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Abstract 
The purpose of this study is to examine how teachers and pupils experience the use of fictional literature as a 
tool for language development in the teaching of English as a foreign language. Through surveys and interviews 
and with Vygotsky’s theory on development in a social environment as a theoretical base, I examine which 
methods are used to promote language development and also which functions pupils and teachers consider 
fictional literature to have in the teaching of English. Results show that teachers consider fiction to be among the 
top methods to get pupils to learn English. Teachers and pupils both favour the use of fun and stimulating 
reading activities as well as group activities where learning is social to go along with the reading of fiction. 
Furthermore, the syllabus is discussed and the use of it debated from both a teacher and pupil point of view in 
relation to the teaching of English through fictional literature. 
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1 Inledning 
 

En boks värde hänger framför allt samman med vissa egenskaper. Böcker i skinnband kan t.ex. 
vara till ovärderlig nytta när man slipar rakknivar. Tunna häften däremot passar utmärkt när man 
behöver palla under ett ben på ett vingligt bord. Ett lexikon är förträffligt för att försätta en 
inbrottstjuv ur stridbart skick och en atlas kan användas som ersättning för krossade fönsterrutor. 
- Mark Twain 

 

En bok har onekligen många användningsområden. Man kan göra mycket med en bok och i 
Twains ironiska citat här ovan framgår tydligt att läsning kanske inte alltid är det främsta 
användningsområdet. Detta kan kopplas till att det ofta ses som en negativ upplevelse för 
elever att läsa skönlitteratur i skolan, och jag tror att man som lärare ofta måste leta kreativa 
lösningar för att få dem att läsa. När skönlitteraturen dessutom är på engelska kan det bli en 
än svårare uppgift. Dock kan man anta att läsning av skönlitteratur på ett främmande språk 
bör bidra till elevers språkutveckling på ett bra sätt, eftersom jag anser att det är ett bra sätt att 
öppna för reflektion och tankar kring det lästa på målspråket. I ett färdighetsämne som 
engelska bedömer jag att det är extra viktigt att som lärare använda sig av metoder som på 
bästa sätt främjar språkutvecklingen hos eleverna, och jag ser skönlitteratur som en av dessa 
metoder. Det går även att skönja fördelarna med socialt lärande i olika gruppkonstellationer, 
att reflektera tillsammans och berätta för varandra hur man uppfattar exempelvis ett 
skönlitterärt verk. Om man ser till Gy-11, läroplanen för gymnasieskolan, finns många 
direktiv som skulle kunna ses som hänvisningar till skönlitteraturen och dess roll i elevers 
sociala lärande och därigenom även deras individuella språkutveckling. Det står exempelvis 
skrivet i läroplanens värdegrund att alla elever ska få möjligheten att arbeta både individuellt 
och socialt (Skolverket 2011 s. 7) och jag tror att detta med fördel kan uppnås genom 
skönlitterära moment.  
 

När man sen går djupare in i det specifika ämnet, står det i ämnesplanen för engelska i 
gymnasieskolan att undervisningen i ämnet ska syfta till att elever utvecklar språk- och 
omvärldskunskaper ”så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för 
skilda syften” (Skolverket 2011 s. 53) Möjligheten ska ges att använda språket i funktionella 
och meningsfulla sammanhang och att därigenom utveckla en allsidig kommunikativ 
förmåga, en dialogicitet som gör klassrummet till en arena för det dialogiska ordet. Vidare 
står det skrivet att elever ska ges möjlighet att öva reception, det vill säga förstå olika texter 
och tolka dess innehåll. I ämnesplanen för såväl engelska 5 som engelska 6 och 7 finns 
reception av skönlitteratur med i det centrala innehållet, vilket innebär att man som lärare 
alltid har en skyldighet att ge eleverna förutsättningar för att utveckla detta. Elever ska alltså 
både kunna ta till sig skönlitteratur och kommunicera om den. Men hur ska lärare förhålla sig 
till dessa skyldigheter när min upplevelse är att elever ofta kan ha en negativ inställning till 
läsning av skönlitteratur? 
 

Detta är en tvåfaldig studie, där både lärares och elevers uppfattningar om skönlitteratur 
undersöks. Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare och elever upplever skönlitteratur som 



 6 

språkutvecklingsverktyg i engelskundervisningen i relation till styrdokumenten. Utifrån detta 
syfte har jag utvecklat tre forskningsfrågor: 
 

1. Vilka metoder använder engelsklärare i skönlitterära moment för att främja 
språkutveckling?  

2. Hur utnyttjas dialogiska lärsituationer för att främja elevers språkutveckling? 
3. Vilka funktioner ser elever och lärare att skönlitteraturen har i engelskundervisningen?  

 
Uppsatsen är utformad på följande sätt: 
 
Kapitel 2 är en forskningsbakgrund där teorier och tidigare forskning på området diskuteras. I 
det här kapitlet redovisas först de teorier och centrala begrepp som fungerar som ramverk till 
uppsatsen och deras koppling till och relevans för studien. Därefter framförs relevanta delar 
av läroplanen. 
 
I kapitel 3 uppvisas mitt material, samt de metoder som har använts för materialinsamling. 
Under metodavsnittet finns beskrivet hur jag har gått tillväga för att genomföra intervjuer, 
transkription, enkäter och kategorisering av transkriberat material, samt etiska överväganden 
och begränsningar med studien. Under materialavsnittet finns informanterna presenterade, 
och materialet som har samlats in via intervjuer och enkäter finns beskrivet.  
 
I kapitel 4 redovisas resultatet av min undersökning, samt en analys av resultatet. Detta 
kapitel är indelat i avsnitt efter de fem teman som uppdagades under kategoriseringen av de 
transkriberade intervjuerna, samt enkäterna. Dessutom finns ett avsnitt om elevernas 
upplevelser av skönlitterära moment. I slutet på varje avsnitt analyseras de resultat som har 
redovisats. 
 
I kapitel 5 framförs en resultatdiskussion och jag kommer med sammanfattande slutsatser, där 
resultaten diskuteras och jämförs och forskningsfrågorna besvaras.  
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2 Forskningsbakgrund och teori 
 
I det här kapitlet diskuteras teori och nyckelbegrepp utifrån tidigare forskning som har utförts 
på området. Kapitlet är indelat i två avsnitt. Det första avsnittet som heter 2.1 behandlar 
didaktisk teori och centrala begrepp. I det andra avsnittet, 2.2, redogör jag för relevanta delar 
ur styrdokumenten. 

2.1 Didaktisk teori och centrala begrepp 
 
I det här avsnittet har de båda teorierna egna underrubriker. Under 2.1.1 presenteras den 
sociokulturella teorin och under 2.1.2 redovisas dialogicitet. Varje nyckelbegrepp diskuteras 
också under underrubriker som är namngivna efter det aktuella begreppet. Under 2.1.3 
behandlas främmandespråksinlärning, 2.1.4 innehåller pedagogiska metoder och läsaktiviteter 
och i 2.1.5 redovisas ömsesidig undervisning. 
 

2.1.1 Vygotskys sociokulturella teori 
 
Den här studien utförs bland annat med den sociokulturella teorin som didaktiskt ramverk. 
Vygotskys sociokulturella teori handlar om synen på lärande som en social aktivitet där 
människor lär sig i interaktion med varandra och där språkets främsta funktion är 
kommunikativ. Vygotsky talar om en proximal utvecklingszon där han anser att individer lär 
sig genom att interagera med andra. Social samverkan fungerar som utgångspunkt för lärande 
(Vygotsky 1934). 
 
Säljö (2000) är en anhängare av det sociokulturella perspektivet och ser på lärande som det 
man tar med sig genom att interagera med andra. Han betonar att vad människor säger, 
skriver och gör alltid är kontextuellt. Han hävdar att mänskliga handlingar är placerade i ett 
socialt sammanhang, och menar alltså att tänkande, kommunikation och fysiska handlingar 
alltid är kontextuella. Det huvudsakliga synsätt som Säljö utgår ifrån är att människan är 
biologisk och utvecklas mentalt, men hon är även social med sociala behov. Han menar att 
lärandet kan ske på egen hand eller på en kollektiv nivå när man samarbetar med andra 
människor (Säljö 2000 s. 13). Vidare anser Säljö att människans förmåga att producera olika 
verktyg för att kommunicera utgör underlaget för det sociokulturella lärandet (Säljö 2000 s. 
231). Han presenterar olika former av intellektuella redskap, som språkliga resurser som vi 
människor använder oss av för att förstå och agera i vår omvärld (Säljö 2000 s. 20). Han 
menar således att med ett sociokulturellt ramverk blir frågan om hur man lär sig något en 
fråga om hur vi tillägnar oss medel för att tänka och genomföra vardagliga uppgifter (Säljö 
2000 s. 21). 
 
Även Dysthe (2003) utgår från ett sociokulturellt perspektiv och menar att begrepp som 
interaktion och samarbete är viktiga i lärande. Hon diskuterar lärandet i samspel med andra 
och pekar på språket som ett essentiellt verktyg för att sammanlänka kollektiva och 
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individuella erfarenheter. Vidare påvisar Dysthe länken mellan samspel och lärande och 
konstaterar att språket, dialogen, är det viktigaste redskapet även där och behövs för att 
förmedla kunskap (Dysthe 2003 s. 10). 
 
Läsning av engelsk skönlitteratur kan eventuellt göras mer intressant och givande för elever, 
både när det gäller språkutveckling och själva läsupplevelsen, när den individuella läsningen 
kombineras med gemensamma läsaktiviteter. Detta undersöks i studien och utförs med ett 
sociokulturellt angreppssätt. 
 

2.1.2 Dialogicitet 
 
Dysthe (2003 s. 9) skriver om dialogens betydelse och anser att samspel och lärande hör ihop 
och att de är en del i det sätt på vilket institutionaliserat lärande är uppbyggt. Hon menar att 
det är nödvändigt att fråga sig om samspelet i grupper kan fungera som arbetsgemenskap. 
Dysthe (2003 s. 10) betonar att det är viktigt att undersöka språklig kommunikation i 
inlärningssituationer eftersom språk och kommunikation utgör sambandet mellan en individs 
mentala förlopp och sociala läraktiviteter. Hon lyfter även fram hur viktigt det är för elever att 
känna sig uppskattade och betydelsefulla och menar att det är lärarens uppgift att skapa en 
klassrumsmiljö där eleven känner sig accepterad (Dysthe 2003 s. 38). 
 
Vidare uttrycker Dysthe (2003 s. 66-67) att kommunikation är en grundläggande del i 
läroprocessen. Hon skiljer på den monologiska kommunikationsmodell som har dominerat 
skolan i många år och den dialogiska modellen som träder fram i och med anammandet av ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. I den framhålls att kommunikationen sker mellan de 
inblandade och syftet skapas i själva dialogen. ”Dialogismen betonar interaktionen såväl som 
de kontextuella faktorerna i människans diskurs, handling och tänkande” (Dysthe 2003 s. 66-
67). 
 
Lindström och Pennlert (2009 s. 60) diskuterar samtalet som metod för lärande och menar att 
kunskap ofta spirar när man utbyter tankar, åsikter eller frågor om någonting. De hävdar att 
möjligheter till lärande öppnas genom att ta del av varandras kunskaper och att man lär sig 
mer tillsammans än individuellt. De skriver även om grupparbetet som arbetsform och menar 
att det med fördel kan användas när läraren strävar efter att hitta andra kvalitéer i elevens 
sociala utveckling och kunskapsutveckling än man gör när eleven arbetar ensam (Lindström 
och Pennlert 2009 s. 62). 
 
Den här studien handlar bland annat om de dialogiska situationer som kan uppstå i 
skönlitterära moment. Med dialogicitet som teoretiskt ramverk undersöks informanternas 
metoder och uppfattningar kring skönlitterära moment i språkutvecklingssyfte. 
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2.1.3 Främmandespråksinlärning 
 
När det gäller främmandespråksinlärning skriver Lundahl (2009 s. 134) om engelsk 
språkinlärning genom läsning och kommunikation. Han menar att läsning ofta sker enskilt, 
kognitivt, och att det därför gäller att hitta en balans mellan kognitiva och sociokulturella 
aktiviteter, där de sociala krafterna hamnar i centrum. Han förespråkar bland annat 
grupparbetet och menar att det är nödvändigt för att elever ska ges tillfällen att lyssna, 
uttrycka sig och samtala på engelska. Vidare anser Lundahl (2009 s. 327) att litterära texter 
kan fungera engagerande för elever och förena deras olika intressen för att förena dem socialt. 
Läsningen av skönlitteratur är till för att lära elever att tillgodogöra sig en text för att sen föra 
en dialog om den med andra.  
 
Vidare gör Lundahl (2009 s. 183) gällande att det är rimligt för språkläraren att förena ett 
intresse hos eleven för bearbetning, förförståelse, strategier, språklig medvetenhet och så 
vidare, med ett intresse för syftet med läsningen och det sociala sammanhangets betydelse för 
förståelsen av texten.  
 
När det gäller läsförståelse skiljer Lundahl (2009 s. 186) på reproduktion och produktion. Han 
diskuterar hur man som lärare kan veta när en elev har förstått en text och anser att 
reproduktion innebär att man bara genom att ändra på småsaker kan återberätta en text, medan 
produktion betyder att man skapar något nytt. Han menar att produktion bara kan ske när man 
tillför egna erfarenheter och kunskaper till det man har läst och hävdar därför att lärande 
inträffar i skärningspunkten mellan det nya man läser och det man redan kan. ”Förståelse är 
en kunskapsform och därmed en del av lärandet” (Lundahl 2009 s. 186). Vidare skriver 
Lundahl att barn som läser eller blir lästa för hemma, som har en tydlig skriftspråksförankring 
hemifrån, har lättare när det gäller mötet med texter i skolan (Lundahl 2009 s. 48). 
 
Lundahl (2009 s. 189) diskuterar även ytläsning och djupläsning. I samband med ytläsningen 
hävdar Lundahl att eleven blir en inaktiv läsare som inte tillför texten egna funderingar och 
erfarenheter, eftersom ytläsning bara ger läsningen en koppling till textens sakliga innehåll. 
När det istället gäller djupläsning menar han att eleven får ut så mycket mer av det lästa 
eftersom hen då tillför egna funderingar och läser mellan raderna. Lundahl (2009 s. 207) 
behandlar här specifikt lässtrategier och påpekar hur svårt det kan vara för elever att på egen 
hand medvetet tillämpa olika strategier vid läsning.  
 
Lundahl (2009 s. 331) konstaterar även att skönlitteratur ofta fungerar som en språngbräda för 
språkträning i ett färdighetsämne som engelska, men där man endast använder den till att 
utöka vokabulär och öva grammatik. Han problematiserar detta faktum och menar att det 
sällan förväntas att elever ska ställa egna frågor och relatera det de har läst till egna 
erfarenheter, men att man med kreativ läsning kan kombinera färdighetsinriktningen med att 
utmana fantasin och bidra till skapande. Lundahl (2009 s. 98) hävdar också att innehållet är 
underordnat språkträningen när det gäller själva användningen av språket vid 
främmandespråksinlärning. Engelska i ett klassrum ska ses som kontinuerligt, ett medel och 
inte ett mål.  
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Balansen mellan kognitiva och sociokulturella aktiviteter, vikten av reproduktion och aktiv 
läsning, samt kreativiteten hos språklärare i skönlitterära moment som Lundahl (2009) 
förespråkar i sin forskning är av hög relevans för den här studien. Intervjuerna och enkäterna 
har alla innehållit frågor angående detta och informanterna har fått möjlighet att utveckla hur 
de själva ser på balansen mellan individ och grupp, samt på vikten av lärarens kreativitet i 
skönlitterära moment. 
 

2.1.4 Pedagogiska metoder och läsaktiviteter 
 
Papadima-Sophocleous (2009) utvärderar Comenius ALCUIN-projektet (Active Literacy: 
Competence and Understanding, Internally Naturalised – From decoding to understanding) 
som pågick mellan 2007 och 2009. Projektet hade som syfte att utveckla metoder för läsning 
för att motivera elever att utveckla läskunskaper, samt göra dem till kompetenta läsare och 
brukare av både deras första- och andraspråk. Fem skolor i fem länder i Europa (Sverige, 
Italien, Finland, Cypern och Litauen) har tillsammans startat detta projekt som respons på 
sjunkande resultat av läsning och läsförståelse i PISAs undersökningar. Projektet har 
presenterat olika pedagogiska metoder för motivation till elevers läsning och Papadima-
Sophocleous har utvärderat de första fyra för att undersöka om de specifika metoderna har 
fungerat. De första två metoderna utformades till en novell och de sista två metoderna hörde 
till en pjäs.  
 
Till de första och andra pedagogiska metoderna läste eleverna Hemingways Hills like white 
elephants. Den första metoden gick ut på att de skulle reflektera över andra studenters 
kommentarer om handlingen, diskutera den i grupper och i helklass, och öva kreativt 
skrivande och rapportera sina egna och klasskamraternas tankar. Målet var att ge eleverna de 
verktyg som behövdes för att reflektera över läsprocessen genom både muntliga och skriftliga 
aktiviteter. Detta för att de skulle få möjligheten att uttrycka i ord sin förståelse av och tankar 
kring texten, för att tillgodose olika inlärningsstilar, och för att motivera eleverna och få dem 
intresserade av läsning (Papadima-Sophocleous 2009 s. 124).  
 
Den andra metoden gick ut på att undersöka samma text och dess olika dimensioner, samt att 
försöka se texten ur en annan vinkel. Målet med aktiviteten var att hjälpa eleverna förstå hur 
en text konstrueras (Papadima-Sophocleous 2009 s. 124).  
 
Till de tredje och fjärde metoderna läste eleverna Shakespeares Much ado about nothing. 
Syftet med den tredje metoden var att ge eleverna möjligheten att ge liv åt litteraturen genom 
att dramatisera den. De använde rekvisita och levandegjorde textens karaktärer och 
tidsperioden de levde i. Här skulle eleverna fokusera på skapandet och förståelsen av en 
karaktär, samt reflektera över dess del i dramatiseringen. Målet var även att de skulle få 
möjligheten att både ha roligt och uttrycka sig genom dramatisering av litteratur (Papadima-
Sophocleous 2009 s. 127). Den fjärde pedagogiska metoden handlade om att föra loggbok om 
det lästa. Syftet var att ge eleverna möjligheten att verbalisera sina innersta tankar och 
reflektioner i samband med hela momentet. Detta innefattade scenarbetet, karaktärsporträttet, 
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uppträdandet (som även filmades) och slutligen även utvärderingen av momentet (Papadima-
Sophocleous 2009 s. 127).  
 
Till sist visade det sig att kombinationen av läsaktiviteterna som användes ledde till elevernas 
ökade motivation och i förlängningen även läsförståelse. När eleverna själva till sist 
utvärderade metoderna i ALCUIN-projektet uppstod kommentarer som indikerade att de 
tyckte bättre om de här olika metoderna än det kanske mer traditionella individuella läsandet 
och recenserandet. En elev sa att hen tyckte om dramatiserandet av texten och arbetet hen fick 
göra tillsammans med sina klasskamrater. ”Jag måste inte stanna hela eftermiddagen och 
studera boken, men jag kan lära mig tillsammans med mina vänner och ha roligt” (Papadima-
Sophocleous s. 130). Reflektionerna som eleverna skrev ner i sina loggböcker blev ofta 
underlag till diskussioner i klassrummet, både eleverna emellan och med läraren. I den här 
studien analyseras Papadima-Sophocleous undersökning av ALCUIN-projektet i samspel med 
informanternas egna läsaktiviteter. 
 
Guthrie et al. (2006) undersöker vilken effekt stimulerande läsaktiviteter har på elevers 
motivation och läsförståelse. I studien tolkas stimulerande läsaktiviteter som aktiviteter som 
stimulerar elever till att tänka på nya sätt. Här anges hands-on aktiviteter som rollspel eller 
inspelning av en reklam som exempel. Undersökningen görs på barn i åtta- och nioårsåldern. 
Man undersökte två klasser där eleverna fick många stimulerande läsaktiviteter och två 
klasser där eleverna inte hade så många stimulerande läsaktiviteter. Guthrie et al. menar att 
samtliga elever i ett klassrum ska få genomföra stimulerande uppgifter, koppla dem direkt till 
den skönlitterära texten, och därmed skapa ett ”situational interest” (härmed översatt till 
situationsanpassat intresse) för läsning. Resultaten blev att de elever som fick stimulerande 
läsaktiviteter i kombination med läsningen blev mer motiverade till läsning överlag. 
Författarna menar dock att intresset inte kommer automatiskt, samtidigt som de påpekar att 
uppgifterna inte bara ska användas vid ett tillfälle utan bli ett återkommande inslag i 
skönlitteraturundervisningen. Författarnas slutsats blir därmed att en stor andel stimulerande 
läsaktiviteter ökade det situationsbaserade intresset hos elever, som i sin tur ökade den 
långsiktiga inre motivationen och läsförståelsen. De menar att när elever känner ett 
situationsanpassat intresse och detta kombineras med att de upplever att de får kompetens, 
självständighet och kan relatera till läsaktiviteter, ökar de även sin läsförståelse. Vad de 
dessutom hävdar är att elever som har färre upplevelser av situationsbaserat intresse får färre 
möjligheter till att uppleva kompetens i att samla information, färre tillfällen att rikta sitt 
lärande och färre tillfällen att kommunicera med klasskamraterna om något väsentligt.  
 
Chambers (1994 s. 59) skriver liksom Dysthe om hur viktigt det är att elever känner sig 
trygga och betydelsefulla när de pratar om en text. Han menar att elever ska bli lyssnade på 
och respekterade, inte bara av läraren utan även av resten av gruppen. ”De måste veta att allt 
de har lust att berätta är värt att berättas” (Chambers 1994 s. 59). Chambers ”jag undrar”-
inriktning (1994 s. 11) innehåller inga konkreta regler, utan är ett sätt att kunna ställa frågor 
som kan anpassas till situation, person och elevers behov. Grundtanken med den är att man 
verkligen vill höra om läsarens upplevelse av en bok. Därför måste eleverna kunna lita på 
läraren och att denne vill lyssna på vad de än har att säga, negativt eller positivt. Dessa samtal 
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ska innehålla tre sorters frågor - grundfrågor som ger utgångspunkten för samtalet, allmänna 
frågor som ger jämförelsematerial och underlättar förståelsen, samt specialfrågor som hjälper 
samtalet på vägen och bidrar till att eleven blir varse vissa aspekter som de inte har sett innan 
(Chambers 1994 s. 56-57). 
 
Chambers (1994 s. 56-57) anser vidare att man som lärare ska vara avvaktande. Han menar att 
elever ofta förutsätter att läraren vet bäst och har det rätta svaret. Men han hävdar att en läsare 
av en bok alltid känner till sin egen upplevelse av den boken bättre än läraren. Läraren bör 
därmed vänta med att uttrycka sina egna åsikter om en text tills eleverna har fått lufta sina. 
Chambers skriver att man som lärare därför kan ställa frågor som man inte själv vet svaret på, 
och berätta för eleverna att det inte finns något rätt svar utan vad de har att säga är rätt.  
 
Papadima-Sophocleous (2009), Guthrie et al. (2006) och Chambers (1994) har alla genomfört 
studier som är relevanta till den här studien eftersom de alla redovisar olika sätt att undervisa i 
skönlitterära moment för att utveckla elevers språk. ALCUIN-projektet som Papadima-
Sophocleous har undersökt innefattar både första- och andraspråksinlärare, medan Chambers 
främst riktar in sig på förstaspråksinlärare. Dock kan hans ”jag undrar”-inriktning med fördel 
även användas på främmandespråkutveckling. I Guthrie et al’s studie specificeras inte 
huruvida läsningen sker på ett första- eller andraspråk, vilket gör att man kan anta att studien i 
första hand handlar om förstaspråkstalare. Dessutom är två av tre studier genomförda på 
yngre elever, vilket man i denna studie får ha i åtanke. Trots dessa skillnader är 
förhoppningen att alla tre studier är av viss relevans för den här studien. 
Undervisningsmetoderna som presenteras går att överföra och modifiera för att passa äldre 
elever, och resultaten i den tidigare forskningen kommer att jämföras med resultaten som 
redovisas här nedan för att se hur äldre elevers främmandespråksinlärning skulle kunna 
gagnas. 
 

2.1.5 Ömsesidig undervisning 
 
Palincsar och Brown (1984) skriver om ”reciprocal teaching” (detta översätts härmed till 
ömsesidig undervisning) och elevers förmåga att lära från texter. De menar att läsförståelse är 
produkten av tre huvudfaktorer: passande texter, textinnehållets kompatibilitet med läsarens 
förkunskaper, samt de aktiva strategier som läsaren använder för att förbättra förståelsen. De 
identifierar fyra strategier som ska hjälpa elever att känna igen och reagera på tecken på egen 
förståelse: ”questioning”, ”clarifying”, ”summarizing” och ”predicting” (dessa strategier 
översätts från och med nu till ifrågasätta, klargöra, sammanfatta och förutsäga).  
 
Ömsesidig undervisning handlar om att läraren skapar en situation där hen och eleverna 
tillsammans är ansvariga för uppgiftens slutliga resultat. Allteftersom eleverna når en högre 
och högre kompetens antar läraren en coachande roll snarare än rollen som förebild, och 
eleverna kan därmed inte kopiera vad hen säger och gör utan blir tvungna att interagera, både 
med varandra och med läraren för att nå resultat. Ömsesidig undervisning är därmed en dialog 
mellan lärare och elever där alla medverkande turas om att vara läraren i rummet. Dialogicitet 
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som begrepp förekommer inte i denna studie, men samma principer representeras. 
Utbildningsstudier innehåller normalt en eller ett par instruerande lektioner, medan eleverna 
här fick tjugo dagar, alltså fyra veckor av instruktioner. Ömsesidig undervisning innefattar 
därmed ett kontinuerligt anpassande till elevernas förändrande status från lärarens sida och 
samtidigt provar sig eleverna kontinuerligt fram genom momentet för att finna fotfäste 
(Palincsar och Brown 1984 s. 169). 
 
Instruktionerna som eleverna fick under lektionerna med ömsesidig undervisning innehöll 
utförliga demonstrationer och de fyra olika strategierna (ifrågasättande, klargörande, 
sammanfattande och förutsägande) som ansågs vara bra för att främja och bevaka förståelse. 
Tidigare hade andra forskare skrivit om försök att träna exempelvis sammanfattningsförmåga 
och klargörande, men dessa försök kunde inte mätas med ömsesidig undervisning som visade 
sig vara betydligt mer framstående (Palincsar och Brown 1984 s. 168). 
 
Vad forskningen slutligen ledde till var en insikt att metoden ömsesidig undervisning fick 
bättre resultat i jämförelse med typiska klassrumsmetoder där läraren undervisar och eleverna 
lyssnar. När en lärare coachade eleverna till samspel med texten på ett mer sofistikerat sätt 
blev slutresultatet betydligt bättre än vid mer traditionella undervisningssätt.  
 
Palincsar och Browns (1984) studies relevans till den här studien ligger i den ömsesidiga 
undervisningens status som alternativ till andra läsaktiviteter och undervisningsformer i ett 
sociokulturellt och dialogiskt klassrum.  
 

2.2 Styrdokumenten 
 
I det här avsnittet behandlas det som är relevant för den här studien ur svenska skolans 
styrdokument, i detta fall läroplanen för gymnasiet från 2011. Här redovisas delar ur 
läroplanens värdegrund, dess övergripande mål och riktlinjer, samt ur den specifika 
ämnesplanen för engelska. 
 
I den svenska skolans värdegrund i läroplanen för gymnasiet står att ”varje elev ska möta 
respekt för sin person och sitt arbete” (Skolverket 2011 s. 8). I den här studien ställs detta i 
relation till den muntliga kommunikationen kring skönlitterära moment, och det klimat som 
eftersträvas i klassrummen för att göra detta möjligt. 
 
I läroplanen för gymnasiet står även att läsa under övergripande mål och riktlinjer att läraren 
ska ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Skolverket 2011 s. 
10). Där står även att läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin 
språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011 s. 11). Vidare står det att läraren ska 
låta eleverna prova på variation av olika arbetssätt i skolan (Skolverket 2011 s. 13). Allt detta 
appliceras specifikt på engelskämnet och skönlitterära moment, och de lärare som medverkar 
som informanter i den här studien. 
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När det gäller ämnesplanen för engelska på gymnasiet står under ämnets syfte (Skolverket 
2011 s. 53) bland annat att elever ska lära sig språket för att använda det i olika situationer 
och för olika syften. De ska ges möjlighet att utveckla den kommunikativa förmågan och den 
innefattar att förstå tal och text, samt att formulera sig på språket. Dessutom ska 
undervisningen bedrivas på engelska så långt det är möjligt. Elever ska även ges möjlighet att 
lära sig strategier som kan underlätta i språkanvändningen och kommunikationen. I ämnets 
centrala innehåll (Skolverket 2011 s. 55) finns hänvisningar till användning av skönlitterära 
texter för lärande, samt strategier för att kunna läsa med varierande syften. Kommunikation är 
en stor del av det centrala innehållet och krav ställs på lärare att de ska ge elever strategier för 
att bidra till och aktivt vara med i diskussioner angående vårt samhälle idag. Undervisningen 
ska behandla olika slags muntlig produktion och interaktion och eleverna förväntas lära sig att 
berätta, instruera, sammanfatta, förklara, kommentera, värdera, argumentera och därtill 
motivera åsikterna de kommer med (Skolverket 2011 s. 55). Detta är av relevans för den här 
studien eftersom både lässtrategier och läsning med varierande syften är en del av den. 
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3 Metod och material 
 
Det här kapitlet handlar om materialinsamlingen för uppsatsen. Under avsnitt 3.1 redogörs för 
vilken metod som har använts för insamlingen. Detta avsnitt är indelat i fem mindre avsnitt. 
Se presentationen av dessa i inledningen av 3.1. I avsnitt 3.2 presenteras materialet. Det är 
indelat i tre mindre avsnitt. Se presentationen av dessa i inledningen av 3.2.  
 

3.1 Metod 
 
En kvalitativ metod för materialinsamling har använts, där det största materialet består av 
intervjuer med fyra gymnasielärare i engelska. Under 3.1.1 redovisas hur intervjuer och 
transkription har gått till och i avsnitt 3.1.2 redogör jag för hur enkäterna har gått till. I avsnitt 
3.1.3 redogör jag för kategoriseringen som skedde när transkriptionen av intervjuerna var 
klar. Avsnitt 3.1.4 handlar om de etiska överväganden som gjorts inför materialinsamlingen 
och i 3.1.5 diskuteras begränsningar med studien. Materialinsamlingen har skett gemensamt 
med en kollega som skriver sin magisteruppsats inom ett liknande område, vilket innebär att 
vissa frågor som har ställts i intervjuerna och enkäterna är likartade de som ställdes för hennes 
räkning (Karlsson 2015). 
 

3.1.1 Intervjuer och transkription 
 
Syftet med intervjuerna var att få en fördjupad inblick i hur engelsk skönlitteratur används i 
främmandespråksundervisning. Tre av intervjuerna genomfördes muntligt och den fjärde 
intervjun genomfördes skriftligt via email på grund av att informanten hade annat inbokat. De 
muntliga intervjuerna har spelats in via iPhone 6’s röstmemofunktion. Dessa har genomförts i 
semistrukturerad form. Det utförandet valdes för att ge informanterna utrymme att utveckla 
sina svar, samt för att lämna plats för eventuella följdfrågor. En semistrukturerad intervju 
innebär att man har större frågeområden istället för ingående frågor. En fri del avsätts till 
intervjun eftersom en del svar kan kräva just följdfrågor eller motfrågor, vilket gör att det är 
lätt att komma in på nya ämnen. Det krävs både ett öppet sinne och struktur hos intervjuaren 
(Dalen 2007 s. 39). 

Intervjun med informant 1 (Agneta) fungerade som en pilotintervju där jag testade mina 
frågor för att se hur de skulle fungera för att få intervjun att flyta. Intervjun fungerade bra och 
flera följdfrågor och vidare diskussioner uppstod, vilket innebar att inga förändringar gjordes. 
Vid intervjuernas början fanns åtta frågor nedskrivna, men i och med den semistrukturerade 
utformningen ställdes det ett varierande antal följdfrågor vid alla tre intervjuerna. Se 
intervjuguiden i bilaga 1 i slutet av studien för alla grundfrågor. Informanterna intervjuades på 
sina arbetsplatser och 60 minuter var avsatta för varje intervju. Vid samtliga muntliga 
intervjuer användes hela den avsatta tiden. Svaren i den skriftliga intervjun är kortfattade och 
informanten har stått till förfogande för eventuella följdfrågor på dessa. Intervjuerna har sedan 
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transkriberats. 

Transkriptionen har utförts så att texten matchar källmaterialet och för att lättare göra en 
analys av mitt material och jag har strävat efter att så långt som möjligt återge uttalet i 
materialet. Transkriptionen har genomförts med hjälp av Norrby (2014). Jag har anpassat 
materialet till det standardsvenska skriftspråket och därmed tagit bort en del talspråkliga 
uttryck och meningsuppbyggnader. Informant 3 (Charlotte) har engelska som modersmål, och 
medan hon har stor kompetens när det gäller det svenska språket så påverkar detta stundom 
hennes uttryck. Detta har korrigerats för att matcha övrigt språk i uppsatsen. Jag har 
transkriberat allt och tagit ut svaren som tillhör mina teman i efterhand. Den intervju som 
gjordes skriftligen har kopierats in ordagrant i slutet av transkriptionsdokumentet och därefter 
analyserats på samma sätt som övriga intervjuer för att hitta åt aktuella teman även här. Inga 
vidare förändringar har gjorts.  
 

3.1.2 Enkäter 
 
Intervjuerna har kombinerats med enkäter. Två olika enkäter har skickats ut, en i 
pappersformat till elever på gymnasiet (se bilaga 2) och en elektronisk till lärare via en grupp 
för gymnasielärare i engelska på Facebook (se bilaga 3). För information om enkäternas 
utformning finns elevenkäten som bilaga 2 och lärarenkäten som bilaga 3 längst bak i studien. 
Enkäterna har utformats med hjälp av Trosts handbok (2007). Frågorna i elevenkäten hade till 
största del tre eller fyra svarsalternativ, men två öppna frågor ställdes där eleverna 
tillhandahölls tomma rader att skriva ner sina svar på. Enkäten avslutades enligt Trosts 
rekommendation med att ha en sista fråga där eleverna fick skriva ner eventuella övriga 
tankar (Trost 2007 s. 76-77). 
 

3.1.3 Kategorisering av intervjuer 
 
När transkriptionen var klar gick jag tillbaka och letade i texten efter nyckelord och teman för 
att på bästa sätt kunna dela upp vad mina informanter sa. De teman som jag fick fram är 
undervisningsmetoder och läsaktiviteter (och variationen av dessa), socialt lärande och vikten 
av dialogicitet (där kommunikation och dialogiska situationer också ingår), lässtrategier, 
styrdokumentens direktiv, samt lärarnas upplevelser kring elevers läsande.  
 
Intervjuerna analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv. När jag har analyserat svaren 
har jag letat efter tema kommunikation och dialogiska situationer som medierande verktyg i 
läsningen av skönlitteratur. Det har framför allt dykt upp i fråga 1, 2 och 3 i intervjuguiden 
(bilaga 1), men intervjuerna generellt är till stor del färgade av ett sociokulturellt synsätt.  
 
För att få svar på hur skönlitteratur används i klassrummen ställde jag frågor angående 
lärarnas metoder för undervisning (se intervjuguide, bilaga 1). Informanterna förklarar hur de 
undervisar i skönlitterära moment för att nå bästa möjliga resultat.  



 17 

 
Informanterna har även behandlat styrdokumenten. Vid analysen av svaren har jag letat efter 
tema styrdokumentens direktiv och sett att resonemangen kring det startade med 
utgångspunkt i fråga 2 (se intervjuguide, bilaga 1). Sen har det vidgats utifrån följdfrågor som 
handlar om lärares anpassning till styrdokumentens direktiv. 
 
Slutligen har jag letat efter temat gällande hur lärarna upplever elevernas uppfattning av 
skönlitterära moment. När jag har analyserat svaren är det främst i fråga 6 och 7 (se 
intervjuguide, bilaga 1) och vidare resonemang utifrån dem som berör det temat.  
 

3.1.4 Etiska överväganden 
 
Materialinsamlingen till det här arbetet har skett med vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer i åtanke. Alla informanter har skrivit under ett informationsblad där de har fått ta del 
av vad deras uppgifter kommer att användas till, samt vad de forskningsetiska principerna 
handlar om. Informanterna som har intervjuats har skrivit under med namn medan de som har 
fyllt i enkäter har kryssat i en ruta där de ger sitt samtycke till medverkan.  
 
Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge en måttstock för förhållandet mellan mig 
och mina informanter så att en bra bedömning kan göras mellan forskningskravet och 
individskyddskravet om en konflikt skulle uppstå.  
 

3.1.5 Begränsningar med studien 
 
Med tanke på att endast fyra djupintervjuer har genomförts kan man ifrågasätta studiens 
validitet. För att öka validiteten med studien blev det aktuellt att kombinera intervjuerna med 
en lärarenkät och en elevenkät. Även om kvalitativa djupintervjuer med fyra informanter 
leder till att man får en viss insyn i deras arbete med skönlitteratur, krävs fler informanter för 
att få en mer generell bild av arbetet med skönlitteratur i dagens skola. Sammanlagt 89 
elevenkäter och 26 lärarenkäter har delats ut, vilket generaliserar resultatet en aning. Dock 
kan den djupgående, kvalitativa intervjudelen av studien ändå ses som något begränsad, men 
med eventuellt stöd från det kvantitativa materialet. Elevenkäten delades ut för att även få 
elevernas perspektiv, för att få en något generaliserad bild av hur elever ser på skönlitterära 
moment i engelskundervisningen. 
 
Förhoppningen är att den här studien skulle kunna återskapas med hjälp av intervjuguiden och 
enkäterna som redovisas som bilagor. Detta för att vidareutveckla studien och eventuellt nå ett 
liknande resultat. 
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3.2 Material 
 
Materialinsamlingen för denna studie har resulterat i underlag i form av fyra transkriberade 
djupintervjuer, samt svaren från de 89 elevenkäterna och 26 lärarenkäterna. I avsnitt 3.2.1 får 
läsaren bekanta sig med de intervjuade informanterna, för att sedan gå vidare och läsa i avsnitt 
3.2.2 om materialet som utvanns av intervjuerna och transkriptionen av dessa. I 3.2.3 
presenteras de båda enkäterna och informantgrupperna som svarade på dessa. 
 

3.2.1 Presentation av intervjuade informanter 
 
Alla fyra informanter arbetar som gymnasielärare i bland annat engelska i en stad i södra 
Norrland och samtliga är kvinnor. Att alla informanter är kvinnor är inte ett avsiktligt urval 
utan hade snarare att göra med att det var just dessa fyra som gick med på att medverka i 
studien. 
 
Agneta är mellan 50 och 55 år och har ämneskombinationen engelska – spanska. Hon har 
arbetat som lärare i 30 år och undervisar elever som går Samhällsvetenskapsprogrammet, 
samt Estetiska programmet.  
 
Becky är mellan 35 och 40 år har ämneskombinationen engelska – svenska. Hennes 
yrkeserfarenhet ligger på 10 år. Hon har elever som går Barn- och fritidsprogrammet, Vård- 
och omsorgsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, samt elever med särskilda behov.  
 
Charlotte är mellan 40 och 45 år och har ämneskombinationen engelska – företagsekonomi. 
Hon har arbetat som lärare i 8,5 år och har elever som går Ekonomiprogrammet och 
Naturvetenskapsprogrammet.  
 
Doris är mellan 60 och 65 år och har ämneskombinationen engelska – franska. Hon har en 
yrkeserfarenhet på 31 år och undervisar elever som går Samhällsvetenskapsprogrammet. 
 

3.2.2 Intervjuer och transkription 
 
På de fyra intervjuer som gjordes fick jag svar på mina åtta originalfrågor, samt flera 
följdfrågor som uppstod i de olika intervjuerna. När transkriptionen från de tre muntliga 
intervjuerna stod klar hade jag 28 sidor, samt tre sidor från den skriftliga intervjun.  
 

3.2.3 Enkäter 
 
Två enkäter delades ut (se bilaga 2 och 3). En utformades till elever för att få deras syn på 
användningen av skönlitteratur i skolan. Eleverna kommer från två olika gymnasieskolor i en 
stad i mellansverige och går i årskurs ett och två. Den andra enkäten utformades till lärare för 
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att få fler röster hörda gällande skönlitteraturens roll i elevers engelska språkutveckling. 
Lärarna är verksamma på gymnasienivå runtom i Sverige och är alla med i en grupp på det 
sociala nätverket Facebook som heter Gymnasielärare i svenska och/eller engelska. 
 
Enkäten som delades ut till elever bestod av 12 frågor av relevans för den här studien. 
Frågorna handlar om den egna förmågan när det gäller läsning, synen på språkutveckling 
genom skönlitteratur, elevernas syn på arbetet med skönlitteratur i skolan, samt läsningen som 
sker på fritiden. 89 elever verksamma i årskurs ett och två på gymnasiet svarade på enkäten. 
De går på två olika gymnasieskolor i en stad i mellansverige. Eleverna går på 
Samhällsvetenskapliga programmet, Naturvetenskapliga programmet, Fordon- och 
transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Estetiska programmet, 
Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, samt Vård- och omsorgsprogrammet. 
 
Enkäten som delades ut till lärare bestod av sju frågor av relevans för den här studien. 
Frågorna handlar om hur lärare ser på och arbetar med skönlitterära moment i 
språkutvecklingssyfte, samt hur de tror att eleverna uppfattar dessa. 26 lärare i engelska, 
verksamma på gymnasieskolor runtom i Sverige svarade på enkäten. 
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4 Resultatredovisning och analys 
 
I det här kapitlet redovisas resultaten av min undersökning. Här finns resultaten från de fyra 
intervjuerna som gjorts, samt de sammanställda resultaten från de två enkäterna som 
skickades ut. Kapitlet är indelat i avsnitt utifrån de teman som upptäcktes i kategoriseringen 
av de transkriberade intervjuerna. 4.1 handlar om undervisningsmetoder och variation av 
dessa, 4.2 handlar om lässtrategier, 4.3 handlar om styrdokumentens direktiv, 4.4 handlar om 
socialt lärande och vikten av dialogicitet och 4.5 handlar om lärarnas upplevelser av elevers 
läsning. Det sista avsnittet (4.6) handlar om elevernas egna upplevelser kring skönlitteratur. I 
varje tema finns underrubriker som visar resultat från intervjuerna, samt eventuella tillhörande 
svar från lärarenkäten. Varje avsnitt avslutas med att resultaten analyseras i förhållande till 
tidigare forskning och teoretiska verktyg. 
 

4.1 Undervisningsmetoder och variation av dessa 
 
I det första avsnittet behandlas temat som handlar om lärares metoder för undervisning, 
läsaktiviteter och variationen av dessa. Det här temat är relevant för den första 
forskningsfrågan som handlar om metoderna som används av engelsklärare i skönlitterära 
moment för att främja elevers språkutveckling. Avsnittet är först indelat i underrubriker efter 
de intervjuade informanterna och lärarenkäten, 4.1.1 behandlar Agnetas svar på detta tema, i 
4.1.2 tas Beckys svar upp, i 4.1.3 tas Charlottes svar upp och i 4.1.4 redovisas Doris svar. I 
4.1.5 redovisas relevanta svar från lärarenkäten. I 4.1.6 finns en analys av hela temat med 
hjälp av resultat och tidigare forskning. 
 

4.1.1 Ur Agnetas intervju 
 
Agneta förespråkar skönlitteraturen när det gäller att få eleverna att kommunicera och menar 
att det inte krävs lika mycket egna åsikter då. ”Mina elever föredrar att kommunicera om 
skönlitteratur eftersom det då blir mindre åsiktsbetonat än om de diskuterar eller debatterar 
annat. Skönlitteratur kan vara en grund för samtal. Och innehållet i temat i boken blir ett tema 
för samtal helt enkelt” (Agneta 2015). Agneta pratar även om olika metoder för att få igång 
elevernas intresse och därmed också språkutveckling, och lyfter fram en övning som hon 
kallar för ”half time seminar”; ett seminarium där eleverna sitter i grupper och diskuterar 
boken efter att ha läst ungefär hälften av den. Hon menar att dessa fungerar bra och bidrar till 
att eleverna får öva sitt språk på ett bra sätt. Dessutom berättar hon att hon använder sig av 
olika typer av så kallade aptitretare, där hon gör eleverna nyfikna på en text innan de har 
börjat läsa den. Hon nämner en applikation på telefonen som gör så kallade ”wordles”, ett 
slags ordmoln där hon skriver in en massa ord från texten som ska läsas, som eleverna får 
analysera och därefter får de försöka gissa sig till vad texten kommer att handla om. ”Man 
kan göra en sådan här övning på vilken typ av text som helst, men trots att det är en väldigt 
populär läsaktivitet så gör jag den inte för ofta eftersom övningen då lätt förlorar sin 
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attraktion. Det är ofta variationen som är det roliga” (Agneta 2015). Vidare lyfter hon fram att 
variation även är viktigt när det gäller genrer; att variera en skönlitterär text med en facktext 
för att öva olika sorters läsning. I nedanstående citat berättar Agneta att texter måste 
komplettera varandra så man får öva på olika aspekter av läsförståelse: 
 

De behöver komplettera varandra. Det ena får ju inte utesluta det andra. Och man tränar olika 
delar av läsfärdighet beroende på om man läser en fiktiv text eller om man läser en faktatext eller 
en artikel eller någonting sådant, där det finns en annan typ av budskap och är formulerat på ett 
helt annat sätt än skönlitteratur (Agneta 2015). 

 
Agneta går vidare med att säga att hon tycker att det är väldigt intressant att använda 
skönlitteratur i språkutvecklingssyfte. Hon tycker om att försöka locka in sina elever i en 
värld som hon själv tycker är fängslande. Hon berättar att de brukar läsa två romaner per läsår 
i hennes klassrum och att de har boksamtal för att diskutera dessa. ”I mina klasser så läser de 
en roman per termin. I ettan så brukar jag ha en roman, oftast på hösten, som är gemensam, så 
att vi kan ha små ’book clubs’ och diskutera” (Agneta 2015). Hon menar att eleverna då har 
ett tydligt material och vet vad de ska diskutera. Hon brukar uppmana alla sina elever att föra 
en läslogg och skriva ner tankar och annat för att ha stöd till boksamtalen. Vissa gånger får de 
lämna in sina loggböcker och andra gånger har de haft en gemensam läslogg på en plattform 
på internet, beroende på vad eleverna själva föredrar. ”Det är lite olika, olika grupper, hur de 
gillar att jobba också. Man får helt enkelt diskutera det med dem” (Agneta 2015). 
 
Agneta lyfter även fram de lektioner som hör till romanläsandet. Hon berättar att själva 
läsningen sker hemma, men någon gång emellanåt hittar hon material som kan kopplas till 
romanen. Det kan vara andra delar i samma tema som romanen, som exempelvis handlar om 
att växa upp; om allt från en faktatext om tonåringens hjärna till en filmsnutt om något annat 
som sedan diskuteras. Hon anser att det hör ihop med läsningen och kan förhoppningsvis ge 
mer sammanhang till att det finns fler vägar in i det de läser. Agneta säger att de gör detta 
tillsammans för att lära socialt, medan läsningen sker enskilt. ”[…] det gör att den så viktiga 
sociokulturella biten finns med” (Agneta 2015). 
 
Agneta berättar att hon ibland använder kortare texter till eleverna, dels skönlitteratur i utdrag 
och dels texter i läroboken. Till ungefär en fjärdedel, alltså deltiden av en kurs, använder hon 
lärobok för att ha en mer samlad läsning. ”Och då har man en gemensam text, en gemensam 
situation så att säga, som man både innehållsmässigt kan diskutera förstås, men också 
språkmässigt diskutera skillnader på äldre och ny, modernare litteratur” (Agneta 2015). När 
det däremot gäller förenklade versioner av romaner använder Agneta inte dessa då hon anser 
att en bra roman tappar djupet och färgen, det blir bara en enkel historia som nästan blir lite 
svartvit. Istället använder hon sig ibland av young adult-genren – en genre där förlag har 
knutit till sig författare för att skriva just för nybörjarläsare i olika åldrar. 
 
Slutligen nämner Agneta att skönlitterära moment är lyckade, då hon ser att eleverna dels får 
försöka sätta sig in i en situation med empati och tänka efter hur de själva skulle ha gjort i 
karaktärens ställe, dels diskutera detta på olika sätt med sina kamrater.  
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4.1.2 Ur Beckys intervju 
 
Becky undervisar många elever med särskilda behov, vilket hon säger gör att hon måste tänka 
på ett lite annorlunda sätt än andra lärare. Hon undervisar mindre klasser och berättar att 
många av hennes elever föredrar att ha styrda sidor i läsningen för att göra små stopp ibland. 
Där kan hon bestämma att de ska göra olika övningar tillsammans. ”På så vis kan jag som 
lärare också styra eventuella diskussioner och dramaövningar” (Becky 2015). Hon berättar 
dock att det på lite högre nivå har blivit så att eleverna väljer litteratur själva, läser enskilt och 
slutligen redovisar det de har läst. Däremot säger hon att hennes elever oftast tycker att det är 
jobbigt att stå inför klassen och redovisa, så därför sitter de ofta gruppvis vid redovisningar, 
om inte någon väldigt gärna vill stå där framme, för då betonar hon att de självklart får det 
eftersom vikten inte ligger vid hur redovisningen genomförs utan att den gör det. ”Det är 
flexibelt utifrån situation och individ men i början är det inte så viktigt hur det redovisas utan 
det viktiga är att våga och att det blir roligt med litteraturen” (Becky 2015). 
 
När det gäller stimulerande läsaktiviteter anser Becky att de har stor effekt. ”Min erfarenhet är 
att roliga övningar har jättestor effekt på språkinlärning och språkutveckling. Att försöka hitta 
roliga övningar, då upplever de hela momentet som kul” (Becky 2015). 
Hon märker framför allt när eleverna till slut glömmer att de faktiskt använder engelska och 
bara har roligt. Hon brukar använda sig av dramaövningar, speciellt så kallade ”sitting down”-
draman med intervjufrågor där någon är en karaktär och de andra intervjuar denne. Hon 
förespråkar även fyra hörns-övningar med situationer från boken, där eleverna ställer sig i ett 
hörn beroende på vilket påstående de håller med om och säger att de alltid blir väldigt bra 
lektioner. Vidare berättar hon att även rena bokfrågor, analysfrågor från boken, kan bli 
intressanta om man sitter i grupp. Hon tror på att möblera om i klassrummet så att det blir lite 
som en bokcirkel när man diskuterar skönlitteratur på det sättet, för att få ett mer avslappnat 
samtal.  
 
Avslutningsvis fastslår Becky att det utifrån hennes erfarenhet egentligen inte finns någonting 
annat som är bättre än skönlitteratur i språkutvecklingssyfte, då det finns mycket att ta ur en 
skönlitterär text. ”Skönlitteratur är en jättebra grund för att diskutera allt möjligt, till exempel 
samhällsfrågor, och det finns hur mycket som helst att plocka ur skönlitteratur” (Becky 2015). 
Hon anser att skönlitteratur fungerar väldigt bra för många, även för den elevkategorin hon 
jobbar med: elever med inlärningssvårigheter och funktionsnedsättningar, men att själva 
läsmomentet ofta behöver anpassas. ”Många kan behöva en inläst version men det finns oftast 
på internet att tillgå” (Becky 2015). 
 

4.1.3 Ur Charlottes intervju 
 
Någonting som Charlotte har märkt fungerar bra är att spela upp en text i klassrummet. Initialt 
uppmanas alltid eleverna att läsa texten själva, men hon berättar att hon har upptäckt att 
eleverna har problem med uttalet när hon introducerar nya ord. Därför är det bra att de 
dessutom får höra texten; höra ordet i sitt sammanhang för att se att deras vokabulär breddas. 
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”Jag vill försöka få eleverna att se att de utökar ordförrådet när de läser” (Charlotte 2015). 
Hon fortsätter beskrivningen av hur ett skönlitterärt moment kan se ut i hennes klassrum med 
att berätta att ordförståelse är viktigt. När hennes elever har fått lyssna på en text får de ofta 
sitta individuellt en stund för att sedan jobba i grupp, och slutligen går de igenom orden 
tillsammans i helklass. 
 
Vidare anser Charlotte att introduktionen av en roman är viktigt för att fånga elevernas 
intresse. ”Texter som eleverna är mindre intresserade av kräver en introduktion, annars är det 
väldigt svårt att få dem att prata och diskutera. Lyckas man med introduktionen av en text så 
blir de mer intresserade” (Charlotte 2015). Hon tar som exempel en övning där hon visar upp 
framsidan på romanens omslag för eleverna och pratar lite kort om vad som står på baksidan. 
Sen får eleverna en skrivuppgift där de ska skriva vad de tror kommer att hända innan de har 
läst boken för att senare diskutera i smågrupper. Hon säger att man förhoppningsvis har 
skapat ett intresse efter det, att eleverna vill läsa för att få se vad som händer. När eleverna har 
läst halva boken har de ett halvtidsseminarium i mindre grupper. Detta gör hon för elevernas 
skull, för att de ska bli trygga i sig själva och få prata om boken. De får komma med egna 
tankar och diskutera för att därefter gå vidare och läsa resten av boken.  
 
Även Charlotte förespråkar variation i valet av läsaktiviteter. I citatet nedan berättar hon att de 
ibland tar paus från läsandet för att göra något som inte är läsning men som ändå hör samman 
med texten: 
 

Eleverna vill gärna att man varierar sig och även gör andra saker än att bara läsa och diskutera en 
text. Vi jobbar till exempel med glosor eller grammatik utifrån ett läsmoment – man kan ta paus 
från själva texten men ändå jobba med saker som har med texten att göra. Ett bra sätt att knyta 
ihop säcken är att titta på en film med samma tema som boken. Då kan eleverna till exempel 
försöka leta efter ord som de har lärt sig och behöver inte läsa hela tiden utan även titta och ändå 
få en bra diskussion (Charlotte 2015). 

 
En annan aktivitet som Charlotte talar för är ”twenty questions”, en aktivitet som tränar 
slutledningsförmågan där eleverna utifrån tjugo frågor ska gissa vem, vad eller vilken plats 
den som frågar tänker på. Detta fungerar alldeles utmärkt utifrån en bok, menar Charlotte. 
Hon tar prepositioner som exempel och berättar att de häromdagen gjorde ”twenty questions” 
utifrån en roman och tittade extra på prepositioner när de pratade. Hon säger att det verkade 
fungera bra, eleverna ställde sig positiva till detta eftersom de märkte att det påverkade 
språkutvecklingen på ett positivt sätt. ”Och det var inte bara för att de tyckte att det var kul, 
det funkade bra för deras språkinlärning också, för de vill helst veta vad det rätta ordet är. 
Ofta får jag frågan vilket ord som är rätt, ’kan jag säga såhär?’” (Charlotte 2015). 
 
Charlotte fastslår till sist att hon tycker att skönlitteratur är ett bra verktyg. Hon menar att man 
kan undervisa i språk på så många olika sätt, men att är ett väldigt bra verktyg är någonting 
som man kan läsa, komma med egna tankar kring, och även bedöma själv om man förstår. 
”Man kan jobba på så många olika sätt, det är så mycket som finns runtomkring. Så absolut, 
skönlitteratur är jättebra att ha och jätteviktigt just i ämnet engelska” (Charlotte 2015). 
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4.1.4 Ur Doris intervju 
 
Doris berättar att hennes elever läser dels en roman per kurs, dels utdrag ur antologier eller 
verk i samband med att de arbetar med litteraturhistoria. Hon berättar att hon och hennes 
elever möter ämnesplanens krav om en allsidig kommunikativ förmåga genom att eleverna 
gör både en muntlig och en skriftlig presentation av romanen eller texten de har läst. Därefter 
rättar hon versionen och ber eleverna själva rätta utifrån hennes kommentarer. ”Jag rättar den 
skriftliga presentationen själv först och ger eleverna den feedbacken, och sedan ska de skicka 
en omarbetad version där de har tagit del av mina kommentarer och tagit hänsyn till dem” 
(Doris 2015). Vidare säger Doris att hon ofta använder ett processinriktat arbetssätt där även 
kamratfeedback ingår. Eleverna får alltså rätta sina klasskamraters presentationer och 
kommentera på dem. 
 
När det gäller stimulerande läsaktiviteter säger Doris att de alltid är ett plus. Hon menar även 
att det framför allt gäller för läraren att hitta engagerande texter till eleverna och hävdar att 
engagerande texter ofta är motiverande i sig. Hon berättar att hon ibland brukar låta eleverna 
själva välja texter och talar bland annat om artiklar, alltså inte bara skönlitteratur utan en 
variation av texter. Hon menar att det egna valet av text ofta kan göra elever mer motiverade.  
 
Doris berättar att hon ser att hennes elever ges tillfälle att förbättra vokabulär och språkstil när 
de läser skönlitteratur. ”Läsning av skönlitteratur ger elever möjlighet att utöka sitt ordförråd 
och sin stilistiska förmåga” (Doris 2015). Hon understryker skolans roll i elevernas 
skönlitterära utveckling och menar att det är viktigt att skolan försöker stimulera och motivera 
läsande, inte minst idag då många elever inte läser skönlitteratur självmant. Doris avslutar 
med att betona hur viktigt det är att använda skönlitteratur i språkutvecklingssyfte, och att de 
fyra färdigheterna i engelska övas genom den. ”En viktig målsättning för mina elevers 
språkutveckling är att de ska få möjlighet att utveckla de grundläggande färdigheterna tala, 
läsa, skriva och lyssna” (Doris 2015). 
 

4.1.5 Ur lärarnas enkät 
 
Här nedan följer diagram som representerar svaren från lärarnas enkät som rör lärares 
undervisningsmetoder. Många lärare arbetar gärna olika med skönlitteratur, både i grupp och 
på andra sätt. Många av dem vill gärna arbeta muntligt kring skönlitterära moment, men 
använder sig bara ibland eller sällan av stimulerande läsaktiviteter för att främja elevernas 
språkutveckling. 
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Diagram 1 visar hur lärare helst strukturerar klassen i övningar som handlar om skönlitteratur 
 

 
 
 
Diagram 1 här ovan visar hur lärare helst strukturerar klassen när de har övningar i 
skönlitterära moment. Siffrorna vittnar om att de tillfrågade lärarna helst kombinerar 
gruppövningar med enskilt arbete och övningar i helklass. 54 % är det som föredrar en 
kombination. Drygt en fjärdedel (27 %) uppger att de alltid arbetar med skönlitteratur i 
helklass och en knapp femtedel (19 %) berättar att de bara arbetar med skönlitteratur i grupp. 
 
 
Diagram 2 visar hur lärare helst arbetar med skönlitteratur 
 

 
 
 
I diagram 2 ser vi att lärare gärna arbetar med muntliga övningar vid skönlitterära moment. 
Hela 96 % har angivit att de föredrar att arbeta muntligt, medan 4 % (som i lärarenkäten 
motsvarar en person) har angett att de vill kombinera muntliga och skriftliga övningar. Ingen 
har angett att de föredrar skriftliga övningsuppgifter. 
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Diagram 3 visar hur ofta lärare använder sig av stimulerande läsaktiviteter i samband med läsning av 
skönlitteratur 
 

 
 
 
I diagram 3 ser vi att stimulerande läsaktiviteter som de som Papadima-Sophocleous har 
undersökt i ALCUIN-projektet (2009) är inte så vanligt förekommande som man kanske 
skulle kunna tro. Endast 8 % av lärarna uppger att de alltid använder sig av dessa för att 
främja språkinlärning, medan 88 % berättar att de ibland eller sällan har stimulerande 
läsaktiviteter med sina elever kring skönlitteratur. 4 % har angett att de aldrig använder sig av 
dessa.  
 

4.1.6 Analys av resultat 
 
Med hjälp av de intervjuade informanterna och tidigare forskning har jag kommit fram till 
vissa svar vad gäller själva undervisningen i skönlitterära moment.  
 
De intervjuade informanterna bedömer att ett visst antal stimulerande läsaktiviteter under 
läsningens gång är av värde för språkutvecklingen, och nämner att de ofta använder sig av 
exempelvis bokcirklar, fyra hörn-övningar och så vidare. Detta verkar dock inte majoriteten 
av de medverkande i enkäten hålla med om, där bara åtta procent angett att de alltid använder 
sig av sådana slags övningar, medan 88 procent hävdar att de ibland eller sällan använder sig 
av dessa. I förhållande till Papadima-Sophocleous (2009) och Guthrie et al (2006), finns vissa 
avvikelser i och med svaren i enkäten. Ovan nämnda forskare har i sina studier slagit fast att 
stimulerande läsaktiviteter har en positiv effekt på läsförståelse och motivation hos elever. De 
intervjuade informanterna är alltså av en liknande uppfattning, men inte den mer 
generaliserade gruppen lärare i Sverige. Eleverna i ALCUIN-projektet som Papadima-
Sophocleous (2009) behandlar i sin studie presenterades för olika aktiviteter som var 
annorlunda mot vad de normalt skulle ha gjort i ett skönlitterärt moment. Lärarna som deltog i 
projektet kunde se att metoderna hade gjort eleverna till mer aktiva läsare. Eleverna beskrevs 
som djupt involverade i alla fyra övningar och lärarna kommenterade på hur eleverna tog vara 
på lärsituationerna och utvecklade problemlösning, initiativtagande, reflekterande, samt 
hanteringen av den egna inlärningen (s. 125, 128). Guthrie et als (2006) studie visar att 
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stimulerande läsuppgifter resulterar i högre motivation och läsförståelse. När eleverna kände 
att de blev intresserade och samtidigt upplevde en ökad kompetens och relaterade detta till 
läsaktiviteterna, ökade läsförståelsen. Detta samtidigt som de elever som inte fick ta del av 
stimulerande läsaktiviteter inte ökade läsförståelsen. Alltså går även den studien ut på att 
läsaktiviteter är positivt. Av detta kan man därför dra slutsatsen att just stimulerande 
läsaktiviteter borde vara något som lärare allmänt använder sig mer av än vad den generella 
lärarkåren redovisar i den här studien för att få eleverna intresserade av skönlitterära moment. 
De flesta av de intervjuade lärarna anser att det ofta är nödvändigt att ha en slags introduktion 
till en roman innan de släpper den till eleverna, för att öka intresset hos dem inför det 
stundande läsmomentet. Detta kan också räknas som en stimulerande läsaktivitet och är därför 
viktig att genomföra för bästa inledning och därmed även bästa resultat av ett skönlitterärt 
moment. 
 
I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011 s. 13) står att läraren ska låta eleverna 
prova på olika sätt att arbeta på. Här spelar variationen av läsaktiviteterna som några av 
lärarna har berättat om i intervjuerna en stor roll. De flesta av mina informanter slår fast att 
variation av både undervisning och textgenrer är viktig och att deras elever gärna vill att de 
varierar sig i undervisningen, vilket realiseras för att bibehålla ett intresse hos eleverna.  
 
Vidare står det också i läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011 s. 11) att läraren ska 
organisera och genomföra arbetet så att eleven efterhand får fler och större autonoma 
uppgifter och ökat ansvar. Om man analyserar detta utifrån de intervjuade lärarnas svar och 
Palincsar och Browns (1984) studie om ömsesidig undervisning kan man konstatera att det är 
viktigt att låta eleverna själva vara delaktiga i beslut om det egna lärandet så långt som 
möjligt. Informanterna menar att deras elever exempelvis är delaktiga i textval, i beslut om 
redovisningsformer, och de berättar även om ett processinriktat arbetssätt där eleverna agerar 
bedömare åt varandra. Eleverna har alltså inflytande över den egna skolgången. Ömsesidig 
undervisning fungerar som alternativ till mer traditionella undervisningssätt och i och med att 
man såg bättre resultat i jämförelse med dessa så dras slutsatsen att lärare gör rätt i att 
undervisa i samspel med sina elever. 
 
När det gäller själva arbetet med skönlitteratur föredrar en klar majoritet av de tillfrågade 
informanterna att arbeta muntligt. Dock skiljer det sig lite hur man föredrar att 
konstellationerna ska se ut. Många anger att de gärna varierar sig och arbetar både 
individuellt, i smågrupper och helklass, men de intervjuade informanterna är ganska överens 
om att en grupp på fyra till åtta elever är det bästa utgångsläget. Lundahl (2009 s. 134-135) 
förespråkar också grupparbetet. Han menar att valet av arbetsform för engelskan handlar om 
vad som behövs för att eleverna ska utveckla språket och därför är gruppvisa arbetsformer 
ofrånkomliga i det fallet. För att kunna utföra gruppaktiviteter behövs tydliga ramar och 
övning, menar Lundahl. Dessutom måste läraren själv ge stöd till de elever som behöver det. 
Några av de intervjuade informanterna berättar att de försöker röra sig i periferin när eleverna 
genomför en gruppvis aktivitet, men att de strävar efter att finnas tillgängliga om stöd krävs. 
Chambers (1994 s. 59) skriver om boksamtalet och hur viktigt det är att läraren är avvaktande 
under det, eftersom elever ofta ser läraren som allvetande. Läraren måste därför vara tydlig 
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med att det alltid är eleven; läsaren av boken, som vet bäst hur hen själv upplever den och 
som är lämpligast att svara på frågorna kring den. Med den tidigare forskningen som 
bakgrund blir det tydligt att man som lärare måste arbeta för att få gruppvisa arbetsformer att 
fungera utifrån eleverna själva, och när de gör det är de värdefulla för elevernas 
språkutveckling. 
 

4.2 Lässtrategier  
 
I det andra avsnittet behandlas temat som handlar om att elever ska få lära sig lässtrategier för 
att ta sig igenom texter på engelska. Det här temat är av relevans för den första 
forskningsfrågan som handlar om vilka metoder engelsklärare använder sig av för att främja 
språkutveckling i skönlitterära moment. Avsnittet är först indelat i underrubriker efter de 
intervjuade informanterna som berörde detta tema. 4.2.1 tar upp Agnetas svar på temat och i 
4.2.2 redovisas Beckys svar. I 4.2.3 finns en analys av hela temat med hjälp av resultat och 
tidigare forskning. Ingen enkätfråga berörde temat. 
 

4.2.1 Ur Agnetas intervju 
 
Agneta anser att man som lärare har ett uppdrag att lotsa sina elever genom olika texter. Hon 
menar att eleven måste lära sig att läsa på olika sätt beroende på vilken typ av text som ska 
läsas och vilken lästeknik som krävs. När man läser på ett främmande språk så understryker 
hon att det är viktigt att lära sig att man inte kommer att förstå vartenda ord. I följande citat 
ser vi att Agneta ser det som sin uppgift att ge eleverna lässtrategier för att komma framåt i 
läsningen och uppleva boken ordentligt: 
 

Jag försöker lära mina elever strategier för att kunna läsa stora mängder text och få det att flöda. 
Det handlar om att få upp farten i läsningen för att man ska kunna se helhet. Måste man koda av 
vartenda ord och sen se en helhet i en mening, då blir det ju ingen litterär upplevelse (Agneta 
2015). 

 

4.2.2 Ur Beckys intervju 
 
Becky berättar också om de lässtrategier som man som lärare behöver lära sina elever. Hon 
anser att man bör få eleverna att förstå att varje ord inte behöver avkodas för att komma 
igenom en bok. ”Man måste lära eleverna att komma runt att man inte behöver förstå precis 
varje ord i en roman och att det gäller att förstå sammanhanget” (Becky 2015). Hon upplever 
att många vill slå upp varje ord de inte förstår och då uppfattar hon att läslusten ofta uteblir. 
När eleverna väl kommer över den kullen säger hon att de har alla möjligheter att komma till 
ett ställe där de vill läsa på engelska då de känner att de förstår det de läser. Hon berättar att 
många elever då känner en stolthet och får självförtroende i mångt och mycket. ”Stoltheten 
som elever känner när de har läst en bok på engelska betyder väldigt mycket och kan ge 
självförtroende för hela skolämnet engelska” (Becky 2015). 
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4.2.3 Analys av resultat 
 
Att lära eleverna strategier för läsning är enligt flera av de intervjuade informanterna en viktig 
del i en språklärares arbete. Ett av lärarens uppdrag vad gäller skönlitteratur är att lotsa 
eleverna genom en text och att få dem att förstå att de måste lära sig läsa på olika sätt 
beroende på vad det är som ska läsas. Informanterna menar att det är viktigt att elever får lära 
sig att man inte behöver förstå varje ord vid läsning av ett främmande språk och här är 
lärarens undervisning essentiell för att få de strategier som behövs för att få texten att flöda 
utan att känna att man måste koda av varje ord. Det gäller för eleverna att kunna se 
sammanhanget och helheten istället och att i och med detta kunna läsa en hel roman och 
känna stolthet i det. 
 
Lundahl (2009 s. 207) skriver om lässtrategier och han menar att det kan vara besvärligt för 
elever att på egen hand använda sig av dessa strategier när de läser skönlitteratur. Dock väntas 
elever kunna detta, då de enligt kunskapskraven i ämnesplanen för engelska 5 ska kunna välja 
och ”med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska 
innehållet i talad och skriven engelska” för att nå betyget E (Skolverket 2011 s. 55). Så här 
finns det svart på vitt hur viktigt det är att man som lärare ser till att alla elever har en viss 
kontroll när de läser. De måste få veta redan innan de börjar ett skönlitterärt moment att det är 
fullt acceptabelt att inte förstå alla ord, och att det viktigaste för att få flyt i en text är att se det 
stora sammanhanget. 
 

4.3 Styrdokumentens direktiv 
 
I det tredje avsnittet behandlas temat som handlar om lärarnas arbete utifrån styrdokumenten. 
Temat är relevant för den första forskningsfrågan som handlar om de metoder som 
engelsklärare använder i skönlitterära moment för att främja elevers språkutveckling, samt för 
löpande hänvisningar till styrdokumenten texten igenom. Avsnittet är först indelat i 
underrubriker efter de intervjuade informanterna som berörde detta tema. 4.3.1 behandlar 
Agnetas svar på detta tema, i 4.3.2 redovisas Beckys svar och i 4.3.3 tas Charlottes svar upp. I 
4.3.4 finns en analys av hela temat med hjälp av resultat och tidigare forskning. Ingen 
enkätfråga berörde temat. 
 

4.3.1 Ur Agnetas intervju 
 
Agneta pratar om bedömning och elevernas redovisningar av skönlitteratur utifrån 
styrdokumenten och det kommer fram att de allra flesta redovisningsmomenten i ett 
skönlitterärt moment i Agnetas klassrum sker i grupp med samtalet som huvuddel. Hon 
berättar att en av hennes nuvarande klasser läser en gemensam bok just nu och när de 
diskuterade vilken sorts redovisning de skulle ha visade det sig att ungefär hälften ville ha 
muntligt och den andra hälften skriftligt. Eftersom Agneta tror på att vara flexibel beslutade 
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hon därför att eleverna skulle få göra den redovisning de ville; det blev både skriftliga och 
muntliga sådana. Hon menar att eleverna får visa att de har förstått och summerat en text när 
de läser en annan text än sina klasskamrater och ska presentera den för dem. ”Det här är 
fördelaktigt även när eleverna läser olika romaner, eftersom eleverna först gör en kort 
presentation av vad boken handlar om. Då visar de även att de kan sammanfatta en längre 
text. Man uppnår ju många delar av det centrala innehållet i en sådan uppgift” (Agneta 2015). 
 

4.3.2 Ur Beckys intervju 
 
Becky anser att det är lätt att få med styrdokumenten i skönlitterära moment, och hävdar att 
skönlitteratur går att använda till nästan allt. Hon tar som exempel skriftliga övningar där 
eleverna ska skriva till olika mottagare och syften, då plockar hon delar av skönlitteraturen 
och hittar material där. ”Materialet finns i skönlitteraturen” (Becky, 2015). Hon beskriver 
även muntliga övningar där eleverna ska beskriva karaktärer, intervjua dem, kommunicera 
runt dem, dramatisera, och så vidare. Hon säger att allt det här oftast görs i grupper och menar 
att den delen av ämnesplanen som handlar om kommunikation är lätt att få in i 
undervisningen i skönlitterära moment. ”Så just ämnesplanen tycker jag, med den allsidiga 
kommunikativa förmågan, det tycker jag är ganska enkelt att få in egentligen” (Becky 2015). 
 

4.3.3 Ur Charlottes intervju 
 
Charlotte berättar att hon alltid har engelskans fyra färdigheter i åtanke när hon jobbar med 
elever: ”Man ska tänka att man ska jobba med att läsa, man ska jobba med att lyssna, man ska 
jobba med att prata och sen att skriva” (Charlotte 2015). Hon berättar att hon brukar arbeta 
temavis, där hon kopplar flera färdigheter till texten som läses. För att informera om 
kopplingen till styrdokumenten och det centrala innehållet delar hon alltid ut ett 
informationsblad när hon börjar ett skönlitterärt moment, och för att möta den allsidiga 
kommunikativa förmågan som ska eftersträvas är det just hänsynen till de fyra färdigheterna 
som hon pekar på. ”Först och främst får de ett informationsblad så att de får se kopplingen till 
det centrala innehållet och vad vi jobbar med. Och det är just det här, när det gäller allsidig 
kommunikativ förmåga, att vi jobbar just med att man kan lyssna och prata och… alla de fyra 
som är otroligt viktigt” (Charlotte 2015). 
 
Charlotte anser vidare att det är lite svårt att få elever att förstå varför de ska läsa på engelska. 
Hon upplever att de inte är intresserade av att lyssna på information utifrån styrdokumenten. 
”Så fort jag tar fram informationsbladet och informerar utifrån det centrala innehållet är 
eleverna inte där” (Charlotte 2015). Hon berättar att hon försöker informera om detta redan 
från början när hon startar upp ett moment och sen får eleverna veta att all information ligger 
ute på skolans plattform så att de kan gå in och titta. Men hon är medveten om att eleverna 
inte alltid gör det och säger att hon tror att cirka 95 % av hennes elever inte gör det. Därför är 
hon ganska koncis när hon behandlar ämnesplanen i klassrummet inför ett skönlitterärt 
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moment. ”Som lärare ska man ta upp ämnesplanen och visa den för eleverna, men jag har lärt 
mig att göra det väldigt kortfattat då eleverna sällan är intresserade” (Charlotte 2015). 
 

4.3.4 Analys av resultat 
 
Majoriteten av de intervjuade lärarna har svarat att de alltid arbetar med kursmålen i 
Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (2011) i åtanke. De anser att det är ganska 
fördelaktigt att få med styrdokumenten i skönlitterära moment. De intervjuade informanterna 
talar om informationsblad och utdrag ur det centrala innehållet på elektroniska plattformar för 
att eleverna ska ha tillgång till ramverken för undervisningen. Majoriteten av informanter, 
även de lärare som medverkade i enkäten, är överens om att det är viktigt att förmedla till 
eleverna varför de ska läsa skönlitteratur i skolan. Dock nämns det i intervjuerna att eleverna 
oftast inte vill höra på när man som lärare går igenom varför man ska ha ett moment utifrån 
styrdokumenten, så generellt utförs detta så kortfattat som möjligt för att inte tappa 
ointresserade elever längs vägen. Det verkar alltså som att lärare som pliktskyldigast tar upp 
styrdokumenten och ser till att de finns tillgängliga för eleverna, men eftersom elever 
generellt inte verkar svara så bra på de stora ord och svävande uttryck som dessa ramverk 
ibland har, vill lärarna gärna spendera så lite tid som möjligt på detta. 
 
Läroplanen för gymnasiet (Skolverket 2011) har många målsättningar för elever att uppnå, 
och därigenom många krav på läraren att anpassa undervisningen så att dessa mål nås. En 
kunskap som engelsklärare ska se till att eleverna får, och som är av vikt för just den här 
studien, är den allsidiga kommunikativa förmågan som så många av mina informanter har 
berättat om. När det gäller skönlitteratur som verktyg för just det här examensmålet är alla 
intervjuade informanter överens om att det är överlägset. Här kan eleverna exempelvis 
använda skönlitteratur för att sammanfatta längre text och kommunicera den till sina kamrater 
och sålunda öva den verbala kommunikativa förmågan. De kan även använda ämnen ur 
skönlitterära verk för att kommunicera skriftligt till olika mottagare och syften och därigenom 
öva sin skriftliga kommunikativa förmåga. Informanterna förespråkar gruppsituationen och 
många av dem berättar om muntliga bedömningsmoment som det där elever har 
bokseminarium och diskuterar en roman. Här får de även öva lyssnandet när de hör på en 
kamrats åsikter och processar dem för att sedan själv komma med egna åsikter. Informanterna 
är rörande överens om att alla engelskans fyra färdigheter tränas med hjälp av skönlitteratur; 
man läser romanen, man diskuterar den muntligt och talar om den, man lyssnar på andra 
berätta om den och ha åsikter om den, och man skriver en text om den. Den allsidiga 
kommunikativa förmågan tränas alltså med fördel via skönlitterära moment.  
 

4.4 Socialt lärande och vikten av dialogicitet 
 
I det fjärde avsnittet behandlas temat som handlar om dialogens funktion för lärande. Temat 
är av relevans för den andra forskningsfrågan som handlar om lärares nyttjande av dialogiska 
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situationer för att främja elevers språkutveckling. Avsnittet är först indelat i underrubriker 
efter de intervjuade informanterna och lärarenkäten. 4.4.1 behandlar Agnetas svar på detta 
tema, i 4.4.2 redovisas Beckys svar, i 4.4.3 tas Charlottes svar upp och i 4.4.4 redovisas Doris 
svar. I 4.4.5 redovisas relevanta svar från lärarenkäten. I 4.4.6 finns en analys av hela temat 
med hjälp av resultat och tidigare forskning. 
 

4.4.1 Ur Agnetas intervju 
 
Agneta anser att diskussioner om skönlitteratur fungerar bra på såväl samhällsvetenskapliga 
programmet som på barn- och fritidsprogrammet, även om formen och nivån på 
diskussionerna kan variera något. ”Ibland får jag använda kortare inlägg i vissa klasser, men 
att alla elever gör så gott de kan efter förmåga” (Agneta 2015). Vidare berättar hon att 
diskussionsövningar brukar blir bättre eftersom och att hon tycker om diskussioner i små 
grupper om cirka fyra elever i och med att eleverna lättare får prata till punkt. Hon förklarar 
att hon känner av de olika grupperna och är olika involverad beroende på hur eleverna 
fungerar tillsammans. Hon konstaterar att grupper där hon vet att dialogen kommer sitter hon 
bara och lyssnar och kommer med något instick i den mån det behövs. I följande citat berättar 
Agneta att hon försöker ge lite mer stöd till lite motvilliga talare och eventuellt ställa en fråga 
till någon elev som kan behöva lite hjälp på traven:  
 

Och sen kan det ju vara att jag sticker in med någon följdfråga, eller om någon är väldigt tyst så 
kan jag ju rikta en fråga till den eleven, som av olika anledningar kanske inte kunde svara på 
frågan, eller inte riktigt kom till skott eller någonting sådant. Så att man också försöker ge det 
stödet till lite motvilliga talare, eller vad man ska kalla dem. Det finns ju olika anledningar till 
varför en elev är tyst (Agneta 2015).  
 

Hon nämner även att det i början kan vara en relativt ensidig kommunikation och då krävs att 
man som lärare ser efter om någon har en kompletterande åsikt eller vill fylla i någonting och 
så vidare. Hon vidhåller att diskussioner alltid blir bättre eftersom och säger att det är en 
övningsfråga.  
 
Just samtalet om litteratur anser Agneta vara det kanske överlägset bästa sättet för 
språkutveckling. Hon förordar att som lärare ställa frågor som gör att eleven måste tänka ett 
varv till, lära sig att läsa mellan raderna och sätta saker i sitt sammanhang. Nedan följer ett 
citat där Agneta konstaterar att man å ena sidan måste kunna hjälpa sina elever att förstå, å 
andra sidan befinna sig i samtalets periferi och lämna öppet för elevernas egna sätt att tolka 
skönlitterära texter: 
 

Det är ju inte så himla lätt från början och där måste man ju som pedagog vara, å ena sidan lite att 
sticka in och försöka få dem att förstå, och samtidigt lämna öppet för att det finns ju faktiskt 
tolkningsmöjligheter på vissa saker också. Men att lära dem att se det där uppenbara (Agneta 
2015). 

 
Agneta menar att en elev som inte riktigt har förstått kanske förstår om den får arbeta 
tillsammans med andra elever och hon slår fast att elever lär av varandra och kanske framför 
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allt när de samtalar i små grupper, vilket är det allra vanligaste i hennes klassrum. ”Att föra en 
dialog är bäst, oavsett vad man för en dialog om för texter. Och det gäller nästan all inlärning” 
(Agneta 2015). Hon låter som sagt eleverna själva styra dialogen och går runt och lyssnar på 
vad de har att säga, för att sedan knyta ihop lektionen med att repetera några saker som har 
sagts. Hon menar att det är viktigt att få prata om det man har läst för att komma utanför sitt 
eget sätt att tänka. ”Själva läsningen får hjälp av dialogen. Det är inte bara den här 
individuella läsningen för då är det risk att man stannar i sitt eget huvud, varje elev för sig. Då 
är man bara kvar i sin egen värld och har inte gjort det här utbytet” (Agneta 2015). Vidare 
förklarar Agneta att huvuddelen för att elever ska lära tillsammans är just att de diskuterar i 
grupp. Hon föredrar skönlitteratur för lärande i grupp just därför att elever dels får sätta sig in 
i en situation med empati och tänka efter hur en karaktär tänker och hur man själv skulle ha 
gjort, dels diskutera det på olika sätt med kamrater och lärare. ”Eleverna får en situation där 
de har en konkret situation att föra en dialog om, och trots att den är fiktiv finns det en 
anledning till kommunikation; en anledning att utbyta tankar och åsikter om den skönlitterära 
inramningen” (Agneta 2015). 
 

4.4.2 Ur Beckys intervju 
 
Becky anser att det krävs ett bra klimat i klassrummet för att det ska kunna bli flerstämmigt 
och inte lärarstyrt och menar att det är lärarens uppgift att se till att klimatet är på ett sådant 
sätt att eleverna vågar uttrycka sig på engelska. Hon betonar att det är viktigt att förmedla att 
det sällan finns något rätt eller fel i skönlitteratur så att eleverna vågar göra fel. ”Alla gör fel. 
Man ska våga använda det man kan. Det är lättare att våga uttrycka sig och ha åsikter om 
skönlitteratur eftersom det egentligen inte finns något rätt eller fel” (Becky 2015). Vidare 
berättar Becky att hon egentligen inte tycker att det finns ett bättre medel än skönlitterära 
texter för att träna den kommunikativa förmågan. Hon berättar att när hon får en ny grupp 
brukar hon börja med att prata om de kommunikativa förmågorna, både muntliga och 
skriftliga, och att det är viktigt att våga uttrycka sig. Hon arbetar i klassrummet för att få ett 
bra klimat och brukar berätta för sina elever om den engelskläraren hon själv hade när hon 
gick i skolan, som alltid gick runt och rättade elever när de sa fel. ”Det är mitt skräckexempel 
och jag själv blev rädd för att kommunicera i och med detta. Vi ska inte vara så mot varandra 
i mitt klassrum utan vi hjälper varandra” (Becky 2015). 
 
En annan sak hon nämner som är bra för att skapa dialog är att så långt det går ha engelska 
som arbetsspråk i klassrummet för att göra situationen så naturlig som möjligt. ”Min 
erfarenhet är att man genom att kommunicera och reflektera på engelska ofta bidrar till att det 
släpper och naturligt blir samtal och dialog” (Becky 2015). 
 
Dessutom berättar Becky att hon tror på det sociokulturella. Hon anser att trots att man ibland 
måste få in individuella uppgifter också så lär sig elever bäst tillsammans och hon ser att det 
fungerar upplyftande för dem att göra saker gemensamt. ”Det är klart att man kan göra vissa 
moment enskilt, exempelvis skriftliga moment, men allra oftast finns det stora fördelar med 
att arbeta i grupp” (Becky 2015). 
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4.4.3 Ur Charlottes intervju 
 
Charlotte tror att det är diskussionen om texter som ger mest. Hon menar att det bästa är att få 
prata om texten man har läst och att det är upp till henne att uppmuntra eleverna till att göra 
detta på engelska. ”Det är jätteviktigt för eleverna att få prata, och om jag inte pushar dem så 
blir det ingen engelska” (Charlotte 2015). Hon tror på skönlitterära texter eftersom eleverna 
inte behöver ha egna åsikter om verkliga ting då. Vad hon menar med det är att elevernas 
åsikter i detta fall handlar om en fiktiv värld och det gör att det är lättare för dem att prata. 
Vidare säger hon att diskussionen av en roman innebär att alla blir tvungna att vara delaktiga 
och menar att det kräver ett engagemang från alla elever att vara aktiva läsare när de ska 
samtala om det de har läst. Detta ser hon endast som positivt eftersom eleverna på så vis 
förbättrar läsförståelsen. ”De måste ändå jobba med boken på något sätt för de måste prata om 
boken. Om de går ut på nätet och kollar upp vad som händer i boken måste de ändå kunna 
sitta och diskutera den. Men man hoppas verkligen att de ska ta tid till att läsa, för då ökar 
man läsförståelse” (Charlotte 2015). 
 
Hon förespråkar även halvtidsseminarierna när det gäller socialt lärande och menar att de är 
bra tillfällen att lära av varandra. ”Det är det som är så bra med de här seminarierna som vi 
gör. Förhoppningsvis lär man sig av varandra och utvecklar språket” (Charlotte 2015). 
 

4.4.4 Ur Doris intervju 
 
För att Doris elever ska prata engelska så mycket som möjligt och därigenom träna på språket 
så är hennes utgångspunkt att både undervisning och samtal ska bedrivas på engelska. ”Det är 
viktigt att ge eleverna möjlighet att träna på att uttrycka sig muntligt i alla situationer, inte 
bara när det är skarpt läge. Allt man gör på en lektion är inte bedömningstillfällen” (Doris 
2015). Hon anser att läraren i största möjligaste mån bör använda målspråket och motivera 
eleverna att även själva prata engelska med varandra under lektionerna. Doris pekar på 
specifika dialoger som exempelvis gruppdiskussioner för eller emot ett påstående i en roman, 
som situationer där eleverna aktivt får öva sin muntliga produktion tillsammans. Där kan hon 
som lärare ge exempel på uttryck att använda. 
  

4.4.5 Ur lärarnas enkät 
 
Här nedan följer diagram som representerar svaren från lärarnas enkät som rör socialt lärande 
och dialogicitet. De allra flesta anser att det är viktigt att kommunicera om skönlitteratur när 
det gäller att utveckla elevernas engelska. 
 
Diagram 4 visar hur viktigt lärare anser att det är ur ett språkutvecklingssyfte att kommunicera om 
det man har läst 
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I diagram 4 ovan ser vi att en överhängande del, mer än tre fjärdedelar, 77 %, av de tillfrågade 
lärarna anser att det är viktigt att kommunicera om det man har läst ur ett 
språkutvecklingssyfte. Knappt en femtedel, 19 %, anser att det är ganska viktigt medan en av 
de tillfrågade lärarna, 4 %, inte alls anser att det är viktigt att kommunicera om texter. 
 

4.4.6 Analys av resultat 
 
De allra flesta av mina informanter anser att det är viktigt att kommunicera om det man läser 
ur ett språkutvecklingssyfte. Samtal om skönlitteratur är enligt de allra flesta det bästa sättet 
för språkutveckling och för att träna kommunikation. Grupparbeten förespråkas och en 
generell uppfattning är att läsningen får hjälp av dialogen då eleven med hjälp av den kommer 
utanför sitt eget huvud. Den kanske viktigaste delen för att elever ska lära tillsammans är att 
de diskuterar i grupp; en elev som inte förstår kanske kan förstå när hen samarbetar med sina 
kamrater; detta är Vygotskys (1934) proximala utvecklingszon som handlar om att individer 
lär bäst genom social samverkan. Informanterna säger att det fungerar upplyftande att göra 
saker tillsammans: elever lär av varandra och kanske bäst i smågrupper där de får prata till 
punkt. Både Dysthe (2003 s. 10) och Säljö (2010 s. 231) hävdar att språket, dialogen, är det 
viktigaste redskapet vi har för att förmedla och ta in kunskap. Alltså är samtalet i 
klassrummet, det sociala lärandet, essentiellt för en elev att förskansa sig kunskap. Lindström 
och Pennlert (2009 s. 60) skriver också om samtalet som källa till kunskap. De menar att man 
lär sig på ett bra sätt när man delar med sig av sin egen kunskap och får ta del av andras. 
Samtal av olika slag, exempelvis diskussioner, ses av lärarna som en övningsfråga och de 
upplever att de brukar bli bättre med tiden. Det nämns att man som pedagog måste känna av 
stämningen i gruppen och kanske rikta lite mer stöd mot motvilliga talare. Dessutom berättas 
det om lärarens plikt att både hjälpa eleven att förstå och lämna utrymme för egna tolkningar 
av den skönlitterära texten, diskussionen eller övningen. Dysthe (2003 s. 66-67) beskriver 
dialogen som syftesskapande och informanternas metoder för dialogicitet i klassrummet är 
viktiga för att ge eleverna bästa möjliga utsikt att lyckas med lärandet. Samtalet som verktyg 
för lärande är alltså viktigt i ett klassrum, och kanske särskilt där man lär sig engelska. Som så 
många av mina informanter och källor hävdar lär sig elever bäst tillsammans och dialogen är 
därmed ett ovärderligt verktyg i skolan. 
 

77%	  

19%	   4%	  0%	  

50%	  

100%	  

Väldigt	  
viktigt	  

Ganska	  
viktigt	  

Inte	  alls	  
viktigt	  

Hur	  viktigt	  är	  det	  att	  kommunicera	  om	  det	  
man	  har	  läst	  ur	  språkutvecklingssyfte?	  

Hur	  viktigt	  är	  det	  att	  
kommunicera	  om	  det	  
man	  har	  läst	  ur	  
språkutvecklingssyfte?	  



 36 

Även klassrumsklimatet är ett återkommande ämne i intervjuerna. En del av informanterna 
menar att eleverna måste få känna sig trygga och våga uttrycka sig på engelska för att 
klassrummet ska bli flerstämmigt. Dysthe (2003 s. 38-39) utgår från det sociokulturella 
perspektivet när hon hävdar att det är upplevelsen av meningsfullhet som gör att eleven vill 
lära. Den måste få känna sig accepterad och uppskattad för att kunna forma sitt lärande på 
bästa sätt. Precis så upplever de intervjuade informanterna att det ska vara också, och därför 
arbetar de för att klassrumsklimatet ska vara tillåtande och tryggt. Chambers (1994 s. 56-57) 
menar också att det är viktigt att man som lärare förmedlar att man verkligen vill höra om 
elevens upplevelse av en bok. Därför måste eleverna kunna lita på läraren och att denne vill 
lyssna på vad de har att säga, vad det än är. Informanterna berättar hur de visar intresse 
genom att höra uppmärksamt på eleverna och vara tillgängliga för följdfrågor eller eventuella 
tips. De säger också att elever måste få ha ett klassrum där de vågar göra fel. Det står i 
värdegrunden att varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. (Skolverket 2011 
s. 8). Många informanter menar att de strävar efter ett tillåtande och vänligt klassrumsklimat, 
detta framförallt när muntliga diskussioner och redovisningar ska hållas. Kommunikationen 
kring skönlitterära moment är beroende av välvilligt inställda deltagare som hjälper varandra 
att lära och tillåter varandra att göra fel. Min slutsats blir att många lärare i den här studien vet 
om att de måste arbeta tillsammans med sina elever för att klimatet i klassrummet ska bli så 
tillåtande och accepterande som möjligt för alla inblandade. Dialogen fungerar både som en 
hjälp på vägen men också som målet dit vägen leder, och samtalet om litteratur fungerar bäst 
när alla känner sig trygga i det.  
 
Lärarna anser dessutom att arbetsspråket alltid bör vara engelska för att på bästa sätt få igång 
kommunikationen i ett klassrum. Detta håller Lundahl (2009 s. 98) med om. Han menar att 
innehållet i uppgifterna i ett språkklassrum är sekundärt och att det är språkträningen som ska 
stå i centrum. Engelska i ett klassrum ska ses som kontinuerligt, som ett verktyg och inte som 
det som ska uppnås. Även ämnesplanen för engelska på gymnasiet (Skolverket 2011 s. 53) 
preciserar att undervisningen ska bedrivas på engelska. De intervjuade informanterna berättar 
att de i deras klassrum alltid pratar engelska, inte minst vid skönlitterära moment, och att 
eleverna lär bättre då. Med stöd av detta anser jag att det är viktigt att komma ihåg att 
engelskan alltid ska användas i skönlitterära moment. Man får som lärare arbeta för detta och 
påminna eleverna om det, och om en elev exempelvis ställer en fråga på svenska bör man 
ändå alltid svara på engelska. 
 

4.5 Lärarnas upplevelser av elevers läsande 
 
I det femte avsnittet behandlas temat som handlar om hur lärarna ser på elevers läsning av 
skönlitteratur. Detta tema är av relevans för den tredje forskningsfrågan som handlar om de 
funktioner som elever och lärare ser att skönlitteraturen har i engelskundervisningen. 
Avsnittet är först indelat i underrubriker efter de intervjuade informanterna och lärarenkäten. 
4.5.1 behandlar Agnetas svar på detta tema, i 4.5.2 redovisas Beckys svar, i 4.5.3 tas 
Charlottes svar upp och i 4.5.4 redovisas Doris svar. I 4.5.5 redovisas relevanta svar från 
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lärarenkäten. I 4.5.6 finns en analys av hela temat med hjälp av resultat och tidigare 
forskning.  
 

4.5.1 Ur Agnetas intervju 
 
Agneta ser att det finns en trend att färre elever läser mycket. Hon upplever att hon generellt 
är mer intresserad av skönlitteratur än hennes elever. Hon menar att hennes klasser består av 
en blandning av vana läsare och de som aldrig läser annat än det de blir påtvingade i skolan. 
Hon säger att den lilla klicken med läsare finns kvar, men menar att den är mindre idag än den 
har varit och att det inte är så vanligt att läsa böcker längre. Problemet tror hon är att det finns 
mycket annat som lockar idag och därför anser hon att det blir ännu viktigare att man i skolan 
lyckas få eleverna intresserade av läsning.   
 
Vidare konstaterar hon att det är olika långt för hennes elever att nå den nivån där man känner 
att språket har blivit enklare, hon pratar om en tröskel att ta sig över och menar att just samtal 
om skönlitteratur har visat sig vara effektiva för att få dem en bit på vägen. ”De förstår 
eftersom, och det kanske går lite lättare nästa gång, och nästa gång, och nästa gång, att ta sig 
igenom litterär text” (Agneta 2015). Det som Agneta kan se är att ju mer eleverna får läsa 
desto bättre går det när de hamnar i situationen där de ska läsa under lite press. Hon hävdar att 
de läser med bättre flyt och förståelse.  
 
Samtidigt påpekar hon att vana läsare oftast tänker medan de läser och har därför ofta mer att 
komma med i en eventuell diskussion. Här understryker hon att vad eleverna är vana vid från 
högstadiet är otroligt viktigt. ”De elever som tidigare har haft möjlighet att ha till exempel 
bokklubbar i grundskolan är ofta vana vid det här sättet att jobba; att diskutera en text, och då 
vet man ungefär vad man förväntas göra” (Agneta 2015). 
 

4.5.2 Ur Beckys intervju 
 
Becky tror att de allra flesta av hennes elever tycker om att läsa skönlitteratur, och förklarar 
att det för läraren handlar om att göra det intressant för att uppnå detta. Hennes upplevelse är 
att om hon hittar rätt i nivå och ämne är de allra flesta elever positiva och känner att det här är 
något de vill göra. Hon hävdar att elever som läser hemma blir mer kompetenta rent språkligt, 
men att det ibland är svårt att få dem att se det själva. Här nedan följer ett citat när Becky 
berättar att hennes elever vid några tillfällen har märkt att deras språk har blivit bättre vid ett 
skönlitterärt moment. Hon beskriver en känsla hos eleven att språket inte längre känns svårt 
eller att hen inte längre tänker på att hen läser på engelska, och menar att man då vet som 
lärare att det har skett en utveckling: 
 

Jag har fått kommentarer från elever när de själva har sett att de blir bättre genom att läsa. Flera 
gånger har det varit någon bok som någon läste där språket ’var ganska enkelt, jag förstod 
allting’. Då har man nått en nivå högre. Och när man inte längre tänker att man läser på engelska, 
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då har det också hänt saker. Då vet man ju, och eleven vet själv, att det har skett en utveckling 
(Becky 2015). 

 
Becky låter även förstå att hon brukar vara öppen med vad forskningen säger och att berätta 
att man lär sig mycket när man läser. Hon menar att hennes elever brukar lyssna på det till 
viss del. 
 

4.5.3 Ur Charlottes intervju 
 
Generellt tror Charlotte att elever inte alltid förstår att de läser för att bli mer kompetenta i 
språket, men att de som läser engelska på fritiden befinner sig på en högre språklig nivå än de 
som inte läser. ”Det är ganska tydligt att de elever som jobbar med engelska texter utanför 
skolan, för skojs skull och inte för att jag har sagt det, har en högre språkutveckling” 
(Charlotte 2015). 
 
Charlotte fortsätter och säger att språkutvecklingen i det här fallet beror på eleverna och 
huruvida de tycker om att läsa skönlitteratur på engelska eller inte, men hon säger att hon 
försöker att göra läsningen lite mer intressant för dem. Hon anser att om man gör det verkar 
det som att de flesta går med på det på ett eller annat sätt, men hon betonar också att det 
varierar från elev till elev. ”Men alla elever är olika; vissa är mer ambitiösa och läser och vill 
diskutera, medan andra ligger på gränsen men försöker” (Charlotte 2015). Hon menar att 
elever som ständigt jobbar hårt för att komma upp betygsmässigt ser utvecklingen. ”Eleven 
kan inte bara göra en övning och så är det klart, utan de måste fortsätta att jobba med sitt 
språk. Det är någonting kontinuerligt” (Charlotte 2015). Hon förklarar att vissa elever är 
intresserade och jobbar för att de vill bli bättre medan andra är nöjda bara de klarar sig.  
Vidare anser Charlotte att det kan märkas redan efter ett läsmoment att eleverna har blivit 
bättre. Hon ger ett konkret exempel på två av hennes elever som har haft svårt med 
läsförmågan och som tidigare inte har klarat sig när de har testats men som nu har arbetat 
hårdare med läsningen. ”Nu har de fått lite extra läsuppgifter och har jobbat flitigt med dem 
och när vi hade ett midtermprov i reading och listening så hade de klarat sig” (Charlotte 
2015). Hon berättar att de här eleverna inte hade arbetat som de skulle med texterna som de 
tidigare hade fått, och Charlotte anser att det är just detta som är problemet – elever gör inte 
alltid det som krävs för att utveckla språket på ett önskvärt sätt och då måste man som lärare 
ge dem fler möjligheter att lyckas. 
 

4.5.4 Ur Doris intervju 
 
Doris uppfattar att vissa elever i teorin förstår anledningen till skönlitterära moment och de 
förstår att de utvecklar språket genom att läsa, men det handlar främst om de elever som läser 
på fritiden. ”De som är vana läsare ser i regel läsningen av engelsk skönlitteratur som något 
positivt, men de som aldrig läser är inte särskilt intresserade och tycker att det är jobbigt” 
(Doris 2015). 
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Slutligen menar hon att eleverna måste få veta varför de använder engelskan. Hon berättar att 
hon som lärare har ett ansvar för att förmedla till eleverna att de måste träna på språket. ”Det 
är viktigt att beskriva varför de ska använda språket aktivt och att övning ger färdighet” 
(Doris 2015). 
 

4.5.5 Ur lärarnas enkät 
 
Här nedan följer de diagram som representerar svaren från lärarnas enkät som rör lärares 
upplevelser av hur deras elever uppfattar skönlitterära moment i engelskundervisningen. De 
flesta lärare anser att det är viktigt att förmedla till eleverna meningen med skönlitterära 
moment. Många tror också att deras elever förstår varför de ska läsa, medan andra inte tror att 
deras elever förstår. De allra flesta förmedlar detta till sina elever inför varje skönlitterärt 
moment. 
 
 
Diagram 5 visar hur viktigt lärare anser att det är att förmedla till elever varför de läser på engelska. 
 

 
 
Diagram 5 här ovan visar att de allra flesta tillfrågade lärarna, hela 96 %, anser att det är 
viktigt att man som lärare förmedlar till eleverna varför de läser skönlitteratur på engelska. 
Bara 4 %, vilket representerar en informant, har angett att hen tycker att det är ganska viktigt. 
Ingen av de tillfrågade kryssade i rutan där det stod att det inte är viktigt. 
 
 
Diagram 6 visar huruvida lärare tror att eleverna förstår att de utvecklar språket vid skönlitterära 
moment. 
 

 

96%	  
4%	   0%	  0%	  

100%	  
200%	  

Väldigt	  
viktigt	  

Ganska	  
viktigt	  

Inte	  viktigt	  

Hur	  viktigt	  anser	  du	  att	  det	  är	  att	  förmedla	  
till	  eleverna	  varför	  de	  läser	  skönlitteratur?	  

Hur	  viktigt	  anser	  du	  att	  
det	  är	  att	  förmedla	  till	  
eleverna	  varför	  de	  läser	  
skönlitteratur?	  

77%	  
19%	   4%	  0%	  

100%	  

Ja	   Nej	   Jag	  vet	  inte	  

Tror	  du	  att	  dina	  elever	  förstår	  att	  de	  
utvecklar	  språket	  när	  de	  läser	  
skönlitteratur	  på	  engelska?	  

Tror	  du	  att	  dina	  elever	  
förstår	  att	  de	  utvecklar	  
språket	  när	  de	  läser	  
skönlitteratur	  på	  engelska?	  



 40 

I diagram 6 ser vi att de allra flesta av de tillfrågade lärarna, 77 %, tror att deras elever förstår 
att de utvecklar sitt språk när de läser engelsk skönlitteratur. En knapp femtedel, 19 %, 
svarade att de inte tror att eleverna förstår detta och 4 % angav att de inte vet om eleverna 
förstår att de utvecklar språket eller inte. 
 
 
Diagram 7 visar hur ofta lärare förmedlar till sina elever att de utvecklar språket vid skönlitterära 
moment. 
 

 
 
När det gäller hur ofta lärarna förmedlar vikten av läsning för språkutveckling till eleverna ser 
vi i diagram 7 att hela 96 % av lärarna har svarat att de påminner sina elever inför varje 
skönlitterärt moment. Bara 4 % säger att de bara förmedlar detta till sina elever inför varje 
terminsstart. 
 

4.5.6 Analys av resultat 
 
Den generella uppfattningen hos lärare när det gäller elevers läsande är att många elever 
förstår i teorin att de utvecklar språket genom att läsa, med det är inte alltid så lätt att få dem 
att inse det rent konkret. Lärarna försöker kommunicera detta till sina elever så ofta som 
möjligt. Dock är en del av lärarna bekymrade över att elever inte alltid arbetar som de ska 
med texter, i och med att läsintresset är så pass lågt. Många av informanterna menar att få 
elever läser på fritiden eftersom det numera finns så mycket annat som lockar, bland annat på 
grund av internets intåg och uppsving. Informanterna anser att skillnaden mellan elever som 
läser hemma och de som bara läser det som de blir påtvingade är stor, och det finns en 
generell uppfattning att elever som läser på fritiden ligger på en högre språklig nivå. Därmed 
blir tröskeln olika hög för elever att nå en nivå där de känner att språket blir lättare. Alla 
intervjuade informanter är överens om att man som lärare måste arbeta för att göra läsningen 
intressant och därmed kanske lite lättare för eleverna att ta sig igenom. Man måste även ge 
eleverna många möjligheter att lyckas. Guthrie et al (2006) skriver att de elever i deras studie 
som fick färre upplevelser av situationsbaserat intresse, alltså färre stimulerande läsaktiviteter 
som fångade deras intresse, inte fick samma möjligheter att känna sig kompetenta i att samla 
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information och även färre tillfällen att kommunicera om relevanta saker med sina 
klasskamrater. Utan meningsfulla och betydande läsaktiviteter får eleverna enligt Guthrie et al 
alltså inte samma möjligheter att lyckas utveckla sitt språk. Informanterna tror som sagt att 
deras elever till viss del förstår meningen med skönlitterära moment, men lärarna tror också 
att det är upp till dem själva att göra läsningen intressant för eleverna. Alltså kan man dra 
slutsatsen att lärare tror att elever förstår i tanken varför de ska läsa, men att de generellt 
tycker att det är ganska tråkigt med skönlitteratur och därför har lärarna ett ansvar att göra 
skönlitterära moment så intressanta som möjligt för att få eleverna att även förstå meningen 
med skönlitterära moment i praktiken. 
 

4.6 Elevernas upplevelser 
 
I det sista avsnittet behandlas elevernas egna upplevelser kring skönlitterära moment. Det här 
temat är relevant för den tredje forskningsfrågan som frågar vilka funktioner elever och lärare 
ser att skönlitteraturen har i engelskundervisningen. Avsnittet är indelat i underrubriker efter 
elevernas enkät (4.6.1) och en analys av hela temat med hjälp av resultat och tidigare 
forskning (4.6.2). 
 

4.6.1 Ur elevernas enkät 
 
Här nedan följer de diagram som representerar svaren från elevernas enkät. Elevernas 
upplevelser av att läsa på engelska varierar något enligt enkäten. Många upplever att det är ok 
att läsa på engelska, flera av dem tycker rentav att det är ganska lätt, men många uppger 
samtidigt att de kan bli bättre på det. Eleverna har även lite olika uppfattning om vilken 
funktion skönlitterära moment har. Många av dem tror att de kan utveckla språket mycket 
eller ganska mycket genom att läsa på engelska, och de flesta ser att det åtminstone sker en 
liten språkförbättring när de läser.  
 
 
Diagram 7 visar vad eleverna tycker om att läsa engelsk skönlitteratur. 
 

 
 
I diagram 7 här ovan ser vi att 12 %, en dryg tiondel av eleverna, har svarat att de tycker om 
att läsa skönlitteratur på engelska. Däremot har en knapp tredjedel av de 89 eleverna, 30 %, 
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svarat att de inte tycker om att läsa, och en majoritet av dem, 58 %, har angivit att de tycker 
att det är ok att läsa engelsk skönlitteratur. 
 
 
Diagram 8 visar elevernas uppfattning av den egna förmågan. 
 

 
 
När det gäller de tillfrågade elevernas uppfattning av den egna förmågan ser vi i diagram 8 att 
en knapp tredjedel av dem, 30 %, har angivit att de anser att de är duktiga på att läsa engelsk 
skönlitteratur. 69 %, mer än två tredjedelar, har angivit att de skulle kunna förbättra sin 
läsning, medan en procent har angivit att de inte alls kan läsa på engelska. 
 
 
Diagram 9 visar hur eleverna uppfattar att de arbetar med skönlitteratur i skolan. 
 

 
 
I diagram 9 här ovanför ser vi att det vanligaste sättet att arbeta med texter enligt eleverna är 
gruppvis. 51 % av dem har angivit detta. En relativt stor del av dem, 24 %, har dock skrivit att 
de anser att de oftast arbetar enskilt med texter. 25 % av eleverna har angivit att uppfattar att 
de arbetar med texterna på flera olika sätt, att de blandar grupparbeten med enskilda uppgifter 
och arbete i helklass. Ingen av eleverna har angivit att de enbart arbetar med texterna i 
helklass.  
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texterna?	  
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Diagram 10 visar hur stor andel elever som läser skönlitteratur hemma. 
 

 
 
I diagram 10 kan vi se att fler än hälften av eleverna, 55 %, har angivit att de aldrig läser 
skönlitteratur hemma. En knapp tredjedel, 30 %, uppger att de läser hemma om de måste, om 
de har något att läsa från skolan. Få elever, 15 %, har angivit att de läser hemma för att de vill. 
Av de som svarade att de läser hemma är det vanligast att läsa både på svenska och engelska. 
 
 
Diagram 11 visar hur många av eleverna som anser att de kan förbättra sin engelska genom att läsa 
skönlitterära texter. 
 

 
 
Diagram 11 här ovan visar att majoriteten av de tillfrågade eleverna, 80 %, tror att de kan 
utveckla sitt engelska språk mycket eller ganska mycket genom att läsa engelsk skönlitteratur. 
16 % tror inte att deras engelska utvecklas så mycket genom läsning och 4 % har angivit att 
de tror att deras språk inte alls utvecklas genom läsning av skönlitteratur på engelska. 
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läsa	  engelsk	  
skönlitteratur?	  
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Diagram 12 visar hur stor andel elever som känner att de blir bättre och bättre på engelska genom att 
läsa skönlitteratur. 
 

 
 
I diagram 12 här ovan kan vi se att 59 % av eleverna känner att de kanske blir lite bättre på 
engelska genom att läsa. 34 % har angivit att de märker att de blir bättre genom läsning av 
engelsk skönlitteratur, medan 7 % av dem har angivit att de inte känner någon skillnad på 
språkutvecklingen. 
 
 
Diagram 13 visar hur stor andel elever som uppfattar att läraren förmedlar varför de ska läsa på 
engelska. 
 

 
 
I diagram 13 här ovan ser vi att 24 % av eleverna anser att deras lärare alltid berättar varför de 
ska läsa skönlitteratur, medan 55 % anser att läraren berättar anledningen ibland. Dock anger 
en dryg femtedel, 21 % av eleverna, att de inte tycker att deras lärare förmedlar detta. 
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Diagram 14 visar vad eleverna har skrivit som trolig anledning till att läsning är en del av skolämnet 
engelska. 
 

 
 
I diagram 14 kan vi se att på den öppna enkätfrågan om varför eleverna tror att läsning av 
skönlitteratur ingår i skolämnet engelska har 30 % svarat att man förbättrar ordförråd, fraser 
och meningar, 19 % att det är ett bra sätt att utveckla språket, 17 % att man förbättrar 
läsförståelsen, 4 % har angivit att man lär sig att ta in information på engelska och 14 % har 
angivit andra anledningar till varför skönlitteratur ingår i ämnet engelska. Men 16 % av 
eleverna har svarat att de inte vet varför läsning är en del av engelskan. Andra anledningar 
som uppgavs till varför elever tror att skönlitterära moment är en del av skolämnet engelska 
var bland annat för att förbättra ordförråd, för att förbättra grammatik, för att lära sig om 
engelsk litteratur, för att lära sig uttrycka sig på engelska, för att man får förståelse för språket 
på ett annat sätt än om man lyssnar, samt för att få variation i undervisningen. 
 
 
Diagram 15 visar huruvida eleverna anser att de brukar prata om texterna som de läser. 
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I diagram 15 kan vi se att 97 % av de tillfrågade eleverna hävdar i enkäten att de för en dialog 
i klassrummet om texter som de har läst. 3 % påstår att de inte pratar om dem. 
 
 
Diagram 16 visar hur ofta de elever som svarat ja på föregående fråga upplever att de pratar om 
texterna de läser. 
 

 
 
I diagram 16 ovan kan vi se att av de 97 % som svarade att de pratar om texter säger nästan 
tre fjärdedelar, 73 %, att de ofta pratar om dem. En fjärdedel, 25 %, hävdar att de sällan pratar 
om dem och endast 2 % står fast vid att de alltid pratar om det de har läst.  
 
2 % av de tillfrågade eleverna la även till att de anser att man läser för mycket och att man 
borde prata mer. Detta skrev de i slutet av enkäten där de hade möjlighet att skriva ned övriga 
kommentarer. 
 

4.6.2 Analys av resultat 
 
Många elever upplever att det är okej att läsa på engelska. Flera av dem tycker rentav att det 
är ganska lätt att läsa, men samtidigt uppger majoriteten av dem att de kan bli bättre på det. 
En relativt stor del har dock svarat att de inte tycker om att läsa skönlitteratur på engelska. 
Om de tycker om att läsa på svenska framgår inte av studien. Mer än hälften av de tillfrågade 
eleverna läser inte skönlitteratur på fritiden, vilket lärarna enhälligt såg som en nackdel för 
språklig kompetens och utveckling. Att läsning av skönlitteratur på fritiden anses positivt för 
språkutveckling syns även i tidigare forskning. Lundahl (2009 s. 48) menar att elever som 
läser hemma eller som har föräldrar som läser för dem socialiseras in i ett skriftspråkligt 
samhälle på ett bättre sätt än elever som inte har läsningen i sig. 
 
Vidare tror en betydande andel elever, mer tre fjärdedelar av de tillfrågade, att de kan 
utveckla sitt språk mycket eller ganska mycket genom att läsa engelsk skönlitteratur. Många 
av dem tror sig även rent konkret känna att de kanske blir mer kompetenta när de läser. 
Lundahl (2009 s. 327) anser att läsningen av skönlitteratur fungerar som övning för att lära 
elever att tillgodogöra sig en text för att sen ha en dialog om den med andra. De allra flesta av 
eleverna upplever att man pratar i klassrummet om texterna man har läst, dock uppfattar en 
fjärdedel av dem att man gör detta relativt sällan, vilket jag anser är en tråkig trend då 
samtalet som bekant är en viktig del för elevers språkutveckling. Tre fjärdedelar av eleverna 
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uppger vidare att man endera arbetar i grupp eller blandade konstellationer när man väl 
kommunicerar om texterna. Gruppvisa aktiviteter med skönlitteratur som bas verkar alltså 
uppfattas som det främsta arbetssättet för både lärargruppen och elevgruppen 
 
Mer än en femtedel av eleverna upplever att deras lärare inte berättar anledningen till varför 
de har skönlitterära moment, och mer än hälften anser att de bara ibland får veta varför de 
läser. Dock har många elever gissat sig till varför de har skönlitteratur i 
engelskundervisningen. Elevernas upplevelser kan man eventuellt sätta i relation till svaren 
från de intervjuade lärarna och lärarenkäten, där många ansåg att deras elever inte är 
intresserade av att höra om styrdokumenten och att de därför tar upp dem så kortfattat som 
möjligt. Då blir slutsatsen att en betydande andel elever antagligen inte vet anledningen till 
skönlitterära moment eftersom de inte vill eller kan förstå det som tas upp i styrdokumenten. 
Min tanke är att man som lärare kanske måste översätta de relativt byråkratiska uttryck som 
finns i läroplanen till ett språk som eleverna förstår och kan ta till sig. Detta var det ingen av 
lärarna som nämnde, vilket får mig att tro att ingen av dem gör så. 
 
Många elever tror att skönlitteratur ingår i ämnet för att det till exempel är ett bra sätt att 
förbättra läsförståelsen och att ta in information på engelska. Hela 30 % har däremot svarat att 
de tror att de läser för att förbättra ordförråd eller lära sig grammatik. Lundahl (2009 s. 331) 
hävdar att skönlitteratur ofta handlar om att utöka vokabulär och öva grammatik, medan det är 
mindre vanligt att eleverna själva förväntas ställa egna frågor och relatera det de har läst till 
egna erfarenheter. Detta stämmer inte alls överens med lärarnas uppfattning om anledningen 
till skönlitterära moment, och Lundahls (2009) ifrågasättande kring skönlitteraturens 
användning tål att tänkas på. En knapp femtedel har dessutom angivit att de inte vet varför de 
måste ha skönlitteratur i engelskan, vilket man tyvärr måste se som ett misslyckande från 
lärarnas sida.  
 
När eleverna som deltog i ALCUIN-projektet själva utvärderade de metoderna kom det fram 
att de tyckte långt bättre om de här olika metoderna än mer traditionella läsaktiviteter. En elev 
sa exempelvis att hen tyckte om dramatiserandet av texten och arbetet hen fick göra 
tillsammans med sina skolkamrater. Om detta är en indikation på hur elever tar emot 
stimulerande läsaktiviteter måste det ses som viktigt både ur lärar- och elevsynpunkt att dessa 
får ta en allt större plats i engelskklassrummen i Sverige. 
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5 Resultatdiskussion och sammanfattande slutsatser 
 
När studien nu har genomförts har vissa slutsatser nåtts och vidare funderingar väckts. Det har 
tydligt framkommit att skönlitterära moment inte bara är viktiga utan att föredra i 
undervisning i engelska språket på våra svenska gymnasieskolor.  
 
Först och främst är det en generell uppfattning bland lärare att stimulerande läsaktiviteter 
under läsmoment har en positiv inverkan på elevers språkutveckling. Detta styrks även av 
tidigare forskning på området. Dock är variationen av dessa viktig, då eleverna gärna ser att 
lärarna använder sig av flera kombinerade stimulerande läsaktiviteter. Dessutom uppger lärare 
att eget elevansvar är viktigt under skönlitterära moment. När det gäller arbetssätt föredras 
generellt muntliga läsaktiviteter i grupp. Detta stämmer även bland elever, som också anser 
att läsaktiviteter i grupp är det bästa. Eleverna i ALCUIN-projektet gynnades också av 
stimulerande läsaktiviteter.  
 
Däremot har lärare och elever lite olika uppfattningar om vad skönlitteraturen och dess 
läsaktiviteter används till. Många av eleverna tror att det mestadels handlar om att utveckla 
rena språkliga färdigheter som ordförråd och grammatik, medan lärarna är inne på att det 
handlar om en kombination av färdigheter, både språkliga och litterära, och att det viktigaste 
kanske snarare är vägen till att förvärva sig dessa. Det har genom studien blivit uppenbart för 
mig att lärare anser att just dialogen om skönlitteratur är det kanske viktigaste verktyget för 
språkutveckling. För att dialogen ska optimeras krävs att klimatet i våra engelska klassrum är 
tillåtande och trygga, att lärare som elever använder engelska som arbetsspråk, och att 
eleverna själva känner att de vågar misslyckas ibland. Läraren ska vara passiv och röra sig i 
periferin för att ge eleverna förtroende och utrymme till egna åsikter och slutsatser. En hel 
fjärdedel av de tillfrågade eleverna anser dock att de relativt sällan pratar om de texter de har 
läst, vilket självklart är ett underbetyg för deras lärare. 
 
Många elever upplever att det är ganska lätt att läsa skönlitteratur på engelska. Dock ser 
majoriteten av dem att de kan bli bättre på det. Det är därför av stor vikt för lärare att ge sina 
elever strategier för att klara av själva läsningen av skönlitteratur. Man bör träna elever i att 
inte koda av varje ord i en text utan att istället se sammanhanget. 
 
När det gäller styrdokumenten har alla lärarna dem i åtanke när de genomför undervisning, 
och skönlitterära moment är bra för att få med många av kunskapskraven som finns. Elever 
verkar dock inte uppskatta när lärarna hänvisar till läroplanen och lärare går igenom den som 
pliktskyldigast med fokus på att det ska gå fort för att inte tappa elevernas intresse. Lärare 
uppfattar att deras elever förstår i teorin varför de ska läsa skönlitteratur, men att de inte 
förstår det i praktiken. Många av eleverna anger att deras lärare inte berättar för dem varför de 
ska arbeta med skönlitteratur, och jag tror att det beror på att lärarnas snabba genomgångar av 
kunskapskraven inte uppfattas i och med att det byråkratiska språket kan vara svårt för 
eleverna att ta till sig.  
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När så alla dessa temaområden till sist har benats ut vill jag diskutera vad de har för betydelse 
för den svenska skolan i framtiden. Vad ska vi göra åt de problem som har uppdagats och hur 
kan vi på bästa sätt ta med oss det positiva som har kommit fram?  
 
Användandet av stimulerande läsaktiviteter är uppenbart en metod som ses som positiv på alla 
sätt och från alla håll. Därför bör detta tas med i en framtida skola där elever och lärare 
arbetar tillsammans för att uppnå bästa resultat i skönlitterära moment. Om elever får rikligt 
med aktiviteter vid sidan om läsningen, och en bra variation på dessa, kommer det med all 
säkerhet att visa sig att fler och fler av dem når längre i sin engelska språkutveckling än om de 
bara får utföra traditionella aktiviteter som recensioner och dylikt. Därtill kan läggas den 
sociokulturella aspekten på lärande. Alla informanter, både intervjuade lärare och lärare som 
har deltagit i enkäten, samt elever har angett att samtal om skönlitteratur är det bästa sättet för 
lärande. Dessutom stöder forskningen detta och man ser fördelarna med att föra en dialog för 
att skaffa kunskap om i det här fallet skönlitteratur. Med detta i åtanke förespråkar jag ett 
dialogiskt klassrum och en fortsatt kommunikationsfrämjande syn på lärandet av engelska 
som ämne och skönlitteratur som moment. 
 
Det har även visat sig i studien att det är viktigt för lärare att lära elever lässtrategier för att 
främja läsförståelsen på bästa sätt. Detta bör vi också ta med oss och komma ihåg, och 
speciellt eftersom eleverna själva känner att de kan bli bättre på att läsa. När de lär sig att läsa 
med flyt kommer både läsupplevelsen och språkutvecklingen att bli starkare. Detta är 
eftersträvansvärt och något som lärare måste arbeta för att hjälpa eleverna att uppnå. 
 
Det främsta problemet som genom studien nu har dragits fram i ljuset är uppfattningen om vår 
läroplan. Trots att lärare alltid arbetar med styrdokumenten i åtanke står det klart att många 
lärare inte ödslar särskilt mycket tid på att delge eleverna de kunskapskrav och det centrala 
innehåll som är relevant för momentet. Detta för att uppfattningen är att eleverna inte har 
något intresse för det som står. Om det är som jag tror att det väldigt officiella språket 
fungerar avskräckande blir som sagt min rekommendation att lärare översätter de relevanta 
raderna till ett mer begripligt språk som elever kan ta till sig. Om en så enkel åtgärd fungerar 
och eleverna faktiskt börjar använda sig av kunskapskraven och andra relevanta områden kan 
nog andelen elever som anser att deras lärare kommunicerar varför de ska läsa skönlitteratur 
stiga i en framtida undersökning. 
 
Jag tror även att man skulle kunna forska vidare på andra delar som har berörts i den här 
studien. För vidare undersökning av metoder och stimulerande läsaktiviteter som lärare kan 
använda för att skapa ett läsintresse hos eleverna skulle man till exempel kunna analysera 
vilka aktiviteter som passar till specifika skönlitterära texter. Genom att utföra en kvalitativ 
textanalys på skönlitteratur i samband med att exempelvis göra en eller flera 
klassrumsobservationer vid läsaktiviteter, kan man eventuellt hitta specifika romaner och 
läsaktiviteter att använda tillsammans för att göra skönlitterära moment så gynnsamma som 
möjligt. 
 



 50 

Sammanfattningsvis kan man säga att skönlitterära moment är fördelaktiga för både lärare och 
elever när det gäller språkutveckling. Lärare har ett utomordentligt verktyg i skönlitteratur 
som de kan använda för att uppfylla flera olika delar av styrdokumenten och för att 
åstadkomma gynnsamma situationer för lärande om de använder de olika läsaktiviteter som 
har redovisats i studien. Elever har ett hjälpmedel i skönlitteratur för att uppnå bättre 
läsförståelse och utveckla språket, och detta på ett sätt som kan uppfattas som roligt och 
givande vid aktivt deltagande och engagemang. Det gäller att man som lärare använder sig av 
de tillvägagångssätt som har redovisats i studien för att ge eleverna bästa möjliga chans att 
lyckas, och att alla i klassrummet samarbetar för en så bra miljö som möjligt för lärande. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 

1. Hur	  arbetar	  du	  och	  dina	  elever	  helst	  med	  skönlitteratur?	  
 

2. I	  ämnesplanen	  för	  engelska	  står	  det	  att	  läraren	  har	  en	  skyldighet	  att	  förse	  elever	  
med	  verktyg	  så	  att	  de	  kan	  utveckla	  en	  ”allsidig	  kommunikativ	  förmåga”.	  Hur	  
använder	  du	  skönlitteratur	  utifrån	  ämnesplanen	  och	  dess	  mål	  om	  
kommunikation	  och	  interaktion?	  

 
3. Hur	  anser	  du	  att	  skönlitteratur	  passar	  in	  i	  ett	  dialogiskt	  klassrum?	  Finns	  det	  

bättre	  sätt	  att	  främja	  språkutveckling	  än	  att	  föra	  en	  dialog	  om	  det	  man	  läser?	  
Vilka?	  

 
4. Vilka	  läsaktiviteter	  anser	  du	  främjar	  språkinlärning	  på	  bästa	  sätt?	  Vilken	  effekt	  

har	  roliga	  övningar	  på	  språkinlärningen?	  
 

5. På	  vilket	  sätt	  rent	  konkret	  kan	  skönlitteratur	  främja	  den	  engelska	  
språkinlärningen	  hos	  elever?	  Vad	  händer	  hos	  eleven	  när	  hen	  läser	  för	  att	  hen	  vill	  
och	  kan?	  

 
6. Vad	  tror	  du	  att	  dina	  elever	  tycker	  om	  att	  läsa	  skönlitteratur	  på	  engelska	  i	  skolan?	  

 
7. Tror	  du	  att	  elever	  uppfattar	  anledningen	  till	  skönlitterära	  moment?	  Förstår	  de	  att	  

de	  utvecklar	  språket	  genom	  att	  läsa?	  Hur	  får	  man	  dem	  att	  förstå?	  Förklara.	  
 

8. Vad	  tycker	  du	  generellt	  om	  att	  använda	  skönlitteratur	  i	  språkutvecklingssyfte?	  
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Bilaga 2: Elevenkät. 
 
Enkät om skönlitteratur i det engelska klassrummet 
 
Vilken årskurs går du i? 
 
Årskurs 1  Årskurs 2  Årskurs 3 
 
 
Vad tycker du om att läsa skönlitterära böcker på engelska? 
 
Jag gillar det  Det är ok  Jag gillar det inte 
 
 
Hur bra tycker du att du är på att läsa på engelska? 
 
Jag är duktig  Jag kan bli bättre Jag kan inte läsa på engelska alls 
 
 
Hur mycket tror du att du kan utveckla ditt språk genom att läsa engelsk skönlitteratur? 
 
Mycket Ganska mycket  Inte så mycket  Inte alls 
 
 
Berättar din engelsklärare för dig varför du ska läsa skönlitteratur? 
 
Ja, alltid  Ibland  Nej, aldrig 
 
 
Känner du att du blir bättre och bättre på engelska genom att läsa? 
 
Jag blir bättre  Kanske lite  Jag känner ingen skillnad 
 
 
Varför tror du att läsning av skönlitteratur ingår i ämnet engelska? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Läser du skönlitteratur hemma?  
 
Ja  Ja, till skolan  Nej 
 
 
På vilket/vilka språk? 
 
Svenska  Engelska  Svenska och engelska Annat: 
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Hur upplever du att det är att läsa på engelska? 
 
Jättelätt  Ganska lätt  Ganska svårt  Jättesvårt 
 
 
Känner du dig motiverad till att läsa på engelska?  
 
Ja  Ibland   Nej 
 
 
Hur väljs texterna i engelskundervisningen ut? 
 
Läraren  Vi elever  Blandat  Annat: 
 
 
Pratar ni om texterna ni läst med varandra? 
 
 Ja  Nej 
 
 
Om ja, hur ofta pratar ni om texterna? 
 
Jätteofta  Ofta  Sällan  Mkt sällan 
 
 
Hur arbetar ni med texterna? 
 
Helklass  Grupper   Enskilt  Annat: 
 
 
Finns det något du tycker är speciellt svårt med att läsa skönlitteratur på engelska? 
 
Ordförståelsen  Språkstilen  Annat: 
 
 
Vad betyder motivation för dig? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Har du något mer att tillägga/kommentera? Här nedan kan du skriva ner dina kommentarer: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

               TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3: Lärarenkät. OBS: Denna gjordes elektroniskt, men nedan följer de frågor som 
ställdes med relevans för den här studien. 
 
 
Lärarenkät om engelsk skönlitteratur 
 
 
Hur arbetar du och dina elever helst med skönlitteratur? 
 
Skriftligt  Muntligt  Kombinerat 
 
 
Hur viktigt är det att kommunicera om det man har läst ur språkutvecklingssyfte? 
 
Väldigt viktigt  Ganska viktigt  Inte alls viktigt 
 
 
Hur ofta använder du ”roliga övningar” i samband med läsning för att främja språkinlärning? 
 
Alltid  Ibland  Sällan  Aldrig 
 
 
Hur strukturerar du helst klassen i övningar om skönlitteratur? 
 
Helklass  Grupper om 4-6 Par  En och en 
 
 
Hur viktigt anser du att det är att förmedla till eleverna varför de läser skönlitteratur? 
  
Väldigt viktigt  Ganska viktigt  Inte alls viktigt 
 
 
Tror du att dina elever förstår att de utvecklar språket när de läser skönlitteratur på engelska? 
 
Ja  Nej  Jag vet inte 
 
 
Hur ofta kommunicerar du detta till dem? 
 
Inför varje läsmoment Inför varje termin Inför varje läsår Aldrig 
 
 
 


