består av 12 frågor och detta för att inte avskräcka 

eleverna med något som kan uppfattas som långt och invecklat som längre enkäter kan 

leda till.69 Enkäterna består både av frågor med svarsalternativ, men även öppna frågor 

där eleverna själva får reflektera över sina svar.70 Svaren på enkäterna delas in i diagram 

och redogöras för i resultatet. Dessa svar är en grund till de intervjuer som genomförs 

med lärarna. Lärarna får ta del av hur eleverna svarat och ge sin syn på varför eleverna 

                                                 
66 Reinecker & Stray Jørgensen 2017:193 
67 Kylén 2004:122 
68 Kylén 2004:162 
69 Kylén 2004:56 
70 Kylén 2004:61 
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svarade som de gjorde och hur deras attityder kan påverkas av lärarens attityd till 

momentet litteraturhistoria.  

 

Intervjuer 

 

Genom att välja intervju som metod undersöktes hur momentet litteraturhistoria användes 

i skolan och även hur elevernas läsvanor såg ut på fritiden vilket lärarna känner till efter 

att de har tagit del av enkätsvaren. De intervjuades perspektiv och attityd till ämnet skulle 

även undersökas.71 Intervjun bestod av semistrukturerade frågor vilket innebär att 

frågorna dels är öppna dels strukturerade för att kunna inleda samtal istället för att få korta 

svar dels att det lämnade intervjun öppen för diskussioner. Samtidigt fanns färdiga frågor 

att förhålla sig till och därav blev intervjun fokuserad samtidigt som den kan gå mer åt ett 

samtal.72 Då det inte finns en rak manual för hur intervjun skall genomföras blir det upp 

till forskaren att skapa ett gott samtal och därigenom få fram de frågor och svar som 

forskaren ämnar undersöka.73  

 

Material och urval  

 

Det material som använts för undersökningen är enkätsvaren74 och även intervjuer med 

lärarna för de utvalda eleverna.75 Urvalet föll på en skola i en medelstor kommun i norra 

Sverige. Skolan är en högskoleförberedande skola och har fyra program, det vill säga att 

de endast har teoretiska program. En klass från varje program valdes ut för att genomföra 

enkäterna. Det var 73 elever som svarade på enkäten. Enkäterna besvarades under 

lektionstid med mig närvarande. Urvalet gav en strategisk och representativ bild av hur 

elevernas attityder mot litteraturen såg ut på den utvalda skolan. Vilket i sin tur ledde till 

ett underlag inför intervjuerna med lärarna. Lärarna hade haft eleverna när momentet 

studerades vilket i sin tur gav en djupare förståelse för hur eleverna hade svarat på 

enkäten.76 En första kontakt mellan mig och skolan togs och förutsättningarna 

klargjordes. Eleverna skulle ha genomfört momentet litteraturhistoria och ha kvar samma 

lärare som nu undervisade dem i svenska 3. Efter den ursprungliga kontakten gjorts fick 

jag kontakt med fyra lärare som kunde ställa upp på undersökningen och därigenom blev 

det svar från 73 elever och fyra lärare som svaren användes sedan i detta examensarbete.  

  

                                                 
71 Kvale & Brinkmann 2014:41 
72 Lantz 2013:44 
73 Kvale & Brinkmann 2014:141 
74 Bilaga 1 
75 Bilaga 2 
76 Alvehus 2013:66 
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Genomförande  

 

Enkäterna besvarades av en klass i taget. Jag besökte klassen och informerade om enkäten 

och dess syfte. Sedan delades enkäterna ut och besvarades under cirka fem till femton 

minuter. Enkäterna lämnades därefter över till mig. Enkäterna besvarades av de olika 

klasserna på olika dagar när det passade att låna en stund av lektionstiden och detta 

planerades i samråd med undervisande lärare. När enkäterna var besvarade bokades 

intervjuerna in med de lärare som undervisade eleverna i svenska 2. Intervjuerna 

genomfördes på lärarens arbetsplats och spelades in för transkribering.  

 

Metodkritik  

 

Den kritik som kan framföras mot metoden kan vara att enkätsvaren används i intervju-

erna och att lärarna kände till eleverna sedan tidigare. Jag har valt att göra på detta vis för 

att jag ville ha enkätsvaren som grund till intervjuerna och detta eftersom jag skulle kunna 

leda in intervjun på en diskussion kring elevernas svar för att få ta del av lärarens tankar 

kring svaren. Genom att läraren känner eleverna sedan tidigare kan jag få mer djupgående 

svar på hur de tänker när de ser elevernas svar. Känner inte läraren eleverna blir det mer 

antaganden och gissningar från läraren istället för att kunna bidra med kunskap och fakta. 

Enkäterna besvarades dock av eleverna anonymt. Det vill säga att varken namn eller kön 

framkom i elevernas svar. Dessutom sammanställdes elevernas svar till diagram för att 

lärarna ej skulle se en enskild elevs åsikt.  

 

 

Etiska aspekter 

 

De etiska överväganden som gjorts inför undersökningen är i enlighet med 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer.77 Det vill säga respondenterna både på 

enkäter och intervjuer har garanterats anonymitet och de har även givits information om 

att de kan avbryta sitt deltagande om de skulle önska det. Enkäterna har anonymiserats 

genom att varken namn eller kön på deltagarna har samlats in då detta ej fyller något syfte 

för undersökningen. Deltagarna har genom att svara på enkäten givit sitt samtycke till att 

deltaga i studien och det har de informerats om muntligt innan enkäten skulle besvaras. 

Samma information har givits till de lärare som intervjuats till undersökningen och de har 

dessutom fått signera sitt medgivande. 

  

                                                 
77 Vetenskapsrådet 2002 
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Resultat 
 

Enkäterna 

 

Nedan följer en sammanställning av de frågor från enkäten som blev relevanta för detta 

examensarbete. 

 

 
 

Första diagrammet visar elevernas inställning till att läsa böcker. Resultatet bygger på 73 

elevers svar varav 58 % har svarat att det uppskattar att läsa böcker medan 42 % av dessa 

elever inte uppskattar det.  

 

  

Ja
58%

Nej
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Uppskattar eleverna att läsa böcker?

Ja Nej
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Andra diagrammet visar hur mycket tid eleverna spenderar på att läsa den litteratur som 

skolan förser dem med i snitt per vecka. Av de 73 eleverna som besvarade frågan har 77 

% angett att de max spenderar 1 timma på läsning via skolan. 18 % har angett att de lägger 

ner mellan 1 – 3 timmar och 5 % har svarat att de lägger 3 timmar eller mer på läsning 

som skolan försett dem med.  

 

 
 

Tredje diagrammet visar hur mycket tid eleverna spenderar på att läsa för sin egen skull 

i snitt per vecka. 68 % av de 73 elever som besvarat enkäten spenderar max 1 timma i 

snitt per vecka för nöjes skull. 18 % har kryssat för att de läser mellan 1–3 timmar i snitt 

per vecka och 14 % lägger ner 3 timmar eller mer på läsningen för nöjes skull. 

 

upp till 1 h
77%

1-3 h
18%

mer än 3 h
5%

Tid eleverna spenderar på att läsa 
skönlitteratur via skolan

upp till 1 h 1-3 h mer än 3 h

upp till 1 h
68%

1-3 h
18%

mer än 3 h
14%

Tid eleverna spenderar på att läsa 
skönlitteratur för nöjes skull

upp till 1 h 1-3 h mer än 3 h



 

18 

 

 

 
 

Fjärde diagrammet visar vad eleverna har för generell inställning till momentet 

litteraturhistoria. 59 % av eleverna som besvarade enkäten har en neutral inställning. 22 

% har en dålig inställning medan 19 % av eleverna har en bra inställning till momentet 

litteraturhistoria i svenska 2.  

 

 

 
 

Femte diagrammet visar elevernas generella inställning till att läsa böcker från de litterära 

epokerna. Av de 73 eleverna som svarade på enkäten har 42 % kryssat för att de har en 

neutral inställning till att läsa böcker från de litterära epokerna. Gällande den positiva och 

den negativa inställningen är procentsatsen densamma alltså har 29 % svarat att de har en 
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negativ inställning till böcker från de litterära epokerna och 29 % har kryssat för att de 

har en positiv inställning.  

 

 

 
 

Sjätte diagrammet visar hur eleverna ställer sig till frågan om momentet litteraturhistoria 

är nödvändigt i kursen svenska 2. 41 % av eleverna har svarat att de ej har tagit ställning 

till huruvida litteraturhistoria i svenska 2 är nödvändig. 47 % anser dock att det är 

nödvändigt och 12 % har svarat att det inte är nödvändigt med litteraturhistoria i svenska 

2.  
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Genre Antal Procent 

Fantasy 23 29% 

Skräck 8 10% 

Romantik 8 10% 

Modernt/populärt 5 6% 

Science fiction 4 5% 

Ingen alls 4 5% 

Drama 3 4% 

Romaner 3 4% 

Deckare 2 3% 

Skönlitteratur 2 3% 

Biografi 2 3% 

Klassiker 2 3% 

Komedi 2 3% 

Fakta 2 3% 

Thriller 2 3% 

Varierat 1 1% 

Young adult 1 1% 

Kärleksromaner 1 1% 

Inte hittat något jag gillar 1 1% 

Dikt & Novellsamlingar 1 1% 

Informativt/vetenskapligt 1 1% 

Kriminalromaner 1 1% 

Action 1 1% 

 

Tabellen ovan visar vilken genre eleverna väljer om de får välja själva. Några elever 

uppgav fler än en genre. Den genre som flest elever uppskattar att läsa är fantasy vilket 

uppgår till 29 %. De genres som ligger två har vardera 10 % vilket är skräck samt 

romantik. Det skiljer 19 procentenheter mellan den genre som toppar och de genres som 

hamnar på andra plats. Mellan de genres som ligger på andra plats och övriga genres i 

listan ovan skiljer sig inte antalet procentenheter lika markant.  
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En av de tillfrågade klassernas inställning till att läsa böcker. 56 % av de tillfrågade 

eleverna i denna klass har svarat att ge gillar att läsa böcker medan 44 % har svarat att de 

inte uppskattar att läsa böcker. Detta diagram tas upp här eftersom den skall diskuteras då 

den sticker ut från övriga klassers svar. 

 

Eleverna fick dessutom i slutet på enkäten skriva en förklaring till varför de svarade po-

sitivt/negativt eller ej tagit ställning till varför momentet anses behövas. Nedan följer en 

sammanfattning av deras svar: några elever anser att det är bra att känna till och lära sig 

av olika typer av historia. Eleverna nämner också att litteraturhistoria kan utveckla språk-

kunskaperna och att det är allmänbildande att ha läst klassiker. En elev uttrycker att det 

är bra att ha momentet eftersom många ungdomar läser för lite. Vissa elever uttrycker att 

det är tråkigt och att de inte har någon användning av det i framtiden när de skall leta 

arbete. Flera av eleverna som inte har tagit ställning till om momentet behövs eller inte 

har uttryckt att de har svårt att se nyttan med ämnet inför framtiden. Vissa elever menar 

att det kan vara viktigt men inte för just den eleven 
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Intervjuerna 

 

Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som genomförts med de fyra olika 

svensklärarna. Före intervjuerna hade läraren fått ta del av både enkätsvaren som eleverna 

givit samt de intervjufrågor jag skulle ställa till dem.  

 

Något som diskuterades under intervjuerna var huruvida lärarna kombinerar momentet 

litteraturhistoria med ett annat ämne som de själva undervisar i eller med någon annan 

lärares ämne. Det framkom att tre av fyra brukar kombinera litteraturhistoria med andra 

kurser dock inte de ämnen som de själva undervisar i utan de kombinerar oftast med 

någon del av ämnet historia som eleverna läser samtidigt. Detta eftersom lärarna anser att 

det hjälper eleverna att förstå tiden som bokens handling utspelar sig i på ett annat sätt.  

 

Något som diskuterades under alla intervjuerna var utrymmet som litteraturhistoria får 

samt de tekniska hjälpmedel som används för att ge eleverna en chans att bli mer 

intresserade. När det diskuterades om utrymmet som litteraturhistoria fick var svaren 

varierande. Lärare 1 sade att det tog upp cirka hälften av de veckorna som kursen svenska 

2 hade till förfogande. Lärare 2 sade att det får det utrymme den får och läraren hade ett 

upplägg där den utgick från alla moment och målen i kursen i en blandning där de kanske 

inte läser hela böcker utan mer utdrag för att få en förståelse för det stora hela. Lärare 3 

tyckte att litteraturhistoria fick väldigt lite tid. Särskilt om en jämför med när ämnet var 

Svenska B där det stod utskrivet i läroplanen att eleverna skulle få arbeta med alla litterära 

epoker. Läraren ansåg att det blir väldigt olika från klass till klass och olika för varje år 

och det berodde på om klassen var intresserad av ämnet eller ej. Lärare 4 sade att ungefär 

en fjärdedel eller femtedel av tiden som finns avsatt till svenska 2 gick till momentet. Den 

läraren utgick ifrån kunskapskraven mer än just momenten. Planeringen låg alltid på 

minst två kunskapsmål och inte själva momentet.  

 

När tekniska hjälpmedel diskuterades var film och hur eller om det kan användas i 

undervisningen något som vi diskuterade i varje intervju. Det framkom att lärare 2 ansåg 

att det var för mycket arbete kring att visa film och det tog alldeles för mycket tid att se 

en sådan. Det var således inget som läraren använde. De övriga tre var positivt inställda 

till användandet av film i undervisningen. Framförallt som en introduktion till momentet 

vilket kan leda till att eleverna kommer i rätt stämning och får rätt känsla för ämnet innan 

de börjar läsa böckerna. Något annat som framkom under intervjuerna var att några elever 

behöver lyssna på böcker istället för att läsa dem för att ta till sig dem på ett bra sätt. Detta 

blir ett problem enligt lärare 3 eftersom eleven behöver ha exempelvis en diagnos eller 

uttalade lässvårigheter för att få tillgång till dessa hjälpmedel utan att själv behöva bekosta 

detta. Andra tekniker som kan ses som hjälpmedel som framkom under intervjuerna var 

bland annat hur lärare 1och 4 agerade som medläsare det vill säga att de också har läst 

böckerna eller texterna som eleverna läser vilket enligt lärarna kan hjälpa eleverna att ha 

någon att diskutera med kring texterna och därigenom får eleverna mer stöd i sin läsning. 

Lärare 1 meddelar också att eleverna ibland får diskutera tillsammans. Genom att läraren 

ger 6–7 elever samma text eller bok att läsa för att kunna diskutera med varandra och då 
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nå en djupare nivå av förståelse kring textens uppbyggnad. Läraren menar också att 

genom att låta eleverna läsa de texter som läraren själv läst blir det ett mindre urval för 

eleverna på gott och ont. Hittar eleverna inget att läsa i det urvalet blir det svårare men 

samtidigt är det många böcker att välja på om valet släpps fritt. Det framkom även under 

intervjuerna att lärare 3 kämpade mycket med att hitta kopplingar till nutiden för att göra 

eleverna mer intresserade. Genom att finna kopplingarna mellan klassikerna och dagens 

samhälle ansåg läraren att eleverna fick ett större intresse och därigenom lyckades få 

eleverna intresserade av att läsa litteraturen.  

 

I diskussionen kring elevernas intresse för böcker framkom det att eleverna i denna 

undersökning till stor del var positiva till läsning överlag. Det framkom att i en av 

klasserna var sifforna mer negativa där 56 % inte uppskattade att läsa böcker. Lärare 2 

ansåg att detta var konstigt då eleverna i den undersökningen läste ett program som 

innehöll mer litteratur än något av de andra programmen. Lärare 3 ansåg att utmaningen 

ligger i att fånga de 42 % som uppger att de inte gillar att läsa böcker. Lärare 3 ansåg 

dessutom att det är viktigt för dessa elever att komma igång med läsningen och då kanske 

läsa lättare texter istället för att arbeta sig igenom en tung roman. Det framkom även i 

diskussionerna om eleverna hade räknat med att lyssna på en bok via digitala medier när 

de besvarat frågan om de gillade att läsa. Vissa elever hade uttryckt en önskan om att 

lyssna på böcker i vissa moment av kursen när de skulle läsa en bok. 

 

Under intervjuerna och även i enkätsvaren kommer det fram att den genre som är mest 

populär bland eleverna är fantasy. Det framkommer att genren fått ett uppsving sedan 90-

talet då fantasyböckerna stod lite undangömda på biblioteken och oftast inte var översatta 

från engelska. Eftersom genren blivit så populär kommer det många böcker i denna genre 

och de får mer och mer plats vilket är något de intervjuade lärarna inte är säkra på om det 

är bra eller dåligt. Lärare 2 och 3 anser att det som är positivt med att genren blir populär 

är att eleverna läser och därigenom kan få upp ögonen för andra texter. Samtidigt blir det 

lite svårt med de litterära klassikerna då de ej kan ses som fantasyböcker utan där ligger 

det fler samhällsskildringar och sanna berättelser till grund för böckerna.  

 

Något som framkom i alla intervjuer var tekniska hjälpmedel där det samtalades mycket 

om exempelvis film eller ljudböcker. Lärare 2 ansåg att eleverna gärna hittar genvägar 

genom att använda sig av tekniska hjälpmedel istället för att läsa. Att läsa en bok tar 

mycket tid från elevernas övriga intressen vilket kan vara en anledning till att de vill hitta 

dessa genvägar genom att exempelvis lyssna på en bok på bussen istället för att läsa en 

bok. Lärare 4 menar att det syns på hur eleverna skriver och deras språkbruk att de inte 

läser som det gjordes förr. De läser nämligen kortare texter och snabbare meddelanden. 

När lärarna frågar eleverna som har ett välutvecklat språk hur det kommer sig får han 

eller hon ofta till svar att de läst mycket som yngre och därigenom lagt en god grund för 

språket tidigt i livet.  

 

Under intervjuerna diskuterades nödvändigheten av momentet litteraturhistoria inom 

svenska 2. Underlaget om hur eleverna hade svarat togs med som material till samtliga 
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intervjuer vilket även diskuterades. Eleverna var väldigt delade i sina svar (se enkäternas 

sammanfattning ovan). Alla de tillfrågade lärarna var dock eniga om att det behövdes 

eftersom de ansåg att litteraturhistoria var viktig för att få en förståelse för nuet. Lärare 3 

var mer öppen för att förändra momentet, men att momentet absolut var nödvändigt för 

eleverna. Personen såg en stor fördel i att använda sig av det för de berättelser som finns 

samt den historiska kopplingen de har samtidigt som eleverna kanske inte behövde känna 

till allt som hade hänt inom litteraturen. Lärare 2 pekar dessutom på hur eleverna i denna 

generation är vana vid att allt går väldigt snabbt. Gör det inte det kan det leda till att 

många elever tappar intresset. 

 

Övrigt som framkom under intervjun var hur skolan som besöktes hade ett välsorterat 

bibliotek med en engagerad bibliotekarie som kunde hjälpa lärarna att plocka fram böcker 

och texter som passade elevernas förmåga samt intresse. Detta var något som alla lärarna 

var positiva till och de kunde vända sig till biblioteket om de hade några funderingar kring 

böcker och texter. Genom att eleverna och läraren har tillgång till ett välsorterat bibliotek 

och en kunnig person som arbetar där kan eleverna få tips och förslag på vilka böcker de 

skall läsa. De kan få meddela vad de gillar att läsa för att sedan få tips på liknande litteratur 

som faller inom litteraturhistoria. 
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Diskussion 
 

Enligt min undersökning uppskattar en större procent av eleverna att läsa böcker än de 

som inte tycker om det samtidigt som Olin-Scheller78 samt Brodow och Rininsland79 

menar i sina undersökningar att ungdomar idag inte uppskattar att läsa böcker. Under min 

undersökning kom jag fram till att på den skolan som undersöktes såg det ut på följande 

sätt: 58 % uppskattade att läsa böcker medan 42 % inte gjorde det. Detta kan bero på att 

eleverna läser på högskoleförberedande program och enligt Wohrne Wenneström bör 

eleverna vara mer studiemotiverade än genomsnittliga ungdomar i Sverige.80 När detta 

diskuterades med lärarna framkom att det var jämt mellan de positiva och de negativa 

attityderna till ämnet. Ibland slog sidan med negativt inställda över och det visade sig i 

det faktum att några klasser hade fler som var negativt inställda till att läsa än de som var 

positiva. Detta var något som lärarna ansåg konstigt då eleverna läste mycket i skolan och 

samtidigt läste de högskoleförberedande programmen. En faktor som skulle kunna 

förklara är att eleverna i regel var mer positiva än genomsnittet är hur många av dem som 

uppskattar att läsa fantasy. Det är något som Nordberg pekar på i sin undersökning att 

elever som läser fantasy gör det för att koppla av från den uppkopplade världen de lever 

i. De behöver inte sätta sig in i hur samtiden ser ut utan de får ett färdigt koncept att sluka 

tillsammans med författaren.81 Nordberg visar i sin undersökning att eleverna behöver 

koppla av med litteraturen och använder den för detta ändamål. Eleverna kan med andra 

ord kan släppa den uppkopplade världen med skönlitteratur och således är det viktigt att 

de läser.82  

 

Eleverna i undersökningen har angett att 47 % anser att momentet litteraturhistoria behövs 

samtidigt som 41 % inte tagit ställning till frågan och 12 % är negativt inställda till ämnet. 

Eleverna är överlag alltså positiva till ämnet men att hela 41 % valt att inte ta ställning 

kan ses som ett tecken på en tveksamhet hos eleverna. Eleverna fick dessutom lämna en 

kommentar om varför de svarat som de gjort och bland de positiva svaren fanns 

anledningar som att det kunde utveckla deras språkkunskaper, men också var en 

anledning att ungdomar läser för lite och därmed blir momentet viktigt för dem. Eleverna 

uttryckte sig även positivt eftersom det var ett bra sätt att lära sig om historia och hur 

tiden kring böckerna såg ut. De elever som var neutrala i sitt svar hade ofta som anledning 

att de inte såg varför de skulle läsa om de olika epokerna men samtidigt kunde de 

eventuellt dra nytta av det senare i livet. De som var negativt inställda sa att de inte heller 

förstod varför de skulle göra det eftersom de ansåg att det var tråkigt och inte kunde se 

någon användning av det i framtiden. Lärarna som intervjuades i undersökningen är 

överens om att momentet är nödvändigt (lärare 3 är dock öppen för någon slags 

förändring). En slutsats som kan dras av detta kan vara att om eleverna skulle få läsa fler 

äldre texter med fantasyinslag kan momentet anses som mer lustfyllt.  

                                                 
78 Olin-Scheller 2006 
79 Brodow & Rininsland 2005 
80 Wohrne Wennerström 2015:211 
81 Nordberg 2015:186 
82 Nordberg 2015:186 
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Något som framkom under intervjuerna med lärarna var hur de olika hjälpmedlen kunde 

finnas till för eleverna. Detta var också något som eleverna efterfrågade när de skulle ha 

momenten om exempelvis att lyssna på en bok var godkänt istället för att läsa en bok. 

Momentet skulle kunna utvecklas mer genom att hjälpa eleverna att finna lösningar för 

att göra det mer lustfyllt och involverande genom att exempelvis låta eleverna lyssna på 

en bok, se en filmatisering eller göra som några av lärarna gjorde: vara medläsare 

tillsammans med eleverna för att låta dem diskutera med varandra och med läraren för att 

hjälpa dem att nå en djupare kontext. Enligt lärare 3 krävs det en diagnos för att få använda 

sig av hjälpmedel som exempelvis ljudböcker och dylikt. Skulle det uppstå en förändring 

inom detta område från Skolverket som leder till att elever kan få mer assistans via 

tekniska hjälpmedel och därigenom kan det hjälpa dem till att lättare förstå litteraturen. 

Skolverket menar att eleven behöver ha en diagnos eller uttalade lässvårigheter för att få 

denna hjälp eftersom det inte är meningen att elever med bristfälliga kunskaper i ämnet 

skall kunna få ett betyg. Eleverna skall inte kunna ta en enklare väg till ett betyg utan de 

behöver ha en diagnos för att kunna få den hjälpen.83 Eleverna skall klara sina mål och få 

ta del av den kunskap som litteraturen för med sig är skolans primära mål, men det kan 

bli kontraproduktivt. Genom att skolverket säger att eleverna måste ha en 

funktionsvariation för att få ta del av hjälpmedlen blir min tanke att alla kan dra nytta av 

hjälpmedlen för att nå en djupare kontext lite missvisande. Lärarna som intervjuades anser 

att hjälpmedel som kan inspirera och sporra eleverna till att läsa mer är nödvändigt och 

kan hjälpa dem att få ett bättre språk. Olin-Scheller skriver om hur eleverna får en slags 

”aha” upplevelse för texterna i större utsträckning om de får möta texten på andra sätt än 

just via boken. Boken kan här ses som lite förlegad och eleverna blir oftare motiverade 

av teknik än av just böcker.84 Under intervjuerna framkom det även att lärarna trodde att 

eleverna räknat in lyssna på böcker under frågan om de gillade att läsa böcker. 

 

Genom diskussioner med eleverna om texterna kan eleverna få en djupare förståelse. 

Lärare 1 och 4 samt Gunilla Molloy påpekar att som medläsare hänga med i det eleverna 

läser blir ett positivt sätt för eleverna att ta sig vidare i texten. Detta lägger dock stor press 

på läraren att hinna läsa många texter samtidigt som det kan hindra eleverna i sina val av 

litteratur. Det är dock ett önskvärt sätt att arbeta och genom att tillsammans diskutera 

texter kan en djupare insikt nås.85 Något som även kan användas för denna djupare 

förståelse är blended learning där eleverna får mer möjligheter att diskutera sina texter 

och andras.86 Eleverna kan diskutera på exempelvis ett chattforum för kursen där de kan 

göra inlägg när de har funderingar eller tankar kring ämnet. 

 

Något som ytterligare kan hjälpa eleverna att få en bredare kontext och uppfatta ämnet 

bättre kan vara att kombinera undervisningen med fler ämnen. Lärarna i intervjuerna hade 

lite olika uppfattning om detta men de som hade prövat att använda sig av 

                                                 
83 Skolverket 2019 
84 Olin-Scheller 2006 
85 Molloy 2003:146 
86 Thörne, Flognman & Jonsson 2017 
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ämnesöverskridande utbildning tillsammans med historieundervisningen hade goda 

erfarenheter då det hjälpte eleverna att förstå historiska skeenden genom böckerna. 

Genom att eleverna fick ta del av ämnesövergripande undervisning fick de större 

förståelse för både historia som litteraturhistoria då de kunde göra kopplingen mellan 

samtiden och boken. Powerful knowledge blir ett användbart verktyg genom att eleverna 

får kopplingen mellan samtiden och boken. Via den ämnesövergripande undervisningen 

får de kunskaper som kan appliceras på flera mål.87 

 

Eleverna skall under sin gymnasietid få möta ett stort antal olika litterära verk. Skolan 

som besöktes i undersökningen hade ett välsorterat biliotek med en bibliotekarie som 

kunde assistera med böcker och texter. Detta är något som inte finns på alla skolor idag 

och på dessa skolor kan eleverna och läraren få svårare att ge ett bra utbud på litterära 

verk som eleverna kan läsa. Genom denna snedfördelning i skolan kan det bli svårt för 

lärarna att ge eleverna samma förutsättningar när det kommer till litteraturen och då 

framförallt litteraturhistoria. Ett förslag jag har till lösning på detta är att skolorna skall 

få tillgång till ett slags digitalt bibliotek vilket kan ledas tillbaka till Anderssons teori om 

New Literacy. Genom att låta eleverna läsa digitala böcker eller lyssna på böcker kan 

lärare ge dem samma förutsättningar att möta texter oavsett om skolan har ett stort 

bibliotek eller inte.88 Genom att låta alla få ta del av ett samlat material kan vi hjälpas åt 

att ge eleverna samma chans att få upptäcka och njuta av den litteratur som finns och 

samtidigt använda den teknik som eleverna möter varje dag.89 Persson menar att eleverna 

behöver få de förutsättningarna samtidigt som lärare behöver förhålla sig till läroplanen 

och de kulturella begrepp som finns där.90 Om vi kan finna lösningar som leder till ett 

ökat kunnande och en ökad förståelse för eleverna genom diverse hjälpmedel bör det inte 

finnas någon anledning till att neka eleverna dessa hjälpmedel.  

 

Att ge eleverna chans att nå en New Literacy med hjälp av de tekniska hjälpmedel som 

finns tillsammans med att låta eleverna utforska området tillsammans anser Andersson 

skulle kunna hjälpa dem att uppskatta de litterära klassikerna och förstå dem bättre.91 

Andersson skriver om hur ett starkt lärarstöd är viktigt för eleverna samtidigt som de i 

samarbete kan nå högre höjder i sin utveckling. Eleverna behöver arbeta tillsammans 

inom New Literacy för att nå den.92 Något som Andersson visar är hur skolan kan arbeta 

med texterna på ett annat sätt sedan tillgången till Internet ökade. Eleverna kan arbeta i 

samma dokument och skriva tillsammans på samma uppgift utan att för den delen möta 

problemet med att det blir trångt i det fysiska rummet.93 Att låta eleverna samarbeta i ett 

dokument för att skriva om exempelvis en bok blir enligt mig ett bra sätt att diskutera 

kring böckerna och nå ett samarbete mellan bokläsningen och det skrivna ordet. 

 

                                                 
87 Gericke, Hudson, Olin-Scheller & Stolare 2018 
88 Andersson 2011 
89 Olin-Scheller 2006 
90 Persson 2005  
91 Andersson 2011 
92 Andersson 2011:49 
93 Andersson 2011 



 

28 

 

När Nordberg gjorde sin undersökning 2015 (studien utfördes 2012) fanns många av de 

sociala medier som vi har idag och eleverna hade koppling till dessa. Dock fick boken en 

framskjuten position i den undersökningen. Detta kan kopplas till min undersökning där 

eleverna i det stora hela är positivt inställda till böcker samtidigt som de är mindre positivt 

inställda till litteraturhistoria. Undersöker en detta närmare och plockar in andra 

parametrar återkommer fantasy som genre. Eleverna uppskattar den genren mer än någon 

annan och kan koppla av från verkligheten genom att de kan kliva in i en fantasivärld där 

de inte har några kopplingar till verkligheten. Nordberg förklarar detta med att de får en 

läsning som inte är kopplad till verkligheten utan de är helt friställda och kan uppleva 

äventyr som inte går i vår verklighet.  

 

Detta ser jag som en god anledning att fortsätta läsa skönlitteratur och för att ge eleverna 

rätt förutsättningar behöver vi läsa litteraturhistoria i gymnasiet. Detta för att ge eleverna 

en chans till en djupare förståelse för språket och var historierna kan komma ifrån. Det 

som kan behövas i skolan är att se över den litteratur som används. Det finns många 

fantasyböcker som skulle kunna ingå, och min undersökning samt Nordbergs 

undersökning visar att eleverna gärna läser fantasy. Att hitta något som passar så många 

elever som möjligt för att få dem att vilja läsa borde vara en prioritet för lärare som vill 

att eleverna skall läsa mer.94 

 

Även Wohrne Wennerströms undersökning visar att elevernas attityder till ämnet blir av-

görande för om de skall ta till sig kunskaperna.95 Genom sin undersökning visar Wohrne 

Wennerström att eleverna på de högskoleförberedande studierna i regel har en mer positiv 

attityd till skönlitteratur. Eleverna är i regel positiva till att läsa litteratur. Hade undersök-

ningen utförts på ett gymnasium med yrkesförberedande studier hade resultatet kunnat 

vara helt annorlunda.  

  

                                                 
94 Nordberg 2015 
95 Wohrne Wennerström 2015 
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Avslutning 

 
Som en avslutande del återgår jag till de ställda frågeställningarna nämligen:  

 

Vilka attityder har lärarna och eleverna till litteraturhistoria samt litteraturen över lag?  

Vad kan lärare och skolor göra för att stötta eleverna i litteraturläsning och med vilka 

hjälpmedel kan detta göras?  

 

Lärarnas och elevernas attityder mot delmomentet litteraturhistoria var delat. Eleverna 

var till största del neutralt inställda till om ämnet fortfarande behövs. Lärarna var överens 

om att momentet behövdes. Det finns utrymme för förändring för att göra eleverna mer 

intresserade av ämnet enligt lärarna detta var något som diskuterades under intervjuerna. 

Deras attityder gjorde att undersökningen kunde gå vidare genom att undersöka vad som 

kan göras för att hjälpa eleverna. I denna undersökning har det framkommit att eleverna 

uppskattar att läsa fantasy som genre. Detta kan leda till att eleverna får en motivation 

och lust för den litteratur de läser. Genom att låta eleverna läsa böcker med mer 

fantasytema kan läraren ge dem verktygen för att komma vidare i sin litteracitet. Nordberg 

pekar på detta i sin undersökning att eleverna behöver läsa för att få avkoppling och 

stimulans åt sin fantasi. Då kan fantasyboken vara ett bra hjälpmedel att nå just detta.96 

När det kommer till tekniska hjälpmedel har skolan en del kvar att arbeta med. Andersson 

menar att eleverna kan använda tekniken som en språngbräda och därigenom nå ”New 

Literacy” på ett annat sätt genom att använda den.97 Jag är av den uppfattningen att det 

ena inte skall utesluta det andra. Ungdomar behöver å ena sidan koppla av från den 

digitala världen ibland, å andra sidan behöver skolan ta klivet in i den tekniska världen 

och se vilka möjligheter det finns i den. Att använda sig av blended learning tillsammans 

med eleverna kan läraren använda de tekniska hjälpmedlen till att belysa den analoga 

utbildningen och då ge eleverna fler möjligheter att klara kurserna. Tillsammans med 

biblioteken i kommunen kan vi hitta gemensamma vägar att använda de tekniska 

hjälpmedlen och framförallt kan eleverna som ofta är experter på området hjälpa till med 

detta. Något som även behöver användas mer för lärandet är Powerful knowledge genom 

att arbeta ämnesövergripande kan läraren hjälpa eleverna att nå djupare kunskap och då 

hjälpa dem att klara flera ämnen. Eleverna i undersökningen hade generellt positiva 

attityder till att läsa. Dock inte lika positiva attityder till att läsa böcker från de litterära 

epokerna. Genom en revidering av vad de borde läsa för böcker under 

litteraturhistoriemomenten anser jag att vi skulle kunna bjuda in fler elever till att 

uppskatta äldre som blivande klassiker. Det handlar mer om i vilken kontext de ska läsa 

samt vilka böcker de får välja på.  

 

  

                                                 
96 Nordberg 2015 
97 Andersson 2011 
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Vidare forskning 
 

Vidare forskning på ämnet skulle dels kunna vara att göra en liknande undersökning på 

flera olika skolor för att få ett bredare resultat och få se hur attityderna kring läsning kan 

vara på andra program än de högskoleförberedande. En annan vinkling en kan ta på 

undersökningen är att närmare undersöka de olika tekniska hjälpmedel som diskuteras i 

detta examensarbete. Att undersöka vilka hjälpmedel elever kan få och även vilka 

hjälpmedel som kan erbjudas för eleverna som inte har en diagnos eller en 

funktionsvariation skulle kunna vara något som skolverket behöver undersöka inför 

framtiden. Detta skulle kunna göras för att på sikt få eleverna mer motiverade till att läsa 

under sin skoltid och även fortsätta med det efter skolan. 

 

En revidering av vilka böcker som läses i skolan skulle behövas göras. Fler ungdomar 

uppskattar att läsa än vad viss tidigare forskning visar på exempelvis Olin-Scheller i sin 

avhandling.98  Detta skulle kunna utöka vilka böcker eleverna får välja på samt hur de 

skall kunna ta till sig dessa under utbildningen.  

 

Att undersöka Powerful knowledge vidare och se vilka fördelar läraren kan få ut av dessa 

vore intressant samtidigt som forskaren skulle kunna se vidare på möjligheten med 

Powerful knowledge i samband med blended learning. Att få se dessa olika begrepp i 

symbios med varandra skulle kunna ge eleverna goda förutsättningar i framtiden.  

  

                                                 
98 Olin-Scheller 2006 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Enkät 

1. Vad går du för gymnasieprogram samt inriktning?  

________________________________________________________________ 

2. Gillar du att läsa böcker?  

 Ja  Nej  

3. Uppskattningsvis hur mycket tid spenderar du på att läsa skönlitteratur (som sko-

lan valt) utanför skolan varje vecka?   

Mindre än 1 timme   1–3 timmar   3 eller 

fler timmar 

4. Uppskattningsvis hur mycket tid spenderar du på att läsa skönlitteratur (för ditt 

egna nöjes skull) utanför skolan varje vecka?  

Mindre än 1 timme   1–3 timmar   3 eller 

fler timmar 

5. Om du själv får välja genre när du skall läsa vad väljer du då? 

__________________________________________________________ 

6. Vad är din generella inställning till momentet litteraturhistoria i svenska 2? 

Bra   Neutral   dålig 

7. Vad är din generella inställning till klassiska litterära verk?  

Bra   Neutral   Dålig 

 

 

 

8. Vad har du läst för böcker/texter/filmer under momentet litteraturhistoria? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Hur mycket inflytande hade du i val av böcker/texter/filmer att läsa under mo-

mentet litteraturhistoria?  Sätt ett kryss efter ditt val.  

Jag fick välja texter/böcker/filmer kopplat till vilken epok jag ville själv  

Jag fick välja texter/böcker/filmer själv men inte epoken 

Jag fick välja texter/böcker/filmer mellan några olika alternativ valt av 

läraren 

Jag var tvungen att läsa de texter/böcker/filmer läraren valde 

Annat förslag, nämligen: 

____________________________________________________ 

10. Har du valt att läsa kursen Litteratur?  

Ja den ingår i mitt program  Ja som eget val Nej                           

Nej jag får inte välja den men skulle göra om jag fick   

11. Anser du att momentet litteraturhistoria i svenska 2 är nödvändig?  

Ja   Nej   har ej tagit ställning till 
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12.  Oavsett svar ovan. Utveckla kort varför du tycker så. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur stort utrymme får litteraturhistoria när du undervisar i svenska 2?  

2. Hur länge har du jobbat som lärare? Hur länge som svensklärare? Samt hur länge 

har du undervisat i kursen svenska 2/B? 

3. Vad har du för ämneskombination tillsammans med svenskan?  

4. (Om ämnet är kompatibelt med litteraturhistoria kombinerar du då ämnena för att 

exempelvis kunna genomföra större projekt eller frigöra mer tid för momentet? 

5. Ser en tillbaka över tidigare kursplaner i ämnet har andelen litteraturhistoria mins-

kat eller formulerats om för att ge läraren mer frihet att själv tolka/bestämma hur 

mycket tid momentet skall få i kursen svenska 2. Vad anser du om dessa föränd-

ringar?  

6. Vi går igenom elevernas enkätsvar som sammanställda diagram, samt diskuterar 

kring detta. 

6.1 Hur kan en göra/testa för grejer för att skapa större intresse hos eleverna för litte-

raturhistoria?  

6.2 Anser du att litteraturhistoria i svenska 2 är nödvändigt? 

 


