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1 Inledning 
Förmågan att läsa och tolka litterära texter sjunker bland unga, kanske som en effekt av det 

digitaliserade samhället och i sin tur det vidgade textbegreppet. Samtidigt består svenskämnet 

till hälften av arbete med litteratur. Under tiden som svensklärarstudent har vi ofta talat om 

hur undervisning rörande skönlitterära texter kan göras lärorik för elever, samtidigt som 

läsning bör göras lustfylld och intresseväckande. Litteraturens funktioner är således många. 

Den kan ses som ett hjälpmedel eller en utgångspunkt för ett vidare syfte så som 

språkutveckling eller demokratiskt fostrande, eller så är den litterära texten i sig det 

huvudsakliga syftet. Det senare handlar ofta om textanalys och användande av 

litteraturvetenskapliga verktyg och begrepp. Inom den litteraturdidaktiska forskningen råder 

delade uppfattningar kring vilken litteraturens huvudsakliga funktion bör vara, och om vad 

som bör betonas i undervisning.  

Kursen Svenska 3 för gymnasiet är en vetenskapligt inriktad kurs, vilket tydligt kan ses i det 

centrala innehållet och i kunskapskraven. Eleverna ska bland annat arbeta med disposition, 

språk och stil i vetenskapliga texter, samt skriva egna texter av vetenskaplig karaktär. Även 

arbetet med skönlitterära texter är vetenskapligt inriktat med fokus på skrivande av 

litteraturvetenskapligt inriktad analys.1 Maria Ulfgard, docent i litteraturvetenskap, menar att 

Skolverkets Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011, i förhållande till de närmast föregående läroplanerna, visar en nyorientering mot ett 

tydligare kunskapsstoff där textfokus, litterär analys och texttolkning föreskrivs. Däremot 

hävdar hon att det ännu är för tidigt att bedöma huruvida dessa direktiv följs i 

litteraturundervisning idag, och att det ”är plausibelt att förmoda att erfarenhetspedagogiken 

fortfarande har en stark ställning”.2 

Tack vare denna formulering, frågor rörande litteraturens funktion, samt tanken om att läsning 

av och arbete med litteratur bör vara en lustfylld upplevelse väcktes idén till denna 

undersökning. Därtill har mitt intresse för läromedelsinnehåll legat till grund för 

undersökningens uppkomst. Det innehåll som behandlas inom kursen Svenska 3 bör av allt att 

döma vara litteraturvetenskapligt inriktat, samtidigt som det verkar finnas skäl att anta att 

sådana direktiv inte följs. I och med dessa aspekter, finner jag en anledning att närmare 

																																																													
1  Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Lgy 11, 
Stockholm: Skolverket 2011, s. 176. 
2 Maria Ulfgard, ”Karlfeldt i skolan? Om litteraturundervisning och bildning i förvandling” i Karlfeldt & co – 
den förlorade generationen?, Ola Nordenfors och Eva Britta Ståhl (red.), Göteborg: Författarna och 
Karlfeldtsambundet 2016 s. 63. 
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undersöka innehållet i läroböcker för kursen Svenska 3. Dels för att skapa en övergripande 

bild av läroböckernas innehåll och dels för att få en uppfattning om vilken typ av kunskap 

som förmedlas därigenom.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Delade uppfattningar råder inom didaktikforskningen kring huruvida läsaren eller texten bör 

stå i centrum vid läsning och tolkning av litteratur. Kunskapskraven i kursen Svenska 3 är 

specifikt inriktade på litteraturvetenskaplig textanalys och litteraturvetenskapliga begrepp, 

vilket talar för att även läroböckers innehåll bör återspegla detta. Emellertid hävdar forskare 

att erfarenhetspedagogiken har en stark ställning i litteraturundervisningen. Syftet med 

studien är därför att analysera uppgiftskulturen i läroböcker för kursen Svenska 3, för att på så 

vis ta reda på hur läroböckerna förhåller sig till erfarenhetsbaserat respektive 

litteraturvetenskapligt innehåll. Därtill är syftet att undersöka på vilket sätt läroböckernas 

studieuppgifter kan utmana elevernas litterära kompetens. 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

1. Vilka typer av uppgifter får mest utrymme i läroböckerna, och på vilket sätt utmanas 

elevernas litterära kompetens genom dessa uppgifter? 

2. Hur förhåller sig läroböckerna till erfarenhetsbaserat respektive litteraturvetenskapligt 

innehåll? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras bakgrunden till studien, teoretisk utgångspunkt samt tidigare 

forskning. 

2.1 Begrepp 
I vardagligt tal förekommer ofta begreppen läromedel och lärobok parallellt.3 Innebörden av 

dessa begrepp har emellertid olika betydelser. Definitionerna av begreppen i denna studie är 

hämtade från Tom Wikmans studie om pedagogiska texter. Begreppet lärobok syftar på ett 

material vars främsta syfte är att användas för lärande i en speciell situation, till exempel i 

skolan eller i hemmet. Därtill är läroboken ett av alla olika läromedel lärare och elever har till 

																																																													
3 Tom Wikman, På spaning efter den goda läroboken – Om pedagogiska texters lärande potential, (diss.) Åbo: 
Åbo Akademis förlag, 2004, s. 19. 
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sitt förfogande i undervisningen.4  Begreppet läromedel kan således innefatta många olika 

komponenter, till exempel läroböcker, rörlig bild, egenproducerat material etc. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
Örjan Torells teori om litterär kompetens tillämpas ofta både vid analys av och diskussion om 

svensk litteraturundervisning.5 Samma teori ligger tillsammans med tidigare forskning således 

även till grund för den här studien. Modellen utgår från att ”litterär kompetens är ett 

spänningsförhållande mellan tre poler runt ett dialogiskt centrum”.6 Dessa tre poler består av 

konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transfer-kompetens. 

Den konstitutionella kompetensen handlar om fiktionskapande. Torell menar att 

litteraturläsaren innehar en konstitutionell kompetens därför att människan rent naturligt 

skapar fiktion. Denna kompetens är alltså konstitutionell – inte inlärd eller socialt betingad – 

vilket kan illustreras genom att till exempel betrakta små barn som ofta skapar fiktion med 

leksaker redan innan de tillägnat sig varken språk eller sociala konventioner. Denna 

kompetens kan därför te sig självklar, men trots det nonchaleras den nästan helt i den 

västerländska litteraturteorin och i skolkulturella sammanhang.7 Torell menar dock att denna 

egenskap är helt grundläggande för den mänskliga naturen då det endast är människan som 

medvetet skapar overkliga, efterbildade verklighetsprojektioner.8 

Performanskompetensen är den artificiella, socialt inlärda och konventionsstyrda förmågan att 

läsa, analysera och uttala sig om litterära texter. En god performansförmåga innebär att 

läsaren kan tolka och uppmärksamma en text utifrån till exempel struktur, komposition, 

berättarteknik, tema och så vidare, och är enligt Torell den kompetens som främst dominerar 

inom skolkulturen.9 Något som tenderar att hota den konstitutionella kompetensen är om 

performanskompetens arbetas med i för hög grad. Detta kan i sin tur leda till att läsaren tolkar 

texter enbart efter inlärda mönster och därmed förlorar förmågan att tänka själv.10 Ett överflöd 

av inlärda konventioner kan således snarare blockera än främja läsarens textförståelse. 

Literary transfer-kompetens innebär förmågan att koppla den upplevda litterära läsningen till 

egna erfarenheter. För att en tolkning inte ska bli allt för styrd av performanskompetens bör 

																																																													
4 Wikman 2004, s. 19f.	
5 Ulfgard 2015, s. 154. 
6 Örjan Torell et al. (red.), Hur gör man en litteraturläsare? – Om skolans litteraturundervisning i Sverige, 
Ryssland och Finland, Härnösand: Institutionen för humaniora 2002, s. 82. 
7 Ibid. 
8 Torell 2002, s. 83. 
9 Ibid. 
10 Torell 2002, s. 84. 
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den balanseras med literary transfer-kompetens.11 Det överhängande problemet är dock att 

läsarens egen verklighet ibland blir för dominerande i en tolkning och att själva texten hamnar 

i skymundan.12 Trots den komplexitet som literary transfer-kompetens innebär menar Torell 

att denna kompetens är en absolut nödvändig del i den litterära kompetensen då den håller en 

”skenande performanskompetens på plats, den intensifierar textupplevelsen, den skapar närhet 

och inlevelse”.13 Torell betonar även den pedagogiska funktionen genom att personliga 

erfarenheter ofta skapar elevengagemang.14  

För att den litterära kompetensen ska bli så optimal som möjligt är det viktigt att det råder 

balans mellan de olika kompetenserna. Om någon av kompetenserna tar överhanden i den 

litterära läsningen och tolkningen finns det en överhängande risk för att det uppstår 

blockeringar hos läsaren.15 Torell menar att det därför är viktigt att hålla ett hårt grepp om den 

konstitutionella kompetensen, samtidigt som den litterära läsningen måste präglas av en stark 

jag-känsla och en nyfikenhet på vad som finns i texten.16 I och med att det finns olika tankar 

om hur litteraturundervisning bör gå till, det vill säga antingen med läsaren eller med texten i 

fokus, är Torells teori en användbar utgångspunkt då han förespråkar en balans mellan 

modellens olika komponenter. Det är dessutom intressant att analysera läroböckernas 

uppgiftskultur i relation till just denna teori för att se på vilket sätt uppgiftskulturen i 

läroböckerna utmanar de olika kompetenserna. 

2.3 Litteraturens ställning i svenskämnet  

Stoffträngseln i svenskämnet är stor och det råder konkurrens mellan dess olika delar, vilket 

kan resultera i att skönlitteraturen ges en relativt liten roll bland det stora material av texter 

som ska gås igenom i svenskkurserna.17 Kärnan i svenskämnet utgörs av språk och litteratur. 

Eleven ska genom skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lära känna 

omvärlden, sina medmänniskor och sig själv.18 Genom skönlitteratur ska eleven se det 

allmänmänskliga i tid och rum, utveckla förmågan att komma till självinsikt samt få 

”förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”.19 

Vidare ska skönlitteratur även utmana eleven till nya tankesätt och öppna upp för nya 
																																																													
11 Torell 2002, s. 85. 
12 Torell 2002, s. 86f.	
13 Torell 2002, s. 87. 
14 Torell 2002, s. 87. 
15 Torell 2002, s. 88. 
16 Torell 2002, s. 88.	
17 Ulfgard 2016, s. 63. 
18 Skolverket 2011, s.160. 
19 Ibid.  
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perspektiv, samt ge eleven möjlighet att ”sätta litteraturen i relation till egna erfarenheter, 

intressen och den egna utbildningen”.20 I svenskämnets syfte framställs skönlitteratur främst 

som ett medel för att utveckla elevens tankar om sig själv och om sin omvärld. Det är dock 

endast i själva syftet som detta nämns. I utvecklingsmålen för svenskämnet står det mer 

specifikt att eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta in författarskap i sina 

sammanhang, ha kunskap om berättartekniska och stilistiska drag i skönlitteratur samt kunna 

läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur. 21  Det centrala innehållet gällande 

skönlitteratur för kursen Svenska 3 är också fokuserat på litteraturvetenskaplig analys.22 Det 

centrala innehållet och kunskapskraven är således mer litteraturvetenskapligt inriktade. Detta, 

menar Ulfgard, är ett tecken på att ämnesplanen i svenska sedan läroplansreformen 2011 gett 

tydligare direktiv för litteraturundervisningen.23  

Trots att målen för litteraturundervisning kan sägas vara relativt tydliga i Lgy11, är det i vissa 

fall komplicerat för såväl lärare som forskare att motivera läsning av skönlitteratur i skolan.24 

I en undersökning av Annette Årheim, finns det bland intervjuade lärare två olika läger kring 

litteraturundervisning. Ena sidan förfäktar mer traditionella föreställningar och motiveringar 

till varför skönlitteratur bör vara en självklar del i undervisningen, medan andra sidan menar 

att elever inte längre bör påtvingas läsning av det slaget.25 En annan lärare menar dessutom att 

skönlitteratur över huvud taget inte längre har en särställning inom svenskämnet, utan endast 

är en typ av text som kan användas för att uppnå kunskapskraven.26 Svenska elevers läs- och 

tolkningsförmåga av tryckt text har däremot sjunkit, vilket i sin tur gör att elevernas 

motivation för att läsa stora massor tryckt text minskar.27 Att läsa en roman ställer till 

exempel höga krav på läsförmågan, och utan tolkningsförmåga blir en sådan text såväl svår 

som ointressant.28 Svenskläraren tvingas mer eller mindre att ta ställning till huruvida ännu 

mer tryckt litteratur bör arbetas med i undervisningen för att främja och utveckla elevers läs- 

och tolkningsförmåga, eller att acceptera att skönlitteraturen i dagens svenskämne måhända 

inte längre har en särställning utan endast är en av många olika texttyper.  

																																																													
20 Skolverket 2011, s. 160f.  
21 Ibid.  
22 Skolverket 2011, s. 176. 
23 Ulfgard 2016, s. 62. 
24 Skolverket, Skolutveckling, “Vässa argumenten för litteraturläsning” (2018-03-09). 
25 Annette Årheim, ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter” i Läsa bör man..? – den skönlitterära 
texten i skola och lärarutbildning, Lena Kåreland (red.), Stockholm: Liber AB 2009, s. 71. 
26 Årheim 2009, s. 71. 
27 Ulfgard 2016, s. 63. 
28 Ulfgard 2016, s. 63. 
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2.3.1 Läroböckers betydelse i litteraturundervisning 

Användandet av läromedel varierar beroende vem som står för undervisningen, vilket ämne 

som undervisas och på vilken nivå undervisningen bedrivs. Boel Englund menar att läromedel 

generellt kan påstås inneha en relativt stark ställning, och redogör för en del forskning på 

ämnet.29 Bland annat hänvisar Englund till studien Läroboken som traditionsbärare (1994) 

och dess resultat. Lärobokens ställning påverkas främst av en stark tradition, samt att lärarens 

arbete underlättas genom att materialet är organiserat och konkret. Dessutom fungerar 

läroböckerna som en garanti för att undervisningen är i linje med kursens mål. 30 

Läroböckernas ställning i just svenskämnet, och i litteraturundervisningen, är med största 

sannolikhet mycket varierande. Ulfgard menar att läroböcker har en betydande inverkan på 

litteraturundervisning i skolan då de oftast finns tillgängliga i materielrum och på grund av 

den rådande bristen på välutbildade lärare. 31  Läroböcker kan, liksom även Englund 

presenterar, på så sätt fungera som en trygghet både i planering och vad gäller uppfyllelse av 

kursmål och kunskapskrav.  

I Sverige finns ingen statlig granskning av läromedel, vilket innebär att läroboksförfattare 

istället tar på sig ansvaret att tolka läro- och kursplanernas formuleringar.32 Det kan således 

tänkas vara riskabelt att helt förlita sig på läromedelsförfattare och läroböckernas innehåll. 

Ulfgard menar att läroböcker kan betraktas som reproducerande av en litterär kanon då det 

ofta finns en fördröjning tills att aktuell forskning når fram till läromedelsproducenterna.33 

Detta problem uppmärksammas även i tidningen Svenskläraren:  

Läromedelsforskning pekar också på avsaknaden av ett kritiskt förhållningssätt i läromedlen, till exempel 
att urvalet sällan ges en utförligare motivering eller problematiseras. Som läsare får man alltså lätt 
intrycket att urvalet av författare och texter är naturgivet och oproblematiskt.34 

Skribenterna menar att även om läroböcker sällan används från pärm till pärm i klassrummen, 

så har läroböcker en normerande och reproducerande roll för undervisningen i ämnet. 

Dessutom läggs stor vikt vid varje individuell lärare och hur denne väljer att använda sig av 

materialet. Läromedelsproducenter och läroboksförfattare har idag stor frihet när det kommer 

till innehåll och utformning, men trots detta kommer de inte undan det faktum att 

																																																													
29 Boel Englund, ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”, Pedagogisk forskning i Sverige, 4, 1999:4, s. 
330. 
30 Englund 1999, s. 335f.		
31 Ulfgard 2016, s. 68f. 
32 Ulfgard 2016, s. 69. 
33 Ulfgard 2016, s. 67. 
34 Caroline Graeske et al, “Vad kostar en fri läromedelsmarknad?” Svensklärarföreningen 21/11 2016, (2018-03-
10). 
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läroböckerna måste sälja på marknaden. Det som efterfrågas av köparna, det vill säga 

skolorna och indirekt lärarna, är att innehållet ska tilltala och skapa engagemang hos eleverna 

vilket påverkar läroböckernas innehåll.35  Läroböckernas roll i litteraturundervisning kan 

därför sägas vara komplex. De kan utgöra en trygghet i planering och undervisning och finns 

ofta tillgängliga på skolorna, samtidigt som de riskerar att reproducera normerande mönster. 

Detta ställer i sin tur höga krav på svenskläraren som själv behöver granska och kvalitetssäkra 

läromedlet innan användning i klassrummet. 

2.4 Skilda litteratursyner inom svensk litteraturundervisning 
Peter Degerman gör i avhandlingen Litteraturen, det är vad man undervisar om – det svenska 

litteraturdidaktiska fältet i förvandling (2012) en gedigen undersökning av det svenska 

litteraturdidaktiska forskningsfältet och hur detta sett ut under de senaste decennierna. I 

studien betonar Degerman att forskningsfältet befinner sig i en skärningspunkt mellan 

litteraturvetenskap och pedagogik, men även mellan ämnesforskning och 

professionsutbildning.36 Förhållandet mellan dessa har ofta uttryckts som en spänning mellan 

teori och praktik, något som den erfarenhetspedagogiska hållningen är ett exempel på.37 

Erfarenhetspedagogiken kan sägas ha växt fram under 1970-1980-talen och Degerman menar 

att bland annat Jan Thavenius och Lars-Göran Malmgren genom sin skrift Två uppsatser om 

litteratur och pedagogik (1981) tydligt beskriver detta nya vetenskapliga forskningsfält.38 I 

denna skrift betonas vikten av att förankra undervisningen till elevernas subjektivt upplevda 

verklighet, och i och med detta menar Degerman att erfarenhetspedagogiken tydligt inmutar 

ett gränsområde mellan litteraturvetenskap och pedagogik. 39  Under 1990-talet kommer 

begreppet litterär kompetens, genom en artikel av Lars Wolf, att dela upp litteraturdidaktiken 

i två frontlinjer; erfarenhetspedagogiken å ena sidan, och den mer kompetensinriktade 

pedagogiken å andra sidan. Det senare alternativet kom att tilltala litteraturvetare som i likhet 

med Wolf tycktes finna erfarenhetspedagogiken allt för inriktad på den pedagogiska 

situationen och den litterära texten i allt för hög grad negligerad.40  

Degerman hävdar att den litteraturdidaktiska forskningen under 00-talet visserligen 

expanderar, bland annat till följd av det vidgade textbegreppet, men att forskningen ändå ter 

																																																													
35 Ibid. 
36 Peter Degerman, Litteraturen, det är vad man undervisar om – det svenska litteraturdidaktiska fältet i 
förvandling (diss.) Åbo: Åbo Akademis Förlag 2012, s. 11. 
37 Degerman 2012, s. 76f. 
38 Degerman 2012, s. 93f. 
39 Degerman 2012, s. 94. 
40 Degerman 2012, s. 126f.	
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sig synnerligen homogen.41 Dock är de olika frontlinjerna inom litteraturdidaktiken idag 

tämligen synliga genom att det inom svensk litteraturundervisning och litteraturläsning 

urskiljs en polarisering mellan främst två olika litteratursyner. Det finns således olika 

föreställningar om skönlitteraturens funktion. Den ena pläderar för en demokratifostrande 

litteraturundervisning där läsaren och dennes erfarenheter står i fokus och den andra för den 

estetiska dimensionen av läsning där texten står i centrum. 42  Det är dock viktigt att 

understryka att ingen av de olika litteratursynerna utesluter varandras fokus utan skiljer sig 

snarare åt genom vilka aspekter som anses väga tyngst i undervisningen. Degermans 

avhandling visar att olika forskare under flera decennier haft olika ståndpunkter angående 

litteraturens funktion och värde. Nedan presenteras två olika ståndpunkter gällande 

litteraturens huvudsakliga funktion i undervisning från forskarna Gunilla Molloy och Maria 

Ulfgard.  

Molloy har en erfarenhetspedagogisk hållning, och i avhandlingen Läraren Litteraturen 

Eleven (2002) undersöks bland annat svensklärares avsikter med litteraturundervisning. 

Molloy menar att frågor som rör till exempel berättarstruktur och budskap i samband med 

litteraturundervisning inte är helt oviktiga, men att de heller inte bör komma först. Flera av de 

lärare som Molloy intervjuat i studien uttrycker en önskan om att eleverna ska lära sig något 

av skönlitteratur genom att de kan känna igen sig själva i texten. 43  Med en 

erfarenhetspedagogisk litteratursyn förespråkas att elevernas väg till kunskap om jaget och 

omvärlden ska gå genom litteraturen.44 Molloy menar att det kan tänkas vara olyckligt att i 

samband med litteraturundervisning först ställa sig den didaktiska frågan Vad?, vilken syftar 

på ämnets innehåll, då svenskämnet kan komma att handla om litteratur. Enligt Molloy bör 

istället frågan Vem? ställas först för att på så sätt ställa eleven/läsaren och dennes frågor i 

fokus snarare än själva ämnet.45 

Molloy menar att elevens individuella erfarenheter ska ge skönlitteraturen dess mening, men 

även om texten i sig inte står i centrum så förespråkas litteratursamtalet. Genom den 

erfarenhetspedagogiska hållningen kan den litterära texten fungera som en utgångspunkt för 

skrivande och samtal. Molloy argumenterar för att litteratursamtal särskilt behövs för att 

																																																													
41 Degerman 2012, s. 158. 
42  Maria Ulfgard, Lära lärare läsa. Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan, 
Göteborg: Makadam förlag 2015, s. 153. 
43 Gunilla Molloy, Läraren Litteraturen Eleven – en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet, 
Lärarhögskolan Stockholm 2002, Doktorsavhandling, s. 312. 
44 Molloy 2002 s. 314.	
45  Ibid. 



	 10	

eleverna ska utbyta erfarenheter med varandra46 och för att eleverna ska ges möjlighet att 

samtala om textens form och eventuella svårigheter.47  Däremot menar Molloy att i de högre 

årskurserna behöver läraren stödja och utmana eleverna att se hur olika livserfarenheter ger 

olika läsupplevelser.48  Samtalet om boken blir således lika viktigt som själva läsningen. 

Molloy menar att det främsta syftet med skönlitteratur är att elever ska gå ut skolan med ett 

eget intresse för läsning.49  

Ulfgard har en mer textfokuserad litteratursyn vilket kommer till uttryck i boken Lära lärare 

läsa (2015), där blivande svensklärares utbildning i litteraturundervisning står i fokus.50 I 

studien har Ulfgard bland annat intervjuat handledare och svensklärarstudenter som menat att 

litteratur är effektivt att ta till när svenskämnets övriga uppgifter är utförda, och att 

skönlitteratur håller elever lugna och tysta. Således blir litteraturens funktion dels en utfyllnad 

snarare än en del av svenskämnet, och dels en ljuddämpande sysselsättning. Hos 

litteraturvetare har litteraturen istället ett värde i sig där vikten läggs på litteraturens estetiska 

värden och på att utveckla litterär kompetens.51 I undersökningen har även professorer i 

litteraturvetenskap som undervisar på lärarutbildningar intervjuats, och dessa menar just att 

den teoretiska medvetenheten i litteraturundervisningen måste höjas. 52  Litteraturvetarna 

lägger således stor kraft vid att stimulera studenterna till att utveckla analytiska perspektiv, 

vilket i sig fungerar som ett steg mot att utveckla studenternas litterära kompetens.53  

Ulfgard frågar sig däremot om det är möjligt och rimligt att utbilda lärarstudenter till rena 

litteraturvetare, och menar att lärarutbildningen åtminstone bör medverka till en 

litteraturundervisning där litteraturvetenskapens analytiska perspektiv ges större utrymme. 

Dessutom bör skolan, genom denna litteraturvetenskapliga hållning, ta ansvar för att läsning 

av skönlitteratur ses som en upplevelse.54 Därtill menar Ulfgard att det är ”otillfredsställande 

att skönlitteraturen till stora delar får rollen som utfyllnad och som ett medel för språk- och 

kunskapsutveckling” 55 . Detta skulle kunna sägas vara kritik riktat mot 

erfarenhetspedagogiken som, enligt en litteraturvetenskaplig litteratursyn, handlar om att 

																																																													
46 Gunilla Molloy, Reflekterande läsning och skrivning, Lund: Studentlitteratur AB 2011, s. 334. 
47 Molloy 2011, s. 337. 
48 Molloy 2011, s. 78.	
49 Molloy 2011, s. 334. 
50 Ulfgard 2015, s. 13. 
51 Ulfgard 2015, s. 158. 
52 Ulfgard 2015, s. 45. 
53 Ulfgard 2015, s. 162. 
54 Ulfgard 2015, s. 164. 
55 Ulfgard 2015, s. 165.	
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skönlitteraturens funktion snarare blir ett hjälpmedel för syften utanför texten och inte ett 

syfte i sig.  

Det förefaller sig alltså vara ett relativt komplext förhållande mellan de olika 

litteratursynerna; lärarstudenter, verksamma svensklärare och professorer inom 

litteraturvetenskap har som synes delade uppfattningar om vilket värde litteraturen i sig 

faktiskt har. Ulfgard menar att det med anledning av detta även kan vara intressant att 

reflektera över huruvida elevernas förmågor gällande tolkning och läsning av skönlitteratur 

påverkas på olika sätt av skilda litteratursyner och beroende på vilken metod de undervisas 

genom.56 I och med detta är det även intressant att undersöka om de olika läroböckernas 

innehåll verkar följa någon av dessa linjer. Därav beaktas Molloys och Ulfgards olika syn på 

litteraturundervisning i denna studie. 

2.5 Läromedelsrelaterad forskning 
I följande avsnitt presenteras forskning rörande lärobokstexter och dess lärande potential i 

svenska läromedel, samt en studie där uppgiftskulturen undersökts i läromedel för 

svenskkurser i gymnasiet före Lgy11. Tom Wikmans studie beaktas med anledning av att han 

undersöker vad i läroböcker som verkar optimalt för elevers lärande. På så vis kan Wikmans 

resultat vara intressant att ha i åtanke med tanke på ambitionen att i denna studie undersöka 

läroböckers innehåll och hur detta på olika sätt utmanar elevernas litterära kompetens. Sten-

Olof Ullströms forskning rörande uppgiftskultur kan säga något om en eventuell förändring 

av stoff i läroböcker anpassade efter Lgy11, och en eventuell förskjutning från 

erfarenhetsbaserat till litteraturvetenskapligt innehåll.  

Tom Wikman undersöker i sin avhandling På spaning efter den goda läroboken – om 

pedagogiska texters lärande potential (2004) hur pedagogiska texter bör utformas för att 

optimera elevers lärande.57 Studien utgår från tidigare empirisk och teoretisk forskning om 

läroböcker – Wikman utgår således från andra forskares resultat.58 Studien riktar sig främst 

mot naturvetenskapliga läromedel, men forskningen vilken studien utgår från är både 

humanistisk och naturvetenskaplig.59  

Bland annat undersöker Wikman den optimala svårighetsnivån av läroböcker och dess texter, 

och vad forskning säger om hur detta kan påverka elevers lärande. Wikman menar att 
																																																													
56 Maria Ulfgard, ”In i texten – ut i livet. Om lärarutbildningens kurslitteratur” i Läsa bör man..? – den 
skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Lena Kåreland (red.), Stockholm: Liber AB 2009, s. 159. 
57 Wikman 2004, s. 13. 
58 Wikman 2004, s. 62. 
59 Wikman 2004, s. 66. 
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kapaciteten i en klass alltid varierar och att läroböcker därför bör innehålla ett brett utbud av 

både texter och uppgifter. Läroböcker bör därför ha ambitionen att innehålla intellektuella 

redskap som utvidgar elevers kunskaper till nya områden; texternas uppgift blir således att 

synliggöra olika elevers förkunskaper. Tillsammans kan lärobok och lärare aktivera 

tankefunktioner hos eleven som håller på att utvecklas.60 Även rösten i läroböcker undersöks, 

där forskningen visar att texter med ökad användning av vardaglig samtalston ger ökad 

förståelse hos elever.61 Elevers tidigare erfarenheter är ytterligare en aspekt som undersöks, 

och att dessa ibland betonas så pass starkt att det kan förhindra det förväntade lärandet som 

utgår från ett visst teoretiskt perspektiv. Därför måste elevers förväntade missuppfattningar 

synliggöras och konfronteras i läroböckerna, det räcker därför inte med att enbart konstatera 

den sanning så som den för tillfället uppfattas.62  

En autentisk presentationsform kan motivera elever genom möjligheten att identifiera sig 

själva och bearbeta innehållet med utgångspunkt i sina egna förkunskaper. För att eleven ska 

motiveras av läsning av ett visst avsnitt kan studiefrågor som aktiverar och fokuserar elevens 

nyfikenhet vara gynnsamt. Uppgifterna kan inledas med en fråga på ett aktuellt tema för att på 

så sätt aktivera elevens förkunskap. För att eleven sedan ska kunna analysera en texts 

huvudsakliga budskap är även problematisering av temat betydande.63 Studiefrågors kvalitet 

har således stor betydelse; om svaret går att finna i texten blir lärandet instrumentellt och 

eleverna fördjupar sig inte i texten, men om innehållet däremot problematiseras och belyses 

från olika vinklar, gynnas elevernas aktivitet och lärande. Wikman belyser även att intresse 

och nyfikenhet kan väckas hos eleverna om läroböckers innehåll står i samklang med 

människans behov av att utveckla sammanhang genom fantasi och kreativitet.64  

Sten-Olof Ullström publicerade delar av sin studie Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen 

i antologin Läsa bör man…? (2009). I studien undersöks ett antal olika läromedelspaket i 

svenska för gymnasieskolan.  Syftet med studien är att undersöka hur läroböckerna behandlar 

skönlitteratur, litteraturkunskap och litteraturhistoria, då Ullström menar att kunskapen om 

vilket stoff läroböckerna innehåller samt hur detta stoff är organiserat och anpassat efter 

pedagogiska situationer bör ökas. Studien avser läroböcker för svenskämnets dåvarande A- 

																																																													
60 Wikman 2004, s. 97f. 
61 Wikman 2004, s. 98f.  
62 Wikman 2004, s. 145f.	
63 Wikman 2004, s. 156. 
64 Wikman 2004, s. 157. 
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och B-kurser.65  Läroböckerna som undersöktes var alla upplagda på ett liknande sätt med 

studieuppgifter, diskussionsuppgifter eller arbetsuppgifter riktade mot själva läromedelstexten 

samt de fiktions- eller sakprosatexter som ingår i läromedlen.66 Däremot har dessa uppgifter 

en skiftande karaktär. I två av läromedlen, Svenska Spår 1 och Svenska i tiden, fungerar 

uppgifterna till största del som läsförståelsefrågor. Uppgifterna är så kallade slutna frågor, 

vilket innebär att svaret finns explicit i texten och inte i andra texter. Ullström benämner detta 

som uppgifter som läskontroll.67 Kontrollfrågor, om än av något annorlunda karaktär, finns 

även i antologierna Dialog. 1900-talet och Om texter. Trots att uppgifterna är utformade på ett 

sådant sätt att eleven själv behöver tolka texten för att kunna besvara frågan, blir det ändå 

frågan om en kontrolluppgift då eleven ser efter vad som står eller inte står i texten. Ullström 

menar att kontrolluppgifter påfallande ofta dominerar läromedel, vilket uppmanar en icke-

litterär läsart. Därtill uppmuntrar sådana typer av uppgifter till studiestrategier där eleverna 

först läser uppgifterna och sedan söker efter svar i texten utan att först läsa texten i sin 

helhet.68  

En annan typ av uppgifter som Ullström identifierar i undersökningen, bland annat i Svenska 

Spår och i Dialog, är de han väljer att benämna som Uppgifter som flykt från texten. Dessa 

uppgifter rör sig på ett mer generellt plan och saknar ofta helt referenser till den litterära 

texten. Dessa typer av uppgifter uppmuntrar en läsart där litteraturen snarare uppfattas som en 

morallära, som nyttig eller skadlig läsning, och där textens estetiska dimensioner lämnas 

därhän. Ullström menar att målet med sådana uppgifter i praktiken blir att hålla eleverna 

sysselsatta, och han tillägger att det även i detta fall är tveksamt om sådana uppgifter medför 

att eleverna läser texten noggrant.69  Den tredje typen av uppgifter som Ullström noterar i sin 

undersökning är Uppgifter för att dikta vidare. Dessa uppgifter förefaller sig särskilt vanligt 

inom lyrikstudiet. Ullström menar att det är problematiskt att sådana uppgifter blir det 

dominerande sättet att närma sig lyrik, och att skrivövning ersätter tolkning och reflektion 

kring litterära texter.70 Ullström avslutar med en diskussion om hur läroböcker bör utvecklas, 

och menar främst att elever behöver ha tillgång till texter i sin helhet då det underlättar för 

eleven att komma in i textvärlden. Gällande studiefrågorna menar Ullström att de främsta 

problemen handlar om att uppgifterna i allt för stor utsträckning leder läsaren bort från texten 
																																																													
65 Sten-Olof Ullström, ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” i Läsa bör man..? – den 
skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Lena Kåreland (red.), Stockholm: Liber AB 2009, s. 116. 
66 Ullström 2009, s. 122. 
67 Ullström 2009, s. 126f.  
68 Ullström 2009, s. 129. 
69 Ullström 2009, s. 133.		
70 Ullström 2009, s. 135f.  
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och att studiefrågor oftast genererar ett individuellt arbete. 71  Ytterligare ett problem med 

studiefrågeupplägget är att det uppmuntrar till att eleverna inte tar sig tid att läsa texterna utan 

endast letar upp svaren utan att läsa texten. 

3 Material och metod 
I detta avsnitt motiveras studiens urval och avgränsningar. Därtill presenteras studiens 

primära material, det vill säga de tre läroböckerna, dess innehåll och upplägg samt den valda 

analysmetoden.  

3.1 Material 
Samtliga läroböcker är utgivna efter 2011 och är således anpassade efter Lgy11. Det totala 

antalet uppgifter i de tre läroböckerna är 229 stycken. 

3.1.1 Urval och avgränsningar 
Läroböcker för Svenska 3 valdes bland annat med anledning av att undersökningar ofta görs 

inom kursen Svenska 2 där litteraturen har ett större utrymme. I Svenska 3 är det 

vetenskapliga skrivandet i fokus och i och med detta finner jag det särskilt intressant att 

undersöka huruvida läroböckernas innehåll verkar förhålla sig erfarenhetsbaserat eller 

litteraturvetenskapligt. Dessutom är områden som lyrik och dramatik, enligt egen uppfattning, 

områden som getts relativt lite utrymme i lärarutbildningen vilket kan leda till att läroböcker 

kan fungera som en trygghet vid planering och undervisning i dessa moment. 

Läroböckerna som utgör materialet för studien valdes med anledning av att de är relativt 

nyutgivna och således anpassade efter Lgy11. För att ge en så stor representation som möjligt 

inom gränsen för uppsatsens omfång användes tre olika läromedel som alla fanns tillgängliga 

vid biblioteket kopplat till institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap.72 

Fler läroböcker hade kunnat tillämpas i studien, men med tanke på att analysmetoden ämnar 

vara kvalitativ valdes endast tre stycken. 

Läroboken Svenska Rum 3 består av en större mängd kapitel än de övriga läroböckerna, och 

för att materialet ska bli likvärdigt både till storlek och till innehåll, används tre kapitel som 

tillsammans behandlar epik, dramatik och lyrik. Resterande kapitel som berör litteratur i 

Svenska Rum 3 beaktas alltså inte i studien. 

	

																																																													
71 Ullström 2009, s. 137. 
72 Blåsenhus bibliotek, Uppsala Universitet. 
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3.1.2 Svenska 3 Helt Enkelt 
Svenska 3 Helt Enkelt är skriven av Annika Nilsson och Lena Winqvist och gavs ut 2016.73 

Läroboken är uppdelad i fyra kapitel: ”Muntlig framställning med retorisk arbetsprocess”, 

”Vetenskapliga texter”, ”Litteraturvetenskaplig analys” och ”Språkförändring”. Därtill finns 

ett avsnitt kallat ”Verktygslådan” och ett avsnitt kallat ”Kunskapskrav, Svenska 3, 100p”. 

Avsnittet ”Litteraturvetenskaplig Analys” undersöks i studien och är 168 sidor och uppdelat i 

blocken Lyrik, Dramatik och Epik med tillhörande underrubriker. I läromedlets förord skriver 

författarna att Svenska 3 Helt Enkelt har ett enkelt upplägg och att  

[v]arje kapitel innehåller många olika övningsuppgifter som är direkt kopplade till teorin och varje kapitel 
avslutas med en slutuppgift som summerar hela kapitlet. Varje slutuppgift kopplas till en betygsmatris 
som förtydligar vilka specifika kunskapskrav eleven tränar på.74  

Kapitlet består således av olika typer av texter, så som dikter, utdrag ur romaner samt 

faktabaserade texter. Kapitlet innehåller studieuppgifter, vilkas titlar finns infogade löpande 

genom hela kapitlet, men återfinns i sin helhet i kapitlets slut. Därtill finns tre större uppgifter, 

så kallade slutuppgifter, där eleven ska göra en omfattande analys med hjälp av givna 

analysmallar. Slutuppgifterna har räknats in i det totala antalet uppgifter och kapitlet består av 

sammanlagt 50 uppgifter. 

3.1.3 Svenska Impulser 3 
Svenska Impulser 3 är skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson och gavs ut 

2013.75 Läroboken består av 348 sidor och är uppdelad i fyra block: ”Retorik”, ”Mot ett 

formellt skrivande”, ”Nycklar till litteraturen” samt ”Svenskan i ständig förvandling”. 

Avsnittet som undersöks i studien är ”Nycklar till litteraturen”, vilket består av 118 sidor och 

innehåller rubrikerna Att läsa och tolka, Analysera noveller och romaner, Analysera poesi och 

Att analysera dramatik. I förordet, vilket är riktat till eleven, skriver författarna: ”[d]et tredje 

blocket […] fördjupar din förståelse för vad skönlitteratur är och ger dig verktyg för att kunna 

göra litteraturvetenskapligt inriktade analyser av noveller, romaner, poesi och dramatik.”76  

Kapitlet ”Nycklar till litteraturen” är upplagt av olika typer av texter, bland annat fakta- och 

forskningsbaserade texter om litteratur, hela noveller och dikter, utdrag ur pjäser, utdrag ur 

litteraturanalyser etc. Texterna följs av tillhörande studieuppgifter som i sin tur är uppdelade 

under olika rubriker: Samtala om texten, Skriv, Diskutera och Undersök. Totalt innehåller 

kapitlet 105 studieuppgifter. 
																																																													
73 Annika Nilsson & Lena Winqvist, Svenska 3 Helt Enkelt, Lund: NA Förlag AB 2016. 
74 Nilsson & Winqvist 2016, s. 4. 
75 Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson, Svenska Impulser 3, Stockholm: Sanoma Utbildning AB 2013. 
76 Markstedt & Eriksson 2013, lärobokens förord, ingen paginering finns. 
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3.1.4 Svenska Rum 3 
Svenska Rum 3 är skriven av Leif Eriksson, Helena Heijdenberg och Christer Lundfall, och 

utgiven 2014.77 Läroboken är indelad i nio kapitel samt ett ytterligare avsnitt för repetition: 

”Från tanke till text”, ”Källkritik”, ”Från djungelvrål till Twitter”, ”Modernismen – konst för 

en ny tid”, ”Den modernistiska poesin”, ”Det moderna dramat”, ”Drömmen om någonting 

annat”, ”Samtidslitteraturen”, ”Utblick över världen” samt ”Guldsidorna – dags att repetera”. 

Till skillnad från de övriga läroböckerna, som alla haft ett kapitel som behandlar litteratur, har 

Svenska Rum 3 sex kapitel som behandlar detta område. I studien undersöks tre av dessa 

kapitel, nämligen ”Modernismen – konst för en ny tid”, ”Den modernistiska poesin” och ”Det 

moderna dramat”. 

I studien behandlas kapitlen som ett gemensamt block på sammanlagt 91 sidor och 

tillsammans består blocket av 74 uppgifter. Uppgifterna är uppdelade under olika rubriker: 

Syna texten, Kortskrivning, Skriv vidare, På spaning, Tala, Skriva, Ordet är fritt samt Spela 

roll. Studieuppgifterna presenteras löpande under tidigare nämnda rubriker, och varje kapitel 

avslutas med några ”större tal-och skrivuppgifter, som inspirerats av uppgiftstyperna i de 

nationella proven i svenska”.78 

3.2 Metod 
Metoden som valts för undersökningen är kvalitativ innehållsanalys. Främst används 

innehållsanalysen som metod där tillvägagångsättet handlar om att kvantifiera, det vill säga 

att räkna förekomsten av något. Innehållsanalysen kan däremot även användas i ett vidare 

syfte och därmed inkludera analyser som på ett systematiskt sätt beskriver olika slags 

textinnehåll. Göran Bergström och Christina Boréus menar att vissa så kallade kvalitativa 

innehållsanalyser ibland kvantifierar något, men kräver en mer komplicerad tolkning för att 

en bedömning ska kunna göras.79 

I och med att analysen är kvalitativ tolkas innehållet – i det här fallet läroböckernas 

studieuppgifter – genom en systematisk kategorisering av förekommande mönster, i det här 

fallet genom vilken karaktär studieuppgifterna har. Själva kategoriseringen av materialet 

bygger på en subjektiv tolkning, samtidigt som vissa regler tillämpas. Reglerna består av olika 

kontrollfrågor som presenteras i Tabell 1. Analysmetoden har en deduktiv ansats, vilket 

																																																													
77 Leif Eriksson, Helena Heijdenberg & Christer Lundfall, Svenska Rum 3, Stockholm: Liber AB 2014.	
78 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, i förordet. 
79 Göran Bergström & Christina Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 50. 
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betyder att teori och tidigare forskning ligger till grund för förbestämda kategorier. 80 

Kategorierna som utformats av Sten-Olof Ullström används i studien, och med utgångspunkt i 

Torells modell för litterär kompetens har ytterligare två kategorier skapats för kategorisering 

av materialet.  

För att enklare kunna analysera läroböckernas studieuppgifter har dessa delats in i olika 

kategorier efter att ha prövats mot kontrollfrågorna i Tabell 1. Följande kategorier används: 

Uppgifter som läskontroll, vilka betecknas som rena innehållsfrågor, Uppgifter som flykt från 

texten, det vill säga uppgifter som saknar en direkt referens till den litterära texten, samt 

Uppgifter för att dikta vidare, där uppgifterna uppmanar eleverna till arbete med egna 

texter.81 Därtill har ytterligare två kategorier använts. Den fjärde kategorin har jag valt att 

kalla Uppgifter för textstudium. Uppgifterna som hör till denna kategori utmanar elevens 

performanskompetens, det vill säga, uppmanar eleven att undersöka den litterära textens 

innehåll, stil, karaktär, bildspråk, tema och så vidare. Till den femte och sista kategorin, 

Övriga uppgifter, hör uppgifter som inte kunnat placeras in i de tidigare kategorierna. Dessa 

uppgifter handlar bland annat om att undersöka författarskap, undersöka samtiden och att 

spela upp teater etc.  

Analys av uppgiftskulturen sker löpande i Avsnitt 4 allt eftersom resultat och exempel 

presenteras. Uppgifterna inom respektive område och kategori räknas och presenteras i 

tabellform för att illustrera vilka uppgifter som ges störst utrymme. Exempeluppgifter från 

samtliga kategorier fungerar som utgångspunkt för analysen.  

För att kategorisera studieuppgifterna har de prövats mot kontrollfrågorna som redovisas i 

Tabell 1. 

 

 

 

 

 

																																																													
80 Hsiuh-Fang Hsieh & Sarah E. Shannon, ”Three Approaches to Qualitative Content Analysis”, 2005 s. 1281 
(2018-05-14).	
81 För mer genomgående definitioner av dessa kategorier, se avsnitt 2.5 om läromedelsrelaterad forskning. 
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Tabell 1. Kategorier och kontrollfrågor  

Kategori Kontrollfrågor 

Uppgifter som läskontroll Är uppgiftens funktion att kontrollera elevens läsförståelse?  

Uppgifter som flykt från texten Uppmanar uppgiften till att svara på eller diskutera en mer 
allmän fråga/ett mer allmänt område/egna erfarenheter 
snarare än den litterära texten? 

Uppgifter för att dikta vidare Uppmanar uppgiften till produktion av egna texter? 

Uppgifter för textstudium Uppmanar uppgiften till utvecklande av 
litteraturvetenskapliga berättargrepp? Dvs. studeras 
innehåll, struktur, stil, karaktär, bildspråk, tema etc. 

Övriga uppgifter Uppgifter som inte svarar på frågorna i ovanstående 
kategorier placeras här. 

 

4 Undersökning 
I detta avsnitt presenteras undersökningen samt en analys av studieuppgifterna i förhållande 

till tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. Först redovisas en översikt av det totala 

antalet uppgifter i de tre undersökta läroböckerna inom respektive kategori. Därefter 

presenteras en översikt, exempel och analys områdesvis inom epik, lyrik och dramatik. 

Undersökningen är uppdelad på detta sätt med anledning av att läroböckernas kapitel är 

upplagda på detta sätt. Med anledning av mängden uppgifter presenteras ett urval av exempel 

som representerar uppgifterna inom respektive kategori. I avsnitt 4.4 ges en sammanfattning. 

I Tabell 2 ges en översikt av det totala antalet uppgifter för varje lärobok inom de fem 

kategorierna. 
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Tabell 2. Översikt av totalt antal uppgifter i alla läromedel inom respektive kategori 

 Svenska 3 Helt Enkelt  Svenska impulser 3 Svenska Rum 3 

Uppgifter som 
läskontroll 

- 4 2 

Uppgifter som flykt 
från texten 

1 2 2 

Uppgifter för att dikta 
vidare 

8 6 21 

Uppgifter för 
textstudium 

34 73 40 

Övriga uppgifter 7 20 9 

Totalt antal uppgifter 50 105 74 

 

Vad tabellen tydligt visar är att störst antal uppgifter har kategoriserats som Uppgifter för 

textstudium i samtliga läroböcker och att denna typ av uppgifter är betydligt mer frekventa än 

uppgifter placerade i övriga kategorier. Svenska Impulser 3 har även ett stort antal uppgifter 

placerade i kategorin Övriga uppgifter. I Svenska 3 Helt Enkelt finns inga uppgifter inom 

kategorin Uppgifter som läskontroll, och denna typ av uppgifter förekommer även i låg grad i 

de andra två läroböckerna. I Svenska Rum 3 är 21 av totalt 74 uppgifter kategoriserade som 

Uppgifter för att dikta vidare. Svenska Rum 3 har således ett högt antal uppgifter inom denna 

kategori i jämförelse med de övriga läroböckerna; Svenska 3 Helt Enkelt består av totalt 50 

uppgifter där åtta uppgifter finns i kategorin Dikta vidare, och Svenska Impulser 3 består av 

totalt 105 uppgifter där sex uppgifter placerats i kategorin Dikta vidare.  
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4.1 Undersökning av uppgiftskulturen inom området epik 
Detta avsnitt utgår från läroböckernas epikavsnitt med tillhörande uppgifter. Tabell 3 visar 

antalet uppgifter inom respektive kategori i samtliga läroböcker. 

 
Tabell 3. Antalet uppgifter i respektive kategori inom området epik 
  Svenska 3 Helt Enkelt Svenska Impulser 3 Svenska Rum 3 

Uppgifter som 

läskontroll 

- 3 1 

Uppgifter som flykt 

från texten 

1 - - 

Uppgifter för att dikta 

vidare 

- 2 7 

Uppgifter för 

textstudium 

20 39 27 

Övriga uppgifter 3 12 - 

Totalt antal uppgifter 24 56 35 

 

Tabell 3 visar att Uppgifter för textstudium klart dominerar i samtliga läroböcker inom 

området epik. Uppgifter som flykt från texten är minst förekommande med endast en uppgift i 

Svenska 3 Helt Enkelt. Svenska Impulser 3 och Svenska Rum 3 innehåller två respektive sju 

uppgifter som kategoriserats som Uppgifter för att dikta vidare. Tidigare nämnda läroböcker 

innehåller tre respektive en uppgift i kategorin Uppgifter som läskontroll. Svenska 3 Helt 

Enkelt och Svenska Impulser 3 innehåller tre respektive tolv uppgifter inom kategorin Övriga 

uppgifter.  

  

Uppgifter som läskontroll 

Det förekommer få uppgifter av detta slag, vilka Ullström menar kan jämföras med rena 

innehållsfrågor. Några exempel ges nedan: 
1) Hur ställer sig skribenten till frågan om litteraturens eventuella godhet, och tanken på att läsning kan 
göra oss till bättre människor?82 
2) Vad menar skribenten med att mötet med litteraturen är ”en samvetsfråga”?83 
3) Ge exempel på rader som beskriver det yttre skeendet och rader som beskriver det inre.84 

 

																																																													
82 Markstedt & Eriksson 2013, s. 190. 
83 Ibid. 
84 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 113.	
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I Svenska Impulser 3 (Exempel 1 och 2) förekommer dessa uppgifter främst i samband med 

texter som beskriver litteratur i allmänhet, och där eleverna ska besvara frågorna utifrån en 

artikel ur Svenska Dagbladet.85 Svaret finns alltså att hitta i den relativt komplexa artikeln. 

Någon ytterligare uppgift som är kopplad till det förväntade svaret förekommer däremot inte, 

vilket resulterar i att svaren lämnas därhän. I Svenska Rum 3 finns exempel på en något mer 

textfokuserad uppgift (Exempel 3) inom samma kategori. För att hitta svaret i den direkta 

texten behövs kunskap om vad ”yttre och inre skeende” innebär. Yttre och inre skeende 

förklaras i en faktatext som i sin tur är kopplad till ett utdrag från Virginia Wolfs Mot fyren.86 

Ullström menar att uppgifter av sådan karaktär uppmanar till en icke litterär läsart där eleven 

endast letar efter svaret i texten snarare än läser och tolkar den. Därtill menar Ullström att 

dessa uppgifter påfallande ofta dominerade i de läroböcker han själv undersökt.87  

 

Uppgifter som flykt från texten 

Svenska 3 Helt Enkelt innehåller en uppgift inom denna kategori. Resterande läroböcker 

innehåller inga uppgifter av denna karaktär. 
4) Hur tror du att en författare skulle skildra äktenskap idag? Vad har de olika parterna för roller i ett 
äktenskap? Vilka utmaningar finns i ett äktenskap? Varför gifter man sig? Varför skiljer man sig?88 

 

Uppgiften uppmanar eleven att med utgångspunkt i novellen ”Otur” reflektera över 

innebörden av ett äktenskap. Elevernas egna erfarenheter har betydelse i en sådan typ av 

uppgift då eleverna uppmanas besvara frågor om varför man gifter och skiljer sig. Enligt 

Wikman är frågor som aktiverar läsarens nyfikenhet gynnsamt för lärandet. För att läsaren på 

ett effektivt sätt ska riktas mot textens huvudsakliga budskap kan en problematisering, i likhet 

med Exempel 4, vara av betydelse för lärandet.89 Uppgiften ges i anslutning till en annan 

uppgift vars syfte består i att eleven ska analysera novellen ur ett litteratursociologiskt 

perspektiv. Dessa uppgifter ger tillsammans övning i performanskompetens då den litterära 

texten analyseras efter styrda instruktioner, och i literary transfer-kompetens då elevernas 

erfarenheter och förkunskaper om äktenskap sätts i relation till texten vilket kan tillföra nya 

perspektiv i tolkningen.  

 

 

																																																													
85 Markstedt & Eriksson 2013, s. 189. 
86 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 112. 
87 Ullström 2009, s. 129. 
88 Nilsson & Winqvist 2016, s. 222. 
89 Wikman 2004, s. 156. 
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Uppgifter för att dikta vidare  

Ullström menar att uppgifter av denna karaktär främst förekommer inom lyrikstudiet, men 

resultatet visar att i två av de tre undersökta läroböckerna förekommer sådana uppgifter även 

inom epikstudiet. Exemplen nedan illustrerar uppgifter som förekommer i Svenska Impulser 3 

och Svenska Rum 3: 
5) Skriv egna mikronoveller i klassen. Inspireras av Bonassis novell och låt gärna era berättelser innehålla 
en vändpunkt av något slag.90 
 
6) Du deltar i en svensklektion, lyssnar till lärarens genomgång, hör kamraterna besvara frågor, tänker på 
något du ska göra ikväll samtidigt som ditt medvetande associerar fritt kring allt du hör. Skriv under 10-
15 minuter en inre monolog och försök följa de olika tankekedjorna i ditt huvud.91 
 
7) Tänk dig att flickan i novellen i ett brev ber dig om råd. Ska hon behålla barnet eller göra abort? Skriv 
ett svarsbrev och ge ett råd som du motiverar så utförligt som möjligt.92 

 
 
De texter eleverna ska producera är med tanke på uppgifternas utformning inte särskilt 

omfattande. Samtliga uppgifter uppmanar till ett relativt fritt skrivande, dock inom genren 

som efterfrågas. Varken kursmål eller kunskapskrav i kursen Svenska 3 kräver att eleverna 

ska skriva egna skönlitterära texter. Däremot menar Torell att skapande av fiktion är helt 

grundläggande för människans natur och att det ofta ignoreras inom skolkulturen, och även 

Wikman hävdar att kreativitet och förmågan att fantisera utgör en fördel för människan.93 I 

två av de tre undersökta läroböckerna återfinns Uppgifter för att dikta vidare inom området 

epik, vilket tyder på att det i Svenska Rum 3 och i Svenska Impulser 3 förekommer uppgifter 

där den konstitutionella kompetensen inte ignoreras. Däremot ges relativt lite utrymme åt 

sådana typer av uppgifter i jämförelse med uppgifter som tränar elevernas 

performanskompetens. 

 

Uppgifter för textstudium 

Inom avsnitten om epik i de olika läroböckerna kategoriserades flest uppgifter till denna 

kategori. Uppgifterna behandlar främst olika litteraturvetenskapliga begrepp och syftar 

således till att tillhandahålla verktyg som ska tillämpas i litteraturvetenskaplig analys: 
8) Vilka motiv hittar du i novellen? Hitta stöd för motiven genom att förankra din tolkning och dina 
slutsatser i texten.94 
 

																																																													
90 Markstedt & Eriksson 2013, s. 182. 
91 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 104. 
92 Eriksson, Heijdenberg &Lundfall 2014, s. 139. 
93 Torell 2002, s. 83, Wikman 2004, s. 157. 
94 Nilsson & Winqvist 2016, s. 216. 
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9) I en kort novell som ”Det är fest!” (s. 181) finns det av naturliga skäl många tomrum. Återvänd till 
novellen och ringa in några av dessa. Diskutera med en klasskamrat vilken effekt det skapar att de tomma 
rummen finns där. Hur fyller ni ut tomrummen?95 

 
10) Berättelsen [Dammens dragningskraft] har ett realistiskt ytskikt, men då och då öppnas avgrunden 
mot människans existentiella villkor. Vad tror du att skiftningarna på vattenytan symboliserar? På vilket 
sätt liknar dammens hemligheter det mänskliga medvetandet? Och hur vill du tolka liknelsen med 
silverskeden?96 

 

Exempel 8 ur Svenska 3 Helt Enkelt är tydligt textfokuserad genom den särskilda 

uppmaningen  om att förankra tolkningen i texten. I Exempel 9 och 10 ska eleverna diskutera 

tomrum och bildspråk i texten. Uppgifterna ger övning i performanskompetens genom 

textanalys, men uppgifterna är utformade på ett sätt som sätter den enskilde läsaren i fokus: 

”vad tror du […]”, ”hur vill du tolka liknelsen […]”. Elevernas olika erfarenheter blir på detta 

sätt integrerade i textfokuserade uppgifter som behandlar litteraturvetenskapliga frågor. 

Genom en sådan utformning där olika kompetenser balanseras kan uppgifterna enligt Torell 

vara effektiva för intensifiering av läsupplevelsen.97 Exemplen ovan visar dock endast ett 

urval av uppgifter, och majoriteten av uppgifterna inom denna kategori liknar Exempel 8 där 

texten är i fokus och där eleverna ska arbeta med litteraturvetenskapliga begrepp så som tema, 

motiv och budskap. 

 

Övriga uppgifter 

De uppgifter som kategoriserats som Övriga uppgifter i Svenska 3 Helt Enkelt och i Svenska  

Impulser 3 handlar bland annat om litteratur i ett större perspektiv, till exempel i relation till 

samhället eller elevens relation till läsning:  
11) Gå in på en bokhandel på internet. Klicka på ”Topplista” och kika på de 10 populäraste böckerna just 
nu. Finns det en viss genre som dominerar? Vad verkar böckerna handla om – hittar du några 
gemensamma teman? Säger ”topplistan” något om dagens samhälle eller dagens läsare?98 
 
12) Diskutera i mindre grupper eller i helklass: Hur läser ni helst skönlitteratur? Föredrar ni tryckta 
böcker eller digitala format? Hur kommer den tekniska utvecklingen att påverka läsningen i framtiden, 
tror ni? Kommer vi att uppleva skönlitteratur på helt andra, mer interaktiva sätt än idag?99 

 
Varken Exempel 11 eller 12 kan sägas vara direkt textfokuserade, även om Exempel 11 

uppmanar till att söka efter teman i böcker. Detta blir ett sökande i texter om böcker, och inte i 

böcker. Uppgiften är således inte kopplad till en litterär text. Exempel 12 utgår från eleverna 

själva och deras förkunskaper och erfarenheter av skönlitterär läsning. Uppgiften utmanar 

																																																													
95 Markstedt & Eriksson 2013, s. 192. 
96 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 115. 
97 Torell 2002, s. 87. 
98 Nilsson & Winqvist 2016, s. 221.	
99 Markstedt & Eriksson 2013, s. 186. 
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eleverna  att tala om sin egen läsning och om skönlitteratur, samt att spekulera i hur läsning 

kan te sig i framtiden. Wikman menar att om ett ämne inte görs självklart, utan belyses ur 

olika vinklar kan läsarens aktivitet gynnas.100 Exempel 12 kan således vara effektiv för att 

belysa att läsning kan ske på olika sätt och att litteraturens ställning påverkas av den tekniska 

utvecklingen. Det är även i ett liknande sammanhang denna uppgift förekommer. Då frågor 

av denna karaktär ska vara gynnsamma för att aktivera läsaren kan en uppgift som Exempel 

12 tänkas vara effektiv vid starten av ett litteraturmoment eller i början av en lektion. Däremot 

berör uppgiften inte litterär kompetens. 

4.2 Undersökning av uppgiftskulturen inom området lyrik 
Detta avsnitt utgår från läroböckernas lyrikavsnitt med tillhörande uppgifter. Tabell 4 visar 

antalet uppgifter inom respektive kategori i samtliga läroböcker. 

 
Tabell 4. Antalet uppgifter i respektive kategori inom området lyrik 
  Svenska 3 Helt Enkelt Svenska Impulser 3 Svenska Rum 3 

Uppgifter som 

läskontroll 

- - 1 

Uppgifter som flykt 

från texten 

- - 2 

Uppgifter för att dikta 

vidare 

5 2 14 

Uppgifter för 

textstudium 

7 6 13 

Övriga uppgifter 1 6 6 

Totalt antal uppgifter 13 14 36 

 
Svenska Rum 3 innehåller en respektive två uppgifter inom kategorierna Uppgifter som 

läskontroll och Uppgifter som flykt från texten. Samtliga läroböcker innehåller Uppgifter för 

att dikta vidare, och Svenska Rum 3 innehåller 14 uppgifter inom denna kategori vilket är 

betydligt fler än i de övriga läroböckerna. Uppgifter för textstudium och Övriga uppgifter 

förekommer i samtliga läroböcker. 

 

 

 
																																																													
100 Wikman 2004, s. 157. 
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Uppgifter som läskontroll 
Svenska Rum 3 innehåller en uppgift i denna kategori: 

13) Vad skriver Göran Palm om historien och geografin, nutidshändelser och berömdheter i ditt eget 
landskap?101 

 
Uppgiften som illustreras i Exempel 13 följs i läroboken av ett utdrag ur Ur Sverige En 

Vintersaga av Göran Palm, samt en uppgift av dikta vidare-karaktär där eleven ska skriva en 

dikt om en känd plats eller en person. Om eleverna direkt kan använda sig av svaret i den 

egna textproduktionen är däremot inte angivet vilket gör syftet med uppgiften något vagt. 

Både Ullström och Wikman betonar risken med dessa typer av uppgifter; lärandet riskerar att 

teknifieras då eleverna endast söker i texten efter svar på frågan utan att direkt fördjupa sig i 

innehållet.102 

 
Uppgifter som flykt från texten  
Två uppgifter har kategoriserats som Flykt från texten från Svenska Rum 3, nedan ges ett 

exempel:  
14) Studera Balls dikt [Karawane] och diskutera hans citerade uppfattning om språket – måste vi sätta ord 
på allt? Och varför inte skapa ett helt nytt språk, så vi slipper ord som andra hittat på? Låt några göra ett 
kort muntligt debattinlägg som argumenterar för eller mot Balls uppfattning.103 

 

Ullström menar att uppgifter av denna karaktär kan resultera i att den litterära textens 

estetiska dimension lämnas därhän genom att eleven uppmanas att diskutera något annat än 

texten i fråga. Däremot kan sådana uppgifter vara välfungerande i samband med en 

fungerande pedagogisk vägledning.104 I detta fall ska eleven diskutera språkets nödvändighet 

med dikten Karawane som utgångspunkt. Eftersom dikten i fråga är skriven på låtsasspråk i 

dadaistisk anda, vore det svårt för eleverna att upprätthålla sig i texten. Diktens estetiska 

dimension blir istället utgångspunkt för diskussion och debatt där eleverna även kan bygga 

argument kring egna tankar om språk; uppgiften kan således sägas vara erfarenhetsbaserad. 

 

Uppgifter för att dikta vidare 
Samtliga läroböcker innehåller uppgifter inom denna kategori, och i Svenska Rum 3 består 

lyrikavsnittet av fler Uppgifter för att dikta vidare än av Uppgifter för textstudium. Detta 

följer i linje med Ullströms studie, där han menar att dessa uppgifter är särskilt vanliga i 

																																																													
101 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 179.	
102 Wikman 2004, s. 157, Ullström 2009, s. 129. 
103 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 153. 
104 Ullström 2009, s. 132f. 
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relation till lyrik.105 Majoriteten av uppgifterna i samtliga läroböcker handlar om att producera 

eget material, men främst genom styrda instruktioner: 
15) […] Nu ska du skriva en kort dikt med endast tre versrader som bara består av jamber. Vill du utmana 
dig själv kan du låta radsluten rimma.106 
 
16) På Facebookgruppen ”Populärpoesi” hittar du en utmaning att skriva ”cinquain-poesi”. Namnet 
kommer från det franska ordet ”cinq” som betyder ”fem” eftersom denna dikttyp består av en strof med 
fem rader. Testa du med! […].107 
 
17) Ta en välkänd romantisk dikt, till exempel Stagnelius ”Näcken” och gör en surrealistisk version av 
den dikt du valt.108  
 
18) […] Bestäm dig för en viss känsla, till exempel vrede, glädje eller sorg och skriv en modernistisk dikt 
där orden sten, störta, tistel, hud, sol, brygga och spränga ska ingå.109 

 
19) ”Skriv en dikt på tre rader som berättar något du tänker på eller känner precis just nu.”110 

 

I samtliga exempel, med undantag för Exempel 19, behöver eleven specifik 

litteraturvetenskaplig kunskap rörande berättartekniska grepp och litteraturhistoriska 

strömningar och vad som kännetecknar dessa.  Exempel 19 visar däremot en, visserligen kort, 

men helt fri skrivövning  som skiljer sig från övriga exempel inom denna kategori. Uppgiften 

finns i Svenska Impulser 3 i den inledande delen om poesi. Trots att uppgifterna mestadels 

handlar om att författa poesi gör de styrda direktiven att det inte handlar om ett fritt skapande. 

Detta medför i sin tur att den konstitutionella kompetensen delvis utamans, och att eleverna 

även övar performanskompetens genom användandet av specifika versmått och litterära 

kännetecken.  

 
Uppgifter för textstudium 
I uppgifterna behandlas litteraturvetenskapliga begrepp med störst fokus på stilfigurer och 

bildspråk: 
20) Återvänd till din dikt i Övning nr. 4 (haikudiktningen). Nu ska du smycka dikten med en metafor, en 
liknelse och en symbol. Läs dina båda dikter för din bänkkamrat och låt denne fundera över vilken effekt 
bildspråket har.111 
 
21) Också dikten ”Till fots gick jag genom solsystemen” ger i expressionismens anda och i konkreta 
bilder uttryck för en stark och måttlös livsupplevelse, en känsla som får kosmiska dimensioner. Vilka 
bilder använder Edith Södergran för att konkretisera – ”översätta” – sin måttlösa psykiska upplevelse?112 
 

																																																													
105 Ullström 2009, s. 135. 
106 Nilsson & Winqvist 2016, s. 211. 
107 Nilsson & Winqvist 2016, s. 210. 
108 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 176. 
109 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 154. 
110 Markstedt & Eriksson 2013, s. 235. 
111 Nilsson & Winqvist 2016, s. 211. 
112 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, 166. 
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22) […] Vilka stilfigurer använder han i den här haikun? Kan du känna igen dig i bilden och känslan som 
dikten målar upp?113 

 

Wikman menar att studieuppgifter bör vara utformade så att eleverna ges möjlighet att 

utvidga sina kunskaper till nya områden.114 Exemplen ovan illustrerar relativt komplexa 

uppgifter, inte minst Exempel 21 som behandlar expressionismens typiska stildrag men även 

Exempel 20 där eleverna ska reflektera över effekten av bildspråk. Exemplen kan således vara 

väl fungerande i syftet att utvidga elevernas kunskaper inom nya områden. Elevernas 

performanskompetens utmanas genom de litteraturvetenskapliga begrepp som eleverna 

förväntas hantera för att svara på uppgifterna. Uppgiften som illustreras i Exempel 22 är 

utformad så att eleverna inte bara ska identifiera stilfigurer utan även identifiera en känsla: 

”Kan du känna igen dig […]”. Ullström menar att studieuppgifter ofta formuleras på detta sätt 

för att appellera till elevens egna erfarenheter, men att en risk med detta är att tolkningar kan 

bli allt för egocentriska.115 

 
Övriga uppgifter 
De uppgifter som placerats inom denna kategori är av varierande karaktär. Exempel 23 

handlar om stilfigurer, i Exempel 24 ska eleverna diskutera sin attityd till poesi, medan 

Exempel 25 handlar om att ta reda på fakta om en viss litterär strömning. 
23) […] Ta en bensträckare, ge dig ut på stan och leta efter stilfigurer på affischer, på skyltar och i 
tidningar. Ta foton, lägg upp dem på Instagram (#stiligafigurer) och skriv några kommentarer, t.ex. vilken 
stilfigur det är och vad den ger för effekt.116 
 
24) ”I dag kommer vi att håll på med poesi”, utbrister svenskläraren glatt i början av lektionen. Vad 
tänker och känner du då? Jämför med dina klasskamrater.117 
 
25) Ta reda på fakta om dadaismen […] Presentera rörelsen och deras företrädare genom att dels berätta, 
och dels genom att framföra några dadaistiska dikter i talkör […].118 

 
Wikman menar att en autentisk presentationsform, det vill säga där eleverna kan identifiera 

sig själva, är betydande för motivation och lärande.119 En uppgift som Exempel 23 kan 

således tänkas vara en uppgift där eleverna motiveras att arbeta med litteraturvetenskapliga 

begrepp genom Instagram, vilket i sin tur kan sägas vara ett autentiskt medium. Däremot är en 

sådan uppgift tidskrävande och vid genomförande krävs uppföljning för att säkerställa det 

förväntade lärandet. Svenska 3 Helt Enkelt uppmanar inte till någon typ av uppföljning. 
																																																													
113	Markstedt & Eriksson 2013, s. 237.	
114 Wikman 2004, s. 96. 
115 Ullström 2009, s. 126. 
116 Nilsson & Winqvist 2016, s. 211. 
117 Ibid. 
118 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 155.	
119 Wikman 2004, s. 137. 
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Exempel 24 förekommer i samband med Exempel 19 som tidigare presenterades. Genom att 

diskutera och belysa olika elevers erfarenheter och attityd till poesi ges eleverna fler 

perspektiv gällande området vilket kan sägas vara positivt. Däremot ges ingen övning i litterär 

kompetens genom sådana typer av uppgifter då uppgiften inte utgår från en litterär text utan 

enkom handlar om vad eleven själv tycker.  

4.3 Undersökning av uppgiftskulturen inom området dramatik 
Detta avsnitt utgår från läroböckernas dramatikavsnitt med tillhörande uppgifter. Tabell 5 

visar antalet uppgifter inom respektive kategori i samtliga läroböcker. 

 

Tabell 5. Antalet uppgifter i respektive kategori inom området dramatik 
  Svenska 3 Helt Enkelt Svenska Impulser 3 Svenska Rum 3 

Uppgifter som 

läskontroll 

- 1 - 

Uppgifter som flykt 

från texten 

- 2 - 

Uppgifter för att dikta 

vidare 

3 2 - 

Uppgifter för 

textstudium 

7 28 - 

Övriga uppgifter 3 2 3 

Totalt antal uppgifter 13 35 3 

 

Tabell 5 visar att läroböckerna har ett relativt varierat antal uppgifter i de olika kategorierna. 

Svenska Impulser 3 innehåller uppgifter inom samtliga kategorier, men majoriteten av 

uppgifterna finns i kategorin Uppgifter för textstudium. Svenska Impulser 3 är även den enda 

läroboken som innehåller Uppgifter som läskontroll och Uppgifter som flykt från texten inom 

dramatikområdet. Svenska 3 Helt Enkelt innehåller uppgifter som kategoriserats till tre av de 

fem kategorierna. Majoriteten av uppgifterna är placerade i kategorin Uppgifter för 

textstudium. Svenska Rum 3 innehåller endast tre uppgifter inom området för dramatik. Dessa 

uppgifter har kategoriserats som Övriga uppgifter. 

 

 

 



	 29	

Uppgifter som läskontroll 
Endast en uppgift av denna karaktär har identifierats inom området för dramatik i de olika 

läroböckerna. Uppgiften som illustreras i Exempel 26 finns i Svenska Impulser 3 och 

uppmanar eleven till att para ihop rätt replik med rätt pjäs. I läroboken ges endast pjäsens 

namn och tillhörande repliker:  
 

26) Vissa pjäser blir klassiker […]. Kan du para ihop de här replikerna med rätt pjäs?120 

 

Med förkunskaper blir en uppgift som Exempel 26 endast en uppgift för att hålla eleven 

sysselsatt. Utan förkunskaper behöver eleverna själva hitta texterna då de varken presenteras i 

läroboken eller i samband med uppgiften. Risken för en icke-litterär läsart blir i en sådan 

uppgift stor då uppgiften inte behandlar pjäserna i sin helhet eller följs upp av ytterligare 

frågor om varken pjäserna eller författarna.  

 
Uppgifter som flykt från texten  
Endast två uppgifter inom kategorien Uppgifter som flykt från texten förekommer, och endast 

i Svenska Impulser 3. Ett exempel illustreras nedan: 
27) Ska teatern visa allt på scenen, som till exempel narkotikamissbruk? Finns det någon gräns för vad 
teatern kan skildra som inte får överskridas? Vad tycker du? Vad tycker resten av klassen?121 

 
Uppgiften i Exempel 27 förekommer i anslutning till ett textuttdrag av pjäsen Personkrets 3:1 

samt i anslutning till ett antal uppgifter som kategoriserats som Uppgifter för textstudium. 

Uppgiften kan fungera som ett exempel på att olika elevers tidigare erfarenheter kan ge olika 

typer av läsupplevelser; enligt Molloy kan samtal om litteratur fungera som ett sätt att utbyta 

erfarenheter.122 Pjäsen Personkrets 3:1 arbetas med genom flera olika typer av uppgifter, och 

Exempel 27 fungerar således relativt väl i sammanhanget då eleven övas i literary transfer-

kompetens genom att förkunskaper och erfarenheter aktiveras i samtalet. Ämnet som tas upp i 

Exempel 27 kan diskuteras ur många olika perspektiv och på så sätt aktivera nyfikenheten hos 

eleverna vilket är gynnsamt för lärandet enligt Wikman.123 

 
Uppgifter för att dikta vidare  
Uppgifterna inom denna kategori är relativt styrda även om några friare skrivuppgifter också 

förekommer. Däremot finns det inom dramatikområdet inte lika tydliga direktiv gällande 

																																																													
120 Markstedt & Eriksson 2013, s. 262. 
121 Markstedt & Eriksson 2013, s. 282. 
122 Molloy 2011, s. 334. 
123 Wikman 2004, s. 156. 
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användandet av berättartekniska grepp och litteraturvetenskapliga analysverktyg. Fokus ligger 

snarare på manusskrivande eller utvecklande av befintliga manus. 
28) Formulera om fabeln i Romeo och Julia på två olika sätt så att läsaren får två olika perspektiv av 
dramat.124 
 
29) Utgå från ”Historien om tjecken” och skriv ett manus i den aristoteliska traditionen. Rollerna ska vara 
fem: berättarjaget, den återvändande, hans hustru, modern, mostern.125 

 
Dessa uppgifter låter eleverna skriva fiktion relativt fritt med förutsättningen att de sedan 

innan förstår innebörden av fabel samt strukturen för den aristoteliska traditionen. Dessa 

uppgifter utmanar den konstitutionella kompetensen i större grad än uppgifterna inom samma 

kategori inom lyrikområdet. Genom Exempel 28 och 29 uppmanas eleven att författa fiktion, 

dock i manusform. Uppgifterna utmanar även elevernas performanskompetens genom att 

uppmana till ett visst berättarperspektiv.  

 
Uppgifter för textstudium 
Uppgifterna inom denna kategori liknar uppgifterna inom samma kategori för epik- och 

lyrikområdena. Uppgifterna som illustreras i Exempel 30 och 32 är fokuserade på begrepp 

som fabel, intrig och bildspråk.  
30) […] Vilken text beskriver en fabel och vilken text beskriver en intrig? Ge exempel på kännetecken 
som visar att det är en fabel respektive en intrig.126 
 
31) I teaterpjäser konstrueras ofta dialoger kring överläge och underläge hos rollkaraktärerna. Vem tycker 
du har överläge och varför?127 

 
32) Det är tydligt att sjalen inte bara är en obetydlig accesoar när guden Indras dotter ber att få låna den 
av portvakterskan i Strindbergs Drömspel. Vad tror du att sjalen kan symbolisera?128 

 
Uppgifterna inom denna kategori är klart dominerande i Svenska 3 Helt Enkelt och i Svenska 

Impulser 3, och det är främst performanskompetens som övas genom uppgifterna inom 

dramatikområdet. Exemplen visar att flera av uppgifterna inom denna kategori, oavsett 

område (epik, lyrik eller dramatik) är textfokuserade men formulerade så att även läsaren 

hamnar i fokus. Liknande tendenser har även identifierats inom denna kategori inom epik-och 

lyrikområdena.  

 

 

 

																																																													
124 Nilsson & Winqvist 2016, s. 213. 
125 Markstedt & Eriksson 2013, s. 282.	
126 Nilsson & Winqvist 2016, s. 213. 
127 Markstedt & Eriksson 2013, s. 259. 
128 Markstedt & Eriksson 2013, s. 290. 
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Övriga uppgifter 
Uppgifterna inom denna kategori består till stor del av uppspel av kända dramer, eller 

presentationer av dramer och dess författare: 
33) Jobba i grupper om tre. Välj ut ett parti ur Fröken Julie som ni vill spela upp. Använd er av såväl 
spel- som scenanvisningar. […]. Ge varandra feedback på inlevelse och scenspråk.129 
 
34) Välj gruppvis ett drama från 1900-talet […]. Presentera pjäsförfattaren.130 
 
35) Presentera dramat och den typ av teater som det representerar.131 
 
36) Spela därefter upp ett lämpligt antal scener ur pjäsen för kamraterna.132 

 
Svenska Rum 3 skiljer sig från övriga läroböcker gällande mängden uppgifter kopplade till 

dramatik. Läroboken innehåller endast tre uppgifter (Exempel 34, 35 och 36) totalt, och i 

uppgifterna övas litterär kompetens något sparsamt. Främst övas performanskompetens 

genom att eleverna bör ha kunskap om till exempel scenspråk och dramats struktur. Fler 

uppgifter handlar om att eleverna själva ska spela upp scener framför sina klasskamrater. 

Detta utmanar inte elevernas litterära kompetens utan handlar snarare om muntlig 

framställning och förmågan att tala inför grupp.  

4.4 Sammanfattning  
Resultatet visar att Uppgifter för textstudium klart dominerar i samtliga läroböcker. Dessa 

uppgifter är dessutom även dominerande inom samtliga undervisningsområden, med ett 

undantag för Svenska Rum 3 som innehåller 14 Uppgifter för att dikta vidare och 13 

Uppgifter för textstudium. Läroböckerna innehåller således till största del uppgifter som tränar 

elevernas performanskompetens; välutvecklad kunskap om litteraturvetenskapliga begrepp 

och analysverktyg behövs påfallande ofta för att överhuvudtaget kunna utföra uppgifterna. 

Torell hävdar att uppgifter av detta slag ofta är framträdande inom skolkulturen, och 

undersökningen visar att uppgiftskulturen i de analyserade läroböckerna följer samma linje.  

Performanskompetens utmanas även genom uppgifterna inom kategorin Uppgifter för att 

dikta vidare. Förhållandevis ofta präglas uppgifterna i samtliga läroböcker av tydliga direktiv 

för hur eleverna ska skriva, exempelvis genom att skriva på ett visst versmått eller genom att 

smycka dikter med bildspråk. Däremot förekommer exempel, främst inom epik- och 

dramatikområdena där eleverna ges möjlighet att i större omfattning ”dikta fritt”, det vill säga 

utan lika specifika direktiv. Dessa uppgifter utmanar eleverna att skriva egna litterära texter 

																																																													
129 Nilsson & Winqvist 2016, s. 214. 
130 Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 189. 
131 Ibid. 
132 Ibid.	
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och på detta sätt utmanas elevernas konstitutionella kompetens – det vill säga förmågan att 

naturligt skapa fiktion. Denna kompetens utmanas dock i betydligt mindre omfattning än 

performanskompetens. 

Det förekommer relativt få uppgifter i samtliga läroböcker som enkom tränar elevernas 

literary transfer-kompetens. Ett fåtal uppgifter av denna karaktär förekommer inom kategorin 

Uppgifter som flykt från texten där eleverna utifrån en text ska diskutera områden som till 

exempel äktenskap eller missbruk. Därtill integreras egna erfarenheter vid flera tillfällen i 

uppgifter inom kategorin Uppgifter för textstudium. Dessa uppgifter är ofta utformade så att 

läsaren hamnar i fokus trots att själva uppgiften är textcentrerad. Enligt Ullström är detta ett 

sätt att rikta sig till läsaren.133 

Uppgifter inom kategorierna Uppgifter som läskontroll och Uppgifter som flykt från texten är 

sällan förekommande i samtliga läroböcker, vilket skiljer sig från resultatet i Ullströms studie. 

Därtill har undersökningen visat att det även förekommer uppgifter inom samtliga områden i 

samtliga läroböcker som utmanar elevernas konstitutionella kompetens. Detta är annars en 

kompetens som enligt Torell tenderar att ignoreras i skolsammanhang. 

Undersökningen visar att i förhållande till Torells modell är samtliga läroböckers innehåll 

snedfördelat och obalanserat gällande de olika kompetenserna. Genom den stora mängden 

Uppgifter för textstudium visar undersökningen att läroböckerna i högre grad förhåller sig till 

litteraturvetenskapligt innehåll än till erfarenhetsbaserat innehåll. Egna erfarenheter, om de 

efterfrågas, förekommer oftast i samband med textnära uppgifter. 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit av undersökningen i linje med de 

frågeställningar som studien ämnat undersöka.  

5.1 Studieuppgifterna i förhållande till modellen om litterär kompetens 
Studien ämnade undersöka vilka typer av uppgifter som ges mest utrymme i de olika 

läroböckerna, samt hur litterär kompetens utmanas genom dessa uppgifter. Vad som tydligt 

framkommer i samtliga läroböcker är att uppgifter där den litterära texten är i fokus, i den här 

studien kallat Uppgifter för textstudium, dominerar. I Svenska 3 Helt Enkelt och i Svenska 

Impulser 3 är över 50 % av läroböckernas totala antal uppgifter placerade inom denna 

kategori. Svenska Rum 3 innehar också störst antal uppgifter inom denna kategori, men har 
																																																													
133 Ullström 2009, s. 126. 
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även ett betydligt större antal uppgifter inom kategorin Uppgifter för att dikta vidare än 

övriga läroböcker.  

De uppgifter som är minst förekommande har kategoriserats som Uppgifter som läskontroll 

och Uppgifter som flykt från texten i samtliga läroböcker vilket tyder på att uppgifter av detta 

slag är betydligt mindre förekommande än i de läroböcker som Ullström studerat. Detta tyder 

således på att uppgiftskulturen har utvecklats och att studieuppgifter i läroböcker anpassade 

efter Lgy11 i mindre grad uppmanar till icke-litterära läsarter. Istället riktas ett betydligt större 

fokus åt textfokuserade uppgifter där eleverna måste läsa, tolka och förstå texten för att kunna 

besvara uppgifterna. 

Resultaten tyder på att läroböckerna är tydligt textfokuserade och att läromedelsproducenterna 

därmed valt att följa en litteraturvetenskaplig linje. Detta är visserligen inte förvånande med 

tanke på att Svenska 3 är en vetenskapligt inriktad kurs. Resultatet är emellertid intressant att 

sätta i förhållande till Torells modell då han hävdar att en balans av de olika kompetenserna är 

nödvändig för en optimal litterär kompetens. Resultatet visar en tydlig snedfördelning mellan 

kompetenserna där performanskompetensen ges störst utrymme. Konsekvenserna av ett allt 

för ensidigt arbete med uppgifter som övar performanskompetens kan leda till blockeringar 

hos läsaren. Undersökningen visar dock att det även förekommer uppgifter där literary 

transfer-kompetens utmanas genom att elevernas egna erfarenheter och förkunskaper knyts an 

till texten. I flertalet exempel görs detta genom att uppgifterna är utformade med ett explicit 

du-tilltal, exempelvis ”hur vill du tolka liknelsen med silverskeden?”.134 I detta fall kan eleven 

välja att göra sin egen tolkning av liknelsen, men uppgiftens underliggande syfte är 

fortfarande att förstå symboliken i texten. Torell hävdar att literary transfer-kompetens är en 

nödvändig del då litterär läsning bör präglas av en stark jag-känsla samtidigt som läsaren 

måste vara nyfiken på vad som står utanför jaget.135 Genom en balans av dessa kompetenser 

kan tolkningar och analyser undvika att bli automatiserade och istället bli fördjupande och 

bidra med vidgade perspektiv till tolkningen. Genom den tydliga snedfördelningen som 

framkommit i undersökningen kan uppgiftskulturen i samtliga läroböcker således tänkas bidra 

till motsatsen av den fördjupade – och för ett högre betyg – utförliga, träffsäkra och 

nyanserade textanalys som ligger till grund för att uppnå kursmålet gällande litteratur i 

Svenska 3.136  

																																																													
134 Exempel 10,	Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2014, s. 115.	
135 Torell 2002, s. 84.	
136 Skolverket 2011, s. 177f. 
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Konstitutionell kompetens ges främst utrymme genom uppgifterna som kategoriserats som 

Uppgifter för att dikta vidare. Ullström menar att dessa uppgifter oftast förekommer i 

samband med lyrikstudiet,137 vilket också denna undersökning visar då samtliga läroböcker 

har uppgifter som kategoriserats till denna kategori. Däremot har undersökningen även visat 

att det förekommer eget skrivande inom epik och dramatik, vilket är intressant då 

fiktionsskrivande inte ingår i kursmålet för Svenska 3. Torell menar att denna kompetens ofta 

nonchaleras i skolsammanhang138, något som denna undersökning till viss del motbevisar.  

Uppgiftskulturens potential i läroböckerna verkar vara tudelad. Å ena sidan är flertalet 

uppgifter utformade på ett sätt där samtliga kompetenser övas. Därtill kan det stora antalet 

Uppgifter för textstudier motiveras av det litteraturvetenskapligt inriktade kursmålet i Svenska 

3. I ett större perspektiv kan uppgiftskulturen med dess snedfördelning å andra sidan medföra 

att såväl läsning och tolkning upplevs som ett instrumentellt arbete snarare än något intressant 

och lustfyllt.  

5.2 Läroböckerna i relation till erfarenhetsbaserat och litteraturvetenskapligt innehåll 
Undersökningens andra frågeställning ämnade undersöka hur läroböckerna förhåller sig till 

erfarenhetsbaserat respektive litteraturvetenskapligt innehåll. I Ulfgards studie betonas vikten 

av litteraturvetenskapliga perspektiv i litteraturundervisning.139 Degerman i sin tur beskriver 

hur en mer kompetensinriktad pedagogik tilltalat litteraturvetare som funnit 

litteraturundervisningen allt för pedagogiskt inriktad.140 Undersökningen kan inte säga något 

om vilken typ av pedagogik som är tydligast i litteraturundervisning generellt. Den kan 

däremot säga något om en del av det innehåll som rör litteraturmoment och som tillhandahålls 

på läromedelsmarknaden idag. Undersökningen visar att uppgiftskulturen i läroböckerna i 

högre grad är litteraturvetenskapligt inriktad än erfarenhetsbaserad främst genom den stora 

mängden uppgifter inom kategorin Uppgifter för textstudium. 

Studiens resultat vittnar om att läroböckerna följer den kunskapsorienterade frontlinjen där 

litteraturen står i tydligare fokus än läsaren. Analysen av exempeluppgifterna visar att det är 

få uppgifter som enbart fokuserar på läsaren och dennes erfarenheter och att dessa istället 

snarare integreras i textfokuserade uppgifter. Således förhåller sig uppgiftskulturen i de 

undersökta läroböckerna fortfarande till erfarenhetspedagogiken i viss grad även om den 

kompetensinriktade pedagogiken verkar haft ett större genomslag. 
																																																													
137 Ullström 2009, s. 135. 
138 Torell 2002, s. 182. 
139 Ulfgard 2015, s. 162.	
140 Degerman 2012, s. 127. 
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Trots skilda åsikter rörande litteraturens funktion i undervisning betonar både Ulfgard och 

Molloy att läsning ska göras intresseväckande och lustfyllt. Därtill visar Wikmans studie och 

Torells modell om litterär kompetens att elevengagemang tycks väckas genom att läsaren 

ställs i fokus. Resultatet väcker frågor rörande huruvida läroböckerna kan bidra till att 

uppfylla syftet för svenskämnet samt bidra till att skapa elevengagemang. Läroböckerna är 

visserligen anpassade efter kursen Svenska 3 och ska fungera som en förberedelse för vidare 

studier. Litteraturens roll i svenskämnets syfte säger dock att eleven ska ges möjligheten att 

sätta litteraturen i relation till egna och andras erfarenheter och intressen, vilket läroböckerna 

kan sägas göra i låg grad. Gällande elevengagemang kan det vara problematiskt att frångå det 

faktum att det är elever som undervisas, inte litteraturvetenskapsstudenter med ett genuint 

brinnande intresse för skönlitteratur. Det går således inte att ta för givet att engagemang och 

entusiasm finns där naturligt, utan detta blir snarare svensklärarens uppgift att förmedla 

genom undervisningen. Svenskläraren ställs inför uppdraget att belysa litteraturens form och 

estetiska funktion, samtidigt som den individuella läsarens upplevelse bör vara i fokus för att 

undervisningen ska engagera den individuella eleven. Vilken av dessa aspekter som kommer 

att väga tyngst kommer med stor sannolikhet att bero på lärarens individuella litteratursyn. 

Däremot, genom användning av läroböckerna som undersökts i denna studie hamnar 

erfarenhetsbaserat innehåll i skymundan till förmån för det litteraturvetenskapliga. 

De frågor som väcks kring respektive litteratursyner bekräftar det faktum att ingen av dessa 

hållningar bör utesluta varandra, vilket stödjer Torells teori om litterär kompetens. 

Genomförandet och resultatet av studien har dessutom väckt en vidare nyfikenhet kring hur 

elevers tolkningsförmåga kan påverkas beroende på vilken litteratursyn som används i 

litteraturundervisning. För vidare forskning vore det därför intressant att undersöka såväl 

lärares som elevers uppfattningar om skilda litteratursyner och hur dessa påverkar läs- och 

tolkningsförmåga i verkliga undervisningssituationer. 

5.3 Slutsats 
De undersökta läroböckerna präglas av ett tydligt litteraturvetenskapligt innehåll och 

erfarenhetspedagogikens riktlinjer för litteraturundervisning har ett betydligt mindre 

genomslag. Genom användningen av läroböckerna ges eleverna en gedigen övning i 

performanskompetens vilket är en förutsättning för att uppnå kursmålet i Svenska 3. Däremot 

visar snedfördelningen av uppgifterna, i förhållande till Torells modell, att läroböckerna inte 

tillhandahåller en uppgiftskultur som på ett optimalt sätt utvecklar litterär kompetens. Läsande 

och analyserande av litterära texter kan istället riskera att bli automatiserat och instrumentellt 



	 36	

istället för intresseväckande och lustfyllt. Eleverna själva lämnas i relativt hög grad utanför 

texten, vilket gör det möjligt att ifrågasätta till vilken grad syftet med litteraturundervisning i 

svenskämnet uppnås genom användning av läroböcker i Svenska 3. Uppdraget att balansera 

de olika kompetenserna, göra en avvägning mellan att fokusera på text eller läsare, samtidigt 

som själva undervisningen ska bedrivas, faller därmed på läraren. Detta gör det i sin tur 

möjligt att ifrågasätta till hur stor hjälp läroböckerna egentligen är i slutändan. 

Följaktligen kan tanken om erfarenhetspedagogikens starka ställning i litteraturundervisning 

till viss del besvaras genom att hävda att åtminstone läroböcker för Svenska 3, anpassade efter 

Lgy11, präglas av ett litteraturvetenskapligt innehåll. Eleven och dennes erfarenheter betonas 

till viss del i läroböckerna, men vägen till kunskap går sällan genom jaget utan snarare genom 

litteraturen.  
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