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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka svensklärares intentioner med 

litteraturundervisningen på gymnasiet, hur undersökningens resultat förhåller sig till Lars-Göran 

Malmgrens etablerade svenskämneskonceptioner, samt belysa resultatet i relation till 

litteraturdidaktisk forskning för att synliggöra olika konsekvenser av tänkta intentioner. 

Uppsatsen empiri utgörs av inskickat och nätbaserat undervisningsmaterial samt intervjuer med 

verksamma svensklärare. På ett övergripande plan är ambitionen att studien bidrar till att belysa 

lärares reflektioner om litteraturundervisningens innehåll.  

 

I resultatet framträder den traditionella litteraturundervisningen som vanligast förekommande 

bland de intentioner lärarna har med undervisningen. Eftersom starka traditioner inom ett ämne 

tenderar att befästas och bli till norm gör det att andra sätt att se på ett ämne marginaliseras eller 

inte släpps fram, vilket ska ses som ett problem. Lärarnas utsagor kan om de sammanställs i 

kategorier ses som diskursiva praktiker som kan befästa eller utmana den rådande ordningen, 

hegemonin. Resultaten synliggör olika kategorier som i förhållande till Malmgrens 

svenskämneskonceptioner ger en mer komplex bild av litteraturundervisningen.   

 

I den avslutande diskussionsdelen behandlas den tredje forskningsfrågan. Kategorierna 

problematiseras i relation till delar av en litteraturdidaktisk diskurs. De åsikter som kommer 

tydligast till uttryck är å ena sidan att elever finner litteraturundervisningen meningslös när 

klassiska verk och kända texter utgör det centrala innehållet. Å andra sidan menar företrädare för 

den mer traditionella litteraturundervisningen att elever inte utvecklas som läsare eller individer 

om inte mer avancerade texter finns och utmanar tidigare uppfattningar och föreställningar om 

litteratur.  

  
Nyckelord: litteraturundervisning, litteraturdidaktik, skönlitteratur, svenskämneskonceptioner 
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Inledning 
Jag försöker dra mig till minnes hur min egen skoltids svenskundervisning såg ut, i synnerhet den 

litteraturundervisning som jag väl ändå måste fått ta del av? Det enda jag minns, och det är vagt, 

är att min lärare på gymnasiet gillade Sir Arthur Conan Doyle, vilket betyder att jag nog läste 

Sherlock Holmes vid något tillfälle. Inga andra skarpa minnen från gymnasiets 

litteraturundervisning vill ge sig tillkänna. Kanske fanns där en undervisning fylld med klassiker, 

en litteraturundervisning i traditionell bemärkelse. Eller en undervisning som utgick ifrån oss 

elever, med berättelser som vi kunde relatera till? Utifrån erfarenheten jag har skaffat mig sedan 

dess hade det varit intressant att komma ihåg vilka intentioner min lärare hade med ämnet. 

 

Idag är det jag som är svensklärare på gymnasiet och möter elever i deras litteraturundervisning. 

Jag minns inte de egna intentionerna från min tidiga undervisning. Men även om intentionerna 

har fallit i glömska minns jag att läroboken och de tidiga kollegornas erfarenheter var närvarande 

i undervisningen, en nödvändig hjälp på vägen, men också ett stycke oreflekterad praktik. Jag 

menar inte att kollegornas undervisning var oreflekterad, men min, eftersom jag inte hade tänkt 

igenom mina val. Visst fanns där styrdokumenten och läroböckerna, som delvis bygger på dessa 

dokument, men den didaktiska medvetenheten var inte särskilt påtaglig.  

 

Successivt har medvetenheten om innehållet i den egna undervisning ökat, säkerligen beroende 

på erfarenheter från densamma och möten med elever som ständigt ger respons. En annan viktig 

faktor har varit parallella studier som gjort att intresset för frågor som rör undervisningen iklätts 

teoretiska kostymer och givits perspektiv. På ett plan är denna uppsats en fortsatt resa i min vilja 

att utvecklas. På ett annat plan är det ett försök att dela erfarenheter och perspektiv och bidra till 

en ökad medvetenhet om litteraturundervisningens innehåll. 
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Bakgrund 
Lärares planeringsarbete av undervisningens innehåll ska bygga på styrdokument framtagna av 

staten. För gymnasieskolan innebär det; skolans värdegrund, olika programmål, övergripande 

ämnesmål samt de kursplaner som finns för varje ämne. För svenska B finns bland annat följande 

kursmål som berör litteraturundervisningen1. 

 
 kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med 
 anknytning till vald studieinriktning  
  
 ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 
 bekantskap med författarskap från olika tider och epoker 
            (Skolverket 2000, Svenska) 
 

Andra faktorer som påverkar lärares val av innehåll och planering av undervisningen kan utgöras 

av; egna erfarenheter och uppfattningar om skola, utbildning och olika ämnen, kunskaper som 

förvärvats under utbildningstiden, arbetsplatsen och kollegorna inverkar på hur lektionerna 

konstrueras. Dessutom finns det i samhället olika uppfattningar om vad undervisning är och vad 

undervisningen ska innehålla. Ofta företräds dessa av olika ideologier som representerar olika syn 

på vad ett ämne ska innehålla eller hur undervisningen ska se ut (Englund 2005).  

 

Läroplanen är inte utformad så att endast en uttolkning är möjlig. Olika uppfattningar om vad 

undervisningen ska erbjuda och innehålla är nödvändiga i en väl fungerande demokrati, men 

risken finns också att de idéer som utgör normen blir alltför auktoritära (Englund 1997, s. 132). 

Vilket rimligen föra med sig att andra sätt, nyare sätt, att se på undervisningens innehåll riskerar 

att stängas ute eftersom lärarna styrs av traditioner och tidigare uppfattningar om ämnet och om 

undervisning. Stefan Lundström kommer dessa frågor nära i sin forskning. Han menar bland 

annat att viktiga didaktiska frågor som varför, vad och för vem uteblir när lärare medvetet eller 

omedvetet styrs av tidigare uppfattningar om ett ämnesinnehåll (Lundström 2009, 173ff). 

Lundström menar att det inte räcker med att studera läroplaner eller andra ramar som styr 

verksamheten. ”Lärarnas retorik och praktik måste ställas i relation till dessa för att se hur de 

används och på vilket sätt de styr och begränsar ämneskonstruktionen.” (Lundström 2007, s. 

145). Denna studie ämnar inte undersöka lärare retorik i relation till befintliga styrdokument. 

                                                
1 Med litteraturundervisning menas undervisning där skönlitteraturen har en central plats. Begreppen skönlitteratur 
och litteratur används synonymt i uppsatsen.  
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Däremot finns det anledning att återkommande undersöka undervisningens innehåll för att 

synliggöra starka traditioner inom ämnet, inte minst svenskämnet och dess litteraturundervisning 

som har en lång historia och en stark tradition2. Ytterligare en dimension tillförs om innehållet i 

undervisningen också ställs i relation till forskning på området, eftersom forskningen kan skänka 

perspektiv och problematisera olika aspekter av undervisningen. Att kritisk förhålla sig till olika 

undervisningstraditioner utgör ett viktigt fundament i denna uppsats. 

 

Litteraturöversikt 
Texterna som återfinns i detta avsnitt kan ses som diskursiva praktiker. De ger en bild av det som 

redan är utforskat och känt men också vad som saknas och skulle behöva undersökas. Texterna är 

främst hämtade från den nationella arenan, dels för att den svenska forskningen är riklig på 

området och dels för att studien avser att undersöka förhållanden inom den svenska 

litteraturundervisning som i jämförelse skiljer sig åt från exempelvis den franska 

motsvarigheten.3  

 

I temanumret ”Litteraturvetenskap och didaktik” (Tidskrift för litteraturvetenskap 2010:3-4) 

behandlas flera aspekter av skönlitteraturens position i olika undervisningssammanhang. 

Temanumret vittnar enligt redaktionen om ett sökande efter legitimeringar och 

existensberättigande för såväl humaniora som litteraturvetenskap. De litteraturdidaktiska frågorna 

söker sig in i litteraturvetenskapen samtidigt som litteraturdidaktiken alltmer blir ett eget 

forskningsområde. Redaktörerna menar att litteraturvetenskapliga verk som Why Literature 

Matters, Varför läsa litteratur?, The Uses of Literature, Läsa bör man? vittnar om att 

litteraturläsningen inte är lika självklar längre och därför söker att bekräfta sin position med hjälp 

av litteraturdidaktiken (Tidskrift för litteraturvetenskap 2010, s. 5).  

 

Under de senaste 30 åren har Lars-Göran Malmgrens (1996)4 beskrivning av svenskämnet utgjort 

                                                
2 Om svenskämnets och litteraturundervisningens historia har bland annat Jan Thavenius (1999) och Gun Malmgren 
(1999) skrivit.  
3 Boel Englund (1997) visar i sin avhandling att den svenska litteraturundervisningen genomgår stora förändringar 
för den period hon undersöker medan den franska motsvarigheten snarare förblir oförändrad. Av utrymmesskäl ägnar 
jag inte den internationella litteraturforskningen något utrymme, men framgent ser jag vinster i att bedriva olika 
komparativa ämnesdidaktiska studier.   
4 Utgivningsåret avser andra upplagan.  
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en central utgångspunkt i flertalet forskarrapporter och avhandlingar5 och kan därför sägas vara 

viktiga bidrag till en litteraturdidaktisk diskurs. Malmgrens tre ämneskonceptioner sammanfattas 

enligt följande; svenska som ett färdighetsämne kännetecknas av att eleverna får lära sig formella 

tekniker som hänger samman med utvecklandet av olika språkliga förmågor. Svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne beskriver ett ämne där eleverna ska få kunskaper om kultur, 

som litteratur och författare från klassiska perioder. Traditionellt har även språket och de 

grammatiska strukturerna setts som en del av bildningsämnet. Svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne avser de mer personlighetsutvecklande inslagen med ett innehåll 

som utgår från elevernas erfarenheter och deras intresse och nyfikenhet (Malmgren 1996). 

Visserligen finns det andra exempel på forskning som har kategoriserat svenskämnet (Teleman 

1991, Svedner 1996, 2000) men Malmgrens konceptioner utgör ofta en omtalad referensram och 

har inte bara tjänat som gemensam fond och begreppsapparat utan också tagit fasta på starka 

traditioner inom ämnet. Konceptionerna har dock fått draget av idealtyper över sig vilket gör att 

beteckningarna inte fullt kan sägas beskriva den praktiska verksamheten (Mossberg-Shüllerqvist 

2008, passim). Malmgren är medveten om det och i sin beskrivning av konceptionerna säger han 

”[d]essa tre ämnen kan ses som teoretiska konstruktioner. I praktisk undervisning kan det vara 

svårt att finna dem i renodlad form.” (Malmgren 1996, s. 89). Det ska sägas att Malmgren 

undersöker och beskriver svenskämnet i dess helhet. Denna studie har bara för avsikt att 

undersöka lärares intentioner med litteraturundervisning, vilket gör att studien kan sägas bidra till 

de samtal som rör beskrivningar av svenskämnet.  

 

Henrik Román (2006) belyser i avhandlingen Skönheten och nyttan. Om gymnasiesvenskans 

litteraturundervisning 1947-1985 hur den gymnasiala litteraturundervisningen under åren 

förändrats. Ämnet har gått från en stark bildande tradition på 1950- och 1960-talen till ett ämne 

med alltmer nyttoinriktade inslag (Román 2006, s. 324ff). Román tar stöd i Malmgrens tre 

konceptioner men utifrån sitt empiriska material lägger han också till ytterligare en emfas.6 

Románs studie undersöker inte litteraturundervisningen idag även om han avslutningsvis blickar 

in i 2000-talet där han tycker sig se spår av motsättningar mellan olika sätt att uppfatta ämnet 

(Román 2006, s. 338). Lotta Bergman har i sin avhandling från 2007 undersökt hur svenskämnets 

                                                
5 Bommarco 2006, Lundström 2007, Mossberg Shüllerqvist 2008, Bergman 2009 m fl.  
6Román använder begreppet emfas och inte konception eller kategori. Den fjärde aspekten av 
litteraturundervisningen kallar han estetik.  
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innehåll konstrueras och väljs ut, lärarnas motiv, elevernas arbetssätt och vilka meningsskapande 

möjligheter som erbjuds i arbete med olika innehåll. Resultatet från Bergmans studie visar ett 

svenskämne som främst består av konceptionerna färdighetsämne och bildningsämne. Bergman 

efterlyser själv ett svenskämne som tar fasta på elevernas erfarenheter där demokratiska villkor 

för elevernas deltagande är centralt (Bergman 2007, s. 334). Bergman efterlyser således de 

erfarenhetspedagogiska aspekterna i undervisningen, något som andra röster menar dominerar 

svenskämnet idag (se mer om det nedan). Bergman hävdar förvisso att det inte går att dra några 

generella slutsatser utifrån hennes studie. Det finns svenskämnen som liknar de som framträder i 

hennes undersökning men också andra som har annan karaktär (Bergman 2007, s. 331). En annan 

avhandling med liknande upplägg är Ingrid Mossberg Schüllerqvists (2008). Hon undersöker 

olika aktörers7 sätt att se på litteraturläsning och litteraturundervisning. Studien visar att lärare ser 

på litteraturen utifrån en tolkningsgemenskap som hon kallar för kombinationsstrategier8. 

Mossberg Schüllerqvist pekar dock inte på vilka strategier som är mest vanligt förekommande i 

undervisningen.  

 

Mossberg Schüllerqvist har tillsammans med Christina Olin-Scheller ägnat sig åt att undersöka 

hur lärare omsätter kompetensutveckling i planeringar av den egna undervisningen, så kallad 

teoriomsättning eller omstilling9. Olin-Scheller har i sin egen forskning ägnat sig åt 

litteraturundervisningen i ett nytt medielandskap där det vidgade textbegreppet10 utgör ett centralt 

begrepp och där krocken mellan olika textvärldar, elevernas och skolans, gör sig påmind i 

undervisningen (Olin-Scheller 2006, 2008). En annan litteraturdidaktiker som intresserar sig för 

frågor som rör möten mellan olika textvärldar och hur texter väljs ut är Stefan Lundström (2007, 

2009). Hans forskning visar att lärares texturval består av en rad komplicerade faktorer och att 

                                                
7 Mossberg Schüllerqvists undersöker åtta lärares tal om litteraturundervisning, men också; Svensklärarföreningens 
årsskrift (SLÅ), Tidskrift för litteraturvetenskap (Tfl), kursplanerna i ämnet, forskare i litteraturvetenskap och 
Samlaren 
8 Begreppet tolkningsgemenskaper betyder att man inom en grupp delar en uppfattning om hur en text ska förstås. 
Begreppet kombinationsstrategier ska enligt Mossberg Schüllerqvist ses som en tolkningsgemenskap som återfanns 
hos de intervjuade lärarna (Mossberg-Shüllerqvist s. 75ff).  
9Termen teoriomsättning är en försvenskning av Sigmund Ongstads (2004) begrepp omstilling som ett 
samlingsbegrepp för det som sker när lärare konstruerar och omkonstruerar sin ämnesuppfattning i ett visst 
sammanhang.   
10 Ett vidgat textbegrepp innebär att även andra medier såsom film eller avlyssning räknas som text skriver Olin-
Scheller (2008, s. 11). Jag vill dock lägga till att denna förskjutning av text ska ses som något pågående. Det vidgade 
textbegreppet fanns med i Lpf94 men återkommer inte i Gy11. I Gy11 återkommer snarare begreppet berättelse som 
något övergripande och mer innefattande om text.  
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den litteraturundervisning som lärare eller lärarstudenter format i sina tankar i själva verket 

ofrivilligt förändras och styrs av institutionella normer (Lundström 2009, s. 151). Detta är 

intressant, anser jag, eftersom det innebär att litteraturundervisningen tenderar att reproducera ett 

tidigare innehåll. Lundström problematiserar detta med utgångspunkt i skolforskaren Else Marie 

Halvorsens (2001) begrepp har-kulturen och är i-kulturen. Har-kulturen utgör delar av ett 

innehåll som ses norm eller som det av hävd gäller att undervisningen ska ta upp. I svenskämnets 

litteraturundervisning kan det handla om en outtalad kanon11, det vill säga kända författare och 

texter som ska behandlas. Den kultur som eleverna befinner sig i och känner till går under 

benämningen är i-kulturen. Gunilla Molloy har ägnat stor del av sin forskning åt att undersöka 

elevers uppfattningar om litteraturundervisningen. I texten ”Om litteraturläsning som förförelse 

och maktkamp” (2009) lägger hon vikt vid lärares maktutövning och reproduktion av ”gamla 

positioner” och lärares oförmåga att lyssna in elevernas erfarenheter (Molloy 2009, s. 50). 

Samma tema följer hon i artikeln ”Vilket århundrade undervisar du i?” (2010) samt i hennes 

avhandling och tidigare texter (Molloy 1996, 2002). Molloys utgångspunkt är den läsande eleven 

och hennes intresse eller ointresse för skönlitteratur. Till avhandlingar som kan ses som mer 

renodlade receptionstudier kan nämnas Birgitta Bommarcos (2006) och Helen Schmidls (2008). 

Bommarco undersöker vilken mening och förståelse som skapas hos eleverna när de läser 

skönlitteratur i skolan och hur deras reflekterande ser ut. Helen Schmidl utgår från ett 

genusperspektiv för att undersöka skillnaderna i pojkars och flickors läsning. Schmidl vill 

synliggöra vilka strategier eleverna har när de läser och hur förhållandet är mellan skolans och 

elevernas privata läsning. Hon tittar också på fyra lärares förhållningssätt till skönlitteratur och 

litteraturundervisning, vilket gör delar av resultatet intressant att följa upp i den avslutande 

diskussionen.  

 

I en internationell studie har Örjan Torell (2002) tillsammans med andra forskare undersökt 

litterär kompetens12 hos svenska, finska och ryska lärarstudenter. Resultatet visar en 

                                                
11 Kanonbegreppet är inte helt enkelt att definiera. Kanon utgör ett begrepp som innefattar vilka verk och titlar som 
det anses att man ska läsa inom en viss kultur. Kanonbegreppet kan sägas både inrymma kontinuitet men också 
förändring. Lars Brink skriver att; bland andra har litteraturvetenskapliga institutioner och litteraturkritiken i 
tidningar en viktig medverkan i kanonbildningsprocessen, men han skriver också att inga verk skulle överleva om de 
inte fann nya läsare (Brink 2006, s. 18-19) 
12 Begreppet finns hos Jonathan Culler (2002) och innebär en förmågan att använda olika strategier och konventioner 
för att kunna skapa sammanhang och betydelse vid läsning av litterära verk. Culler menar också att den litterära 
kompetensen utvecklas om man läser litteratur som utmanar.  
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överlägsenhet hos de ryska studenterna när det kommer till förmågan att använda olika strategier 

som behövs för att kunna skapa sammanhang och betydelse vid läsning av skönlitterära verk. 

Utifrån resultatet är det meningen att man ska dra slutsatsen att den ryska litteraturundervisningen 

i skolan är bättre på att ge eleverna mer komplexa verktyg att ta sig an skönlitteratur. 

Forskningsstudien som Torell hänvisar till innehåller dock några metodologiska tveksamheter 

enligt Karin Sarsenov (2010). Hon menar att urvalsgrupperna inte är jämförbara eftersom 

söktrycket till de ryska utbildningarna var långt högre än till de svenska, där alla anhöriga kunde 

antas. Dessutom menar hon att St. Petersburg som stad med fem miljoner invånare inte kan 

ställas mot Härnösands kommun med 25 000 invånare. Sarsenov säger att detta från början ger en 

skevhet i urvalsförfarandet som inverkar på resultat (Sarsenov 2010, s. 148). Oavsett detta så ska 

Örjan Torells forskning nämnas i detta sammanhang. Torell tar aktivt ställning för den litterära 

textens inneboende styrka och människan konstnärliga egenskaper och han kritiserar den svenska 

skolan som han menar har en alltför pragmatisk inriktning (Torell 2002, s. 48). Ett liknande 

förhållningssätt ger Pär-Yngve Andersson (2010) uttryck för. I texten ”Tid för litteraturdidaktisk 

paradigmskifte?” skriver han att det framväxande litteraturdidaktiska forskningsfältet missat att 

ägna texten som artefakt tillräcklig uppmärksamhet. Han menar att mycket av den senare 

forskning på området har gjorts utifrån läsarorienterande teorier som har sin utgångspunkt i den 

så kallade erfarenhetspedagogiska traditionen (Andersson 2010, s. 95). Även hos Annette Årheim 

återkommer detta. Hon menar att erfarenhetspedagogiken i allt för stor utsträckning förstärker 

och bekräftar den befintliga bild av verkligheten som skolungdomar redan har av samhället och 

sin omgivning. (UR Samtiden - Bok och Bibliotek 2010). Peter Degerman och Anders Johansson 

(2010) har också haft fokus på erfarenehetspedagogikens utrymme i litteraturundervisningen. I 

artikeln ”Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader-respons teori” synar de, som de menar, 

bristerna i Louise M. Rosenblatts reader-respons teori. Även om Degerman och Johanssons i 

denna text undersöker fundamenten i Rosenblatts teorier finns det aspekter att ta fasta på för 

denna studies räkning. Artikelförfattarna skriver; trots de stora förtjänster som Rosenblatts teorier 

haft mot en mer dynamisk och reflekterande inriktning är det ändå vara värt att påpeka att 

 
 […] Rosenblatts teorier, i likhet med alla andra teorier, utöver sina insikter också bär med sig 
 blindheter och konsekvenser som bör diskuteras kritiskt, om inte litteraturdidaktiken skall hemfalla åt 
 förgivettagna antaganden om vad fenomen som litteratur, läsare, lärare och kunskap egentligen är.  
         
           (Degerman & Johansson 2010, s. 62).  
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Degerman och Johansson vill öppna fältet, det litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska, för 

diskussion. Den ambitionen kan man säga att Peter Degerman fortsätter med i sitt 

avhandlingsarbete från 2012. Han undersöker där tretton avhandlingars relation till frågan varför 

läsa litteratur, i avsikt att belysa fältets förutsättningar och möjligheter samt de motsättningar som 

kommer till uttryck (Degerman 2012, s. 21).  

 

Svenskämnets innehåll och hur litteraturundervisningen ser ut kan belysas från olika håll. En 

tradition belyser den ur ett läroboksperspektiv13 (Danielsson 1988, Brink 1992, Englund 1997, 

Dahl 2010 m fl). Dessa undersökningar lämnar givetvis efter sig lite olika resultat eftersom 

ingångarna och frågeställningarna skiljer sig åt. Gemensamt är dock att de alla ger en bild av 

svenskämnets litteraturundervisning utifrån ett läroboksperspektiv. Danielssons och Brinks 

avhandlingar ger bilden av ett ämne som under tid ideologiskt förändrats. Brinks avhandling ger 

dessutom bilden av ett ämne där vissa författare och verk med varierande styrka återkommer som 

något som ska läsas och behandlas, det litteraturvetenskapliga begreppet kanon är där centralt. 

Brink har i sin forskning hållit fast vid frågor som rör kanon och i skriften Kanon och tradition. 

Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisningen (Brink & Nilsson 2006) 

problematiserar Brink kanonbildningen. Anna Williams (1997) har intresserat sig för denna fråga 

ur ett genusperspektiv. I texten Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i 

litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet undersöker hon kanonbildning och 

litteraturhistorieskrivning i litteraturhistoriska handböcker. Resultatet visar att kvinnliga författare 

”[...] skuffas in under särskida rubriker och de degraderades på grund av sitt kön.” (Williams 

1997, s. 191). Williams undersöker förvisso inte läroböcker för gymnasiet men hennes studie 

tangerar frågor om hur normer befästs och att andra sätt att förstå ett innehåll marginaliseras eller 

väljs bort.  

 

Utbildningsfilosofiska traditioner och didaktiska teoretiska 
utgångspunkter 
Kampen mellan traditionalister och progressivister är en del av skolans utveckling och har på 

olika sätt alltid funnits inom utbildningsväsendet (Säljö 2011, s. 176). Med Tomas Englunds ord 

förstår vi progressivismen som en komplicerad utbildningsfilosofisk inriktning vars strävan är att 
                                                
13 Begreppet lärobok används här medvetet för att inte blanda ihop det med det mer sammansatta begreppet 
läromedel, se Selander 2003 för en utförligare beskrivning.  
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utgå från eleverna och deras intressen (Englund 2005, s. 247).14 Ur progressivismen utvecklas 

rekonstruktivismen som en övergripande aspekt för samhälleliga förändringar. Till de 

traditionella uppfattningarna inom utbildningsfilosofin hör perennialismen och essentialismen. 

Perennialismen är den utbildningsfilosofi som i första hand hävdar att skolans uppgift är att 

förmedla ett kulturarv, medan essentialismen tar starka intryck från ämnenas vetenskapliga 

discipliner (Englund 2005, s. 237ff). Ämneskonceptionen svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne kan förstås i relation till de mer traditionella utbildningsfilosofiska inriktningarna 

medan svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska som ett färdighetsämne ska 

placeras i en progressivistisk tradition.  

 

Att det råder delade meningar om hur man ska se på ett ämnesinnehåll är en given uppfattning 

inom det läroplansteoretiska perspektivet. Läroplanerna är överenskommelser formulerade på ett 

sätt som många kan godkänna och som ger möjlighet till olika uppfattningar om tillvaron och 

synen på kunskap. Det är först i undervisningens stöpta form som kunskapen får sin tappning och 

sin ideologiska ingång (Englund 1997, s. 130ff). Michael Uljens menar att läraren är ett 

reflekterande och ett ställningstagande subjekt som fattar beslut i frågor som rör undervisningens 

innehåll och gör antaganden om vad undervisningen leder till (Uljens 1997, s. 189). Det framgår 

inte om Uljens anser att lärarna har en viss rörelsefrihet när det kommer till hur de konstruerar sin 

undervisning men det verkar så långt rimligt att anta att lärares tidigare uppfattningar om 

undervisningen antingen bekräftas eller utmanas. Englund hävdar att auktoriteten i en viss 

tradition blir till norm i möten mellan olika kunskapsperspektiv. Han efterlyser studier som visar 

på skolämnenas bredd, dess möjliga variationer och de inre spänningar som finns mellan de redan 

kända alternativen (Englund 1997, s. 132)15, något som jag menar att denna studie kan bidra med.   

 

Werner Jank och Hilbert Meyer (1997) har behandlat frågan om om lärares rutinisering. Med 

begreppet avses ett automatiserat handlande där läraren kan utlösa rutinhandlingar i en välbekant 

situation där hon eller han upprepade gånger har handlat framgångsrikt. Rutinisering gör det 

                                                
14 Progressivismen är en bred social rörelse vars strävan är att förändra och successivt utveckla skolan. Pragmatismen 
är en inriktning som knyter an till progressivismen, en filosofisk inriktning som John Dewey tillhörde och utvecklade 
(Säljö 2011, Englund 2005).  
15 Englund har för samhällskunskapsämnet utvecklat typologier. Han pekar på liknande förfaranden inom den 
naturorienterade undervisningen där Roberts (1988) och Östman (1990) utvecklat emfaser (Östman använder termer 
som naturspråk, ämnesfokus och kunskapsemfaser) (Englund 1997, s. 140-141).  
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lättare för lärare att fokusera på nya problem som kan uppstå i undervisningen eftersom de inte 

behöver rikta onödig energi på sådant som är välbekant. En nackdel är att rutinisering utgår från 

läraren och kan bidra till att reproducera ett ämnesinnehåll som inte gynnar och utvecklar en 

elevorienterad undervisning. Jank & Meyer skriver att rutinisering måste förenas med reflektion 

så att lärare kan bli medvetna om rutinhandlingar som förlorat sitt mål. ”[...] lärare måste bli 

medveten om vilka didaktiska koncept man redan har i sitt huvud och hur detta koncept faktiskt 

kan användas i de verkliga undervisningshandlingarna.” (Jank & Meyer 1997, s. 43ff). Stefan 

Lundström uttrycker sig mer krasst. Han menar att rutinisering är ett konkret uttryck för 

hegemonisk ideologi som bidrar till en konservering av skolan (Lundström 2007, s. 156). Med 

hegemoni menas att tankar och uppfattningar om exempelvis utbildning har etablerats på djupet i 

ett samhälle och kommit att fungera som common-sense, uppfattningar som mer eller mindre tas 

för givna (Englund 2005, s. 154ff). Hegemonin kan också utmanas genom att synliggöra andra 

sätt (diskurser) att se på exempelvis ett ämnesinnehåll (mitt exempel) (Fairclough 1992, s. 93).   

 

Övergripande problemformulering 
Om traditioner blir till norm i skolans undervisning och om rutiner lätt cementeras innebär det 

som Lundström skriver en konservering av skolans innehåll. Degerman och Johansson uttrycker 

det på följande sätt; ”När ett [...] synsätt blir dominerande innebär det att andra sätt att förstå 

läsning marginaliseras.” (Degerman & Johansson 2010, s. 69). Underförstått, motiven och 

intentionerna med undervisningen måste ständigt prövas och omprövas för att inte hämma 

utveckling i skolan eller demokratiska aspekter av den samma. Detta är ett problem som kan 

belysas genom att visa på hur tendenserna i undervisningen ser ut. Förhoppningsvis bidrar detta 

synliggörande till diskussion där lärare kan reflektera kring den egna undervisningen och utmana 

befintliga subjektiva uppfattningar om den samma. I en större kontext, tillsammans med annan 

forskning, kan denna studie sälla sig till frågor som handlar om lärares reflexiva lärande, vilket av 

bland annat Andy Hargreaves och Ivor F. Goodson ser som en viktig del av lärares 

professionalitet i ett postmodernt samhälle där förändringstakten är hög (Hargreaves/Goodson 

1996, s 20f).  

 

Utifrån forskningsläge blir det tydligt att denna undersökning har vissa likheter med studier som 

gjorts tidigare (jfr Bergman 2007, Mossberg Schüllerqvist 2008) men studien belyser även andra 
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aspekter som inte lika tydligt kommer till uttryck i nämnda avhandlingar. Malmgrens 

ämneskonceptioner har länge utgjort ett återkommande beskrivande inslag i undersökningar om 

hur skolans svenskämne ser ut. Studien undersöker olika tolkningar av gymnasiesvenskans 

litteraturundervisning varpå resultatet kan ställas i relation till dessa ämneskonceptioner. Inom 

den läroplansteoretiska forskningen efterlyses studier som visar på skolämnenas bredd, dess 

möjliga variationer och de inre spänningar som finns mellan redan kända alternativ. Resultatet av 

denna studie kan sägas bekräfta eller kompletterande Malmgrens kända ämneskonceptioner, men 

också visa på de spänningar som finns mellan kända konceptioner och kategorier. Vidare ger 

forskningsläget bilden av ett fält som är uppdelat i traditioner med olika styrkeförhållande. Dessa 

traditioner kan utifrån ett läroplansteoretisk (Englund 1997) och ett litteraturdidaktiskt 

(Lundström 2007) perspektiv verka auktoritära och befästa dominansförhållanden. Därför menar 

jag att det finns anledning att återkommande undersöka litteraturundervisningens innehåll utifrån 

olika positioner och med hjälp av olika metoder för att ge andra perspektiv på 

litteraturundervisningens innehåll och dess relation till en samhällelig kontext. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är tredelat; att undersöka svensklärares intentioner med 

litteraturundervisningen på gymnasiet, att se på intentionerna i relation till Malmgrens tidigare 

kända ämneskonceptioner, samt att belysa resultatet i relation till den litteraturdidaktiska 

forskningen, för att synliggöra vilka olika konsekvenser ett visst förhållningssätt kan få för 

elevernas kunskapsutveckling. Ambitionen är att på ett mer övergripande plan medverka till att 

belysa och bidra till lärares ökade reflektion om litteraturundervisningens innehåll. Nedanstående 

forskningsfrågor utgör ett stöd för uppsatsen syfte.  

 

- Vilka intentioner med litteraturundervisningen framträder i lärarnas undervisningsmaterial 

och hos de intervjuade lärarna? Vilka intentioner är vanligast förekommande i det 

undersökta materialet? 

- Hur förhåller sig dessa till Malmgrens tre svenskämneskonceptioner? 

- Vilka perspektiv ger den litteraturdidaktiska forskningen på undersökningens resultat? 

 

Studien har en ämnesdidaktisk utgångspunkt i svenskämnets litteraturundervisning, men frågor 

om rutinisering, didaktisk reflektion och resultaten av denna studie kan delvis vara intressant ur 

komparativa ämnesdidaktiska perspektiv. 
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Metod 
Kapitlet inleds med ett avsnitt som länkar samman uppsatsens problemområde och studiens 

metoddel. Därefter följer en beskrivning av analys- och tillvägagångssättet för empirins olika 

delar. Som avslutning följer en materialpresentation och tankar kring urvalsproceduren.  

 

Kritisk diskursanalys som metodologiskt ramverk  
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys utgår från en idé om social förändring och ett 

utjämnande av maktförhållanden i samhället. Jag vill dock tona ner de ideologiska elementen och 

istället utgå från modellen för att synliggöra vad som betonas och vad som inte betonas så starkt 

inom en litteraturdidaktisk diskurs. Norman Faircloughs kritiska diskursanalys beskriv ofta i 

termer av en tredimensionell modell, figur 1, där ytterhöljet benämns som den sociala praktiken, 

vilket avser dess koppling till ett samhälleligt problem eller en företeelse. Till den sociala 

praktiken kan man knyta olika diskursiva praktiker som utgör delar, kommunikativa händelser, 

av den större sociala praktiken. De diskursiva praktikerna utgörs av texter, dessa texters funktion 

ska alltid ställas i relation till förhållanden om produktion, distribution och konsumtion eftersom 

textutsagor och meningar alltid kan ha flera innebörder och tolkas på olika sätt. Texterna i 

undersökningen utgörs av lärarnas intentioner som de framträder i  

uppgiftsmaterialet. När intentionerna sammanställs i olika kategorier  

kan de ses som diskursiva praktiker som reproducerar tidigare  

uppfattningar om litteraturundervisningen (jfr Malmgren), eller 

exempel som utmanar rådande diskursordning. På så sätt kan diskursiva  

praktiker sägas både utmana och befästa den sociala praktiken  

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 76).      Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell 
för diskursanalys (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 74).  

 
Fairclough använder sig av ideologibegreppet i sin beskrivning av den sociala praktiken, vilket 

ska förstås som betydelser och/eller konstruktioner av verkligheten. Dessa finns inbyggda i olika 

diskursiva praktiker som är med och formar och omformar dominansrelationer i samhället 

(Fairclough 1992, s. 87). Fairclough skriver att detta synsätt överensstämmer med Antonio 

Gramscis hegemonibegrepp, som Fairclough menar utgörs av maktrelationer och 

dominansförhållanden som bygger på överenskommelser som ständigt utmanas genom 

konkurrerande synsätt (Fairclough 1992, s. 92).  



 
 

 17 

 

Hos Fairclough finns en tradition som sätter textens grammatiska struktur i fokus och har en 

tydligt lingvistisk inriktning (Bergström & Boréus 2005, s. 322). Vid en närmare inblick i 

studiens empiri och efter ett flertal genomläsningar upptäcktes förvisso att 

uppgiftsbeskrivningarna eller rubriksättningarna nästan alltid innehöll en modalitet i form av 

olika uppmaningar; du ska skriva ett referat eller gå till biblioteket och välj en bok. Dessa 

uppmaningar säger inget om lärarnas intentioner med undervisningen, utan väcker snarare 

följdfrågor av typen; vad ska eleverna skriva? Hur ska de skriva? Vilken typ av bok ska de välja 

eller vilken typ av innehåll är det som efterfrågas i uppgiftsbeskrivningarna? Ett analysverktyg 

som lyfter fram grammatiska strukturer i texten är därför till föga hjälp. Undersökningen är 

sålunda ingen strikt kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell. Den kritiska diskursanalys 

används här som ett metodologiskt ramverk men inte den specifika lingvistiska analystekniken. 

Fairclough betonar att det inte finns en given mall att utgå ifrån, varje forskare gör sina val 

utifrån ”[...] the specific nature of the project” (Fairclough 1992, s. 225). Undersökning kräver 

sålunda ett angreppssätt med analysfrågor som hjälper till att synliggöra lärares intentioner med 

litteraturundervisning.  

 

Kvalitativ textanalys - analysfrågor och tillvägagångssätt 
Den kvalitativa textanalysen hjälper till att finna passager i texten som är viktigare än andra. För 

att kunna göra det är det nödvändigt att precisera och konkretisera ett antal frågor som ska ställas 

till materialet. Frågorna måste fungera som empiriska indikationer på det fenomen, det problem, 

som studien avser att undersöka (Esaiasson 2012, s. 216). Analysfrågorna bör också vara tydliga 

och lätthanterliga, dels för att underlätta den egna undersökningen av ett omfattande material men 

också för att för säkra frågor om undersökningens reliabilitet och intersubjektivitet (Bergström & 

Boréus 2005, s. 36).  

- Vilka uttalade syftet finns det med uppgiften? Varför görs den? 

- Vilket innehåll efterfrågas i uppgiften? Vad ska eleverna göra? 

- Hur vill läraren att eleverna ska lösa uppgiften? Hur ska de arbeta med uppgiften? 

Den textanalytiska proceduren går ut på att närläsa uppgiftsmaterialet ett par gånger, därefter 

analyseras materialet utifrån ovanstående analysfrågor. Resultatet, de utsagor, som synliggjörs i 
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materialet med hjälp av analysfrågorna, sammanställs i en tabell med kommentarer till varje 

utsaga. Därefter ordnas dessa utsagor i olika kategorier, som kan ses som diskursiva praktiker. 

Kategorierna namnges senare i relation till rådande diskursordning eller i relation till utmanande 

synsätt. Sammanställningen (resultatet) av kategorierna presenteras i tabell 1.  

 

Intervjuprocedur, analys och etiska och reflektioner 
När syftet är att undersöka svensklärares intentioner med litteraturundervisningen måste lärarna 

få komma till tals, inte bara genom att delta med undervisningsmaterial utan också genom 

intervjuer. Förhoppningen är att analysen av intervjuerna ska komplettera undersökningen och i 

viss mån bringa nytt ljus på det som inte kommer till uttryck i undervisningsmaterialet.  

 

Intervjuerna genomfördes som ett öppet samtal och var explorativa till sin karaktär. 

Intervjupersonerna tilläts tala fritt i eget berättande om sin litteraturundervisning. Det fanns 4-5 

teman (se intervjuguide bilaga 1) att återgå till om samtalet tenderade att hamna för långt ifrån 

studiens syfte. Trots att studien undersöker lärares intentioner var det ett medvetet val att inte 

ställa några varför-frågor eftersom det kan framkalla känsla av förhör (Kvale 2009). Samtliga 

intervjuer inleddes med den öppna frågan ”Kan du berätta för mig om ett vanligt återkommande 

moment i din litteraturundervisning?”. 

 

Att transkribera intervjuer är både komplicerat och tidsödande och det gäller att hitta en bra 

metod som säkrar frågor som rör undersökningens validitet och reliabilitet. Därför 

sammanställdes16 intervjuerna med hjälp av de analysfrågor som användes vid textanalysen. 

Intervjuerna redovisas i löpande text, en text som senare tolkas i relation till studiens 

forskningsfrågor. En vanlig invändning mot intervjuanalyser är att olika uttolkare kan hitta olika 

svar. Kvale och Brinkman (2009) menar att det alltid finns en mångfald av tolkningar och att 

tolkningarna är avhängigt vilka frågor som ställs. Olika uttolkare kan ställa olika frågor som leder 

till olika innebörder. Det viktiga är att forskaren gör de antaganden, formulerar och ställer de 

frågor som stämmer överens med studiens utgångspunkt. Huvudproblemet med intervjuforskning 

är inte analyserna eller variationsrikedomen utan snarare att forskningsfrågorna som ställs till ett 

material inte är tydliga nog (Kvale & Brinkman 2009, s. 227ff).  

                                                
16 Kvale (1997) använder begreppet analys för denna del och tolkning för en djupare förståelse av det som sägs.  
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Lärarna informerades vid intervjutillfället om syftet med undersökningen och att studien inte 

intresserade sig för parametrar som kön, ålder, skola eller undervisningsår, aspekter som kan 

äventyra lärarnas konfidentialitet. I de fall intervjuerna kom in på frågor som rörde 

elevunderlaget eller olika program som skulle kunna äventyra konfidentialiteten utelämnades 

detta i de renskrivna analyserna.  

 

Materialpresentation och urvalskriterier 
Materialet i studien består av tre empiriska delar; inskickat undervisningsmaterial såsom 

planeringar, lärarhandledningar, examinationsuppgifter, instuderingsuppgifter och beskrivningar 

av materialet17, undervisningsmaterial från nätsajten lektion.se, samt intervjuer med fyra 

verksamma svensklärare. Materialet kan sägas utgöra olika genrer som producerats och 

distribuerats och som innehåller utsagor om lärarnas intentioner med litteraturundervisningen.  

 

Studien undersöker svensklärare på högskoleförberedande gymnasieprogram. Det innebär ett 

urval där yrkesutbildningarna valts bort trots att de följer samma kursplan. En orsak till detta 

urvalskriterium är att tidigare forskning visat att elever på yrkesutbildningar tenderar att få en 

annan version av svenskämnet eftersom de inte anses ha samma förutsättningar att klara de 

nationella kurserna som elever på högskoleförberedande program har (Olin-Scheller 2006, s 103f 

och Ask 2005, passim). En annan anledning är att svenskämnet tenderar att få rollen som 

hjälpämne när det kommer till yrkesutbildningar eftersom ämnet ofta anpassas efter de behov 

som finns inom yrkesutbildningarnas karaktärsämnen (Lundström 2007, s. 233). Dessa påvisade 

fakta innebär en hjälp med en avgränsningsproblematik som annars av utrymmesskäl måste 

hanterats. Att urvalet utgörs av material för B-kursen i svenska hänger samman med att 

skönlitteraturen artikuleras tydligare där än i kursplanen för svenska A och lämpar sig därmed 

bättre för uppsatsens syfte. Undersökningen genomfördes i ett brytningsskede innan alla kurser 

för den nya läroplanen (Gy11) hade hunnit starta, vilket är anledningen till att undersökningen 

omfattar svenska B-kursen från Lpf 94.  

 
                                                
17 I mailkonversationen har lärarna ibland gett uttryck för hur materialet är tänkt att användas. Dessa utsagor 
innehåller också intentioner med undervisningen. Materialet som hämtats från lektion.se innehåller utsagor i form av 
en presentation om hur materialet har används eller tänkt att användas.  
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Materialet från nätsajten lektion.se har i studien två funktioner. Dels bidrar det med empiri till 

studien och dels fungerar det som jämförelsematerial. Undervisningsmaterialet utgörs av 39 

dokument. 28 dokument från 9 olika svensklärare på gymnasieskolor i Uppsala och 11 dokument 

från nätsajten lektion.se. Urvalsprinciperna ser olika ut för de båda grupperna. Från 

lärarmaterialet har allt som skickats in använts om de uppfyllt urvalskriterierna vill säga. Med 

materialet från lektion.se gjorde jag ett nedslag i det senaste daterade dokumentet (vid 

undersökningen start) och sökte mig bakåt i tiden. Proceduren stannade vid elva dokument 

eftersom det var en siffra som låg nära det lärarantal som skickats in. Material som utgör rena 

föreläsningar har inte använts i studien. Hur man bedömer om inskickat material är representativt 

i jämförelse med annat material som lärarna inte skickar in är svårt att svara på. Min bedömning 

är att lärare inte väljer att skicka in material som förmedlar en syn de inte ställer sig bakom. 

Risken är mer överhängande att lärarna i större utsträckning väljer ut ”guldkorn”, en slags 

idealbild som de är nöjda med och jag menar därför att det autentiska materialet i stor 

utsträckning säger något om lärarnas intentioner med litteraturundervisningen.  

 

Fyra svensklärare på gymnasiet intervjuades. Under det fortskridande intervjuarbetet visade det 

sig under tredje och fjärde intervjun att många igenkännande moment återkom från de tidigare 

intervjuerna. Visst fanns där i viss mån saker som skiljde sig åt mellan de olika 

intervjupersonerna men något nytt som borde renderat i ytterligare intervjuer fann jag inte. 

Lärarintervjuerna stannade därför vid fyra lärare. 

 

De första två delarna, textanalysen av inskickat undervisningsmaterial och material från 

lektion.se, redovisas tillsammans och analyseras utifrån studiens forskningfrågor. Intervjuerna 

som genomfördes presenteras och analyseras i relation till resultatet av textanalysen och de 

övergripande forskningsfrågorna. Resultatet av intervjuerna kan på så sätt ge en kompletterande 

bild av undersökning men också bringa nytt ljus på sådant som inte blir synligt i textanalysen.  
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Resultat 
I kommande avsnitt redovisas undersökningens empiriska underlag. Först resultat från lärarnas 

inskickade undervisningsmaterial och textmaterialet från lektion.se. Därefter redovisas 

lärarintervjuerna i sammanfattad form.  

 

Kategorier i lärares litteraturundervisning 
I undervisningsmaterialet framträdde en rad olika intentioner som ställdes samman i olika 

kategorier. Kategorierna redovisas i detta avsnitt och analyseras senare i relation till uppsatsen 

frågeställningar. En sak är viktig att betona i detta avsnitt. Lärarnas undervisningsmaterial är i de 

flesta fall komplexa, det vill säga de berör flera olika aspekter av undervisningen. Att 

kategorisera utsagorna i materialet kan ge en missvisande bild av hur lärares intentioner med 

litteraturundervisningen ser ut. Däremot kan denna kategorisering hjälpa till att synliggöra såväl 

rådande som utmanande diskurser inom det litteraturdidaktiska fältet. En textutsaga kan 

förekomma under flera kategorier. I tabellen nedan redovisas det sammanlagda resultatet. 

Analysfrågorna presenteras inte var för sig eftersom svaren på dem utgör en helhet av lärarnas 

intentioner med undervisningen. Namnen på kategorierna har skapats utifrån tidigare kända 

uppfattningar (jfr Malmgren) om ämnet men också i relation till andra närliggande fält.  

 
Tabell 1 Sammanställning av intentioner till kategorier från undersökningsmaterialet  

 
Kategorier lektion.se  

11 dokument (procent) 
lärare 

28 dokument (procent) 
Sammanlagt 

39 dokument (procent) 
Kända verk eller klassiker 8 (73) 20 (70) 28 (72) 
Epoker 4 (36) 16 (57) 20 (51) 
Erfarenhetspedagogik 6 (54) 11 (39) 16 (40) 
Författarbiografisk litteraturundervisning 3 (27) 11 (39) 14 (36) 
Färdighetsämnet 4 (36) 8 (29) 12 (31) 
Jämförande  8 (29) 8 (20) 
Analys 3 (27) 4 (14) 7 (18) 

Samtalet 2 (18)  2 (5) 

Narratologi 1 (9) 1 (4) 2 (5) 

Tematisk litteraturundervisning  1 (4) 1 (2,5) 
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Kända verk eller klassiker 
Mest vanligt förekommande i det undersökta materialet är kännedom om kända verk eller 

klassiker från olika tider. I materialet finns utsagor som ”Klassikerläsning” (Lärare 1 dokument 

2), eller ”Boken ska vara av god litterär kvalitet, och helst ha någon form av klassikerstatus.” 

(Lärare 2 dokument 6) tillsammans med utsagor som ”Novellen Fettpärlan är ett praktexempel på 

litteratur skriven under realismen (1830-1900).” (Lärare 6 dokument 1). Begreppet klassiker är 

inte helt enkelt att definiera och uppfattningar om vad som ska räknas som klassiker kan gå isär18. 

För denna undersöknings del krävs ingen sådan definition. I de fall begreppet klassiker dyker upp 

likställs det med konkreta titelnamn, som i citatet här ovan, och andra utsagor om böcker och 

romaner under begreppet verk.  

 

I den totala sammanställningen var det 28 av 39 undersökta dokument, eller 72 procent som 

betonade kunskaper eller kännedom om olika verk. För de olika undersökningsgrupperna visar 

resultat på en överensstämmande fördelning. 71 procent för lärargruppens inskickade dokument 

och 73 procent för det material som hämtats från nätsajten lektion.se. 

 

Epoker 
En annan av de kategorier som omgående visade sig i materialet var efterfrågan på kunskaper om 

epoker och förståelse för vad som karaktäriserar de olika epokerna, såsom idéströmningar, 

utmärkande sätt att skriva under en viss tidsperiod. Med begreppet epoker menas här studier i 

eller kunskap om olika kännetecken för en litterär tidsperiod. Inom den litteraturvetenskapliga 

traditionen förs den här diskussionen inom det litteratursociologiska fältet. Området är stort och 

många gånger komplicerat. Johan Svedjedal menar i några övergripande ordalag ”[a]tt bedriva 

litteratursociologi är att studera samspelet mellan litteratur och samhälle.” (Svedjedal 2002, s. 

97). Kunskaper om epoker och dess innehåll var den näst vanligaste intentionen i det undersökta 

materialet. I 19 av 39 dokument (49 procent) fanns det utsagor som betonade vikten av kunskaper 

och kännedom om olika epoker. Den procentuella siffran för det inskickade lärarmaterialet är 54, 

något högre än siffran (36 procent) för materialet som kommer från lektion.se.  

 

 

                                                
18 Se not 11 
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En uppgiftsbeskrivning kunde se ut så här; ”Vi kommer att gå igenom en epok per lektion (3 

timmar)” (lektion.se dokument 1). En annan ”För att ni ska veta lite om vad som kommer att tas 

upp i kursen blir er uppgift att i gruppen ta reda på mer om dessa epoker.” (”Historiska epoker” 

lärare 2). Ytterligare en; ”Analysera och diskutera hur boken har formats av det samhälle och den 

kultur där den är skriven.” (”Reseboksuppgift”, lärare 2), eller ”I gruppen kommer ni att ansvara 

för en av litteraturhistoriens epoker. Ni ska ta reda på följande: […]” (Dokument 6, lektion.se). 

Citaten utgör exempel på utsagor där kunskaper om epoker efterfrågas. I enstaka fall gick 

uppgiften ut på att eleverna skulle presentera sina alster med inspiration från någon epok. Ett 

sådant inslag kunde vara att skriva en text (novell eller dikt) med inspiration utifrån epoktypiska 

drag.  

 

Erfarenhetspedagogik 
Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne är en av de renodlade ämneskonceptioner Lars-

Göran Malmgren använder sig av i sin beskrivning av svenskämnet. Malmgren menar att det 

erfarenhetspedagogiska ämnet kännetecknades av att olika teman lyfts fram som eleverna kan 

känna igen sig i, ett innehåll som har med elevernas egna erfarenheter att göra. De 

erfarenhetspedagogiska aspekterna av litteraturundervisningen har som mål att utveckla 

förståelsen för människor samt att elevernas intresse och nyfikenhet för världen är en 

förutsättning för kunskapsutveckling (Malmgren 1996, s. 89). Termen erfarenhetspedagogik 

lånas här från den malmgrenska begreppsläran för att sammanfatta de inslag i det undersökta 

materialet som fokuserar på ett innehåll med elevernas egna erfarenheter. Det 

erfarenhetspedagogiska inslagen syns som regel i frågor som eleverna ska arbeta med. Frågor där 

elevernas egna erfarenheter, upplevelser eller synpunkter på ett fenomen efterfrågas. Jag 

exemplifierar detta med några frågor som hämtas från ett boksamtal om Pär Lagerkvists roman 

Dvärgen och en lärarmanual från ett lektionsupplägg om Dante Alighieris roman Den gudomliga 

komedin samt spelfilmen Seven (Fincher 1995). 

 
-Varför tror ni att dvärgar eller kortväxta ofta har fått rollen som gycklare? Skrattar man med dem eller åt 
dem? Hur ser vi på kortväxta i samhället idag? (Dokument 3, lektion.se) 
-Vad innebär det att vara människa? Hur ska jag leva mitt liv? Genomgång av kretsarna i helvetet. 
Värderingsövning. Ställa sig vid den dödssynd som de tycker är värst. Skriva egna exempel på nutida exempel 
som stämmer in på dödssynderna. (”Dante (lärarmanual)”, lärare 2) 
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I det undersökta materialet framträdde också utsagor som på olika sätt tog fasta på reflekterande 

inslag i undervisningen. Utsagorna hade tydligt artikulerade inslag där begreppet reflektion på 

olika sätt uttrycktes:  

 
-Dina egna reflektioner blir kärnan i arbetet. (Dokument 1, lektion.se).  
-vidga sin läsning och träna på att reflektera över det lästa (Dokument 6, lektion.se) 
-Hitta något tema eller budskap i din roman som du reflekterar över in en krönika. (”1900-talsroman  
Alternativuppgift”, lärare 7) 

 

Det förekom även andra utsagor där begreppet reflektion inte uttalades men som ändå innehåller 

tydliga reflekterande inslag:  

 
-Förklara hur boken har förändrat ditt sätt att tänka och varför. (”Läsning av modern litteratur, lärare 2) 
-Vilken effekt får berättelsen på dig som läsare? (”Textseminarier, lärare 9) 
-Hur reagerar du på texten? (”Textseminarier, lärare 9) 

 

Att kunna reflektera och förstå sig själv och sin omgivning är ett centralt inslag inom den 

erfarenhetspedagogiska diskursen och den forskning som bedrivits där. I Gunilla Molloys 

Reflekterande läsning och skrivning (1996) är elevernas reflekterande en viktig källa till 

förståelse av andra och sig själv.  

 

I materialet för denna undersökning förekom det i 40 procent (16 av 39 dokument) av det 

sammanlagda resultatet inslag av reflekterande art. De båda undersökningsgrupperna skiljer sig åt 

något i styrkeförhållande. I resultatet från materialet från nätsajten lektion.se var det den näst 

vanligast förekommande kategorin (54 procent eller 6 av 11 dokument). I det inskickade 

lärarmaterialet var kategorin representerad i 10 av 28 dokument eller 36 procent. Helt klart är att 

de erfarenhetspedagogiska inslagen är frekvent återkommande i det undersökta 

uppgiftsmaterialet. 

 

Författarbiografisk litteraturundervisning 
Relativt vanligt förekommande i undersökningen var också kunskaper och kännedom om olika 

författare. Hos Malmgren finns inte denna uppdelning men inslag om författare och kända verk 

får anses tillhöra Malmgrens svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Litteraturvetaren 

och författaren Carina Burman (2002) redovisar tre inriktningar inom den biografiska 

litteraturforskningen; litteraturen som källa för att säga något om författaren, det omvända där 
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kunskaper om författaren ska hjälpa till att belysa verket, samt den litteraturhistoriska biografin, 

där avsikten är att ge ett porträtt av författaren. Enligt Burman placeras texten och verket i fokus 

hos de två första medan i den tredje ställs författare i centrum (Burman 2002, s. 73). I denna 

uppsats görs ingen åtskillnad mellan dessa inriktningar. Anledningen är den att materialet är 

komplext, vilket gör att vissa utsagor används och redovisas på flera ställen som olika kategorier. 

Vid de tillfällen författaren är aktuell, oavsett för sin egen skull eller för att belysa ett verk 

redovisas utsagan under både kategorierna ” Författarbiografisk litteraturundervisning” och under 

kategorin ”Kända verk eller klassiker”, om det är så att författarens intentioner med verket 

efterfrågas.  

 

I det sammanlagda resultatet återkom författaren som ett inslag i 14 av 39 dokument (36 procent). 

Utsagor som ”Detta fungerar också som en introduktion till ett författarporträtt av JL Runeberg” 

(lektion.se dokument 10), eller ”Skriv en text om en författare från någon tidigare epok.” (”Ett 

författarskap”, lärare 5) är exempel på sådana inslag i undervisningen. Ett exempel på en mer 

komplex utsaga är ”[...] författarens intentioner med verket.” (”Reseboksuppgift”, lärare 2). En 

sådan utsaga förekommer både under denna kategori och under kategorin ”Kända verk eller 

klassiker”. De olika undersökningsgrupperna skiljer sig något åt. Siffran för det inskickade 

lärarmaterialet är i 39 procent och för materialet från lektion.se 27 procent. 

 

Färdighetsämnet 
Svenska som ett färdighetsämne är en beteckning på en av Lars-Göran Malmgrens 

ämneskonceptioner. Konceptionen kännetecknas enligt Malmgren av ”[...] eleverna ska lära sig 

behärska den formella teknik som är förbunden med olika språkliga delfärdigheter.” (Malmgren 

1996, s. 87). Vidare säger han att i denna tappning är svenskämnet främst ett språkämne och att 

litteraturläsningens andel är liten och skild från färdighetsövningarna vilket gör att 

undervisningen tenderar att bli fri från värderingar och humanistiska grundfrågor (Malmgren 

1996, s. 87). Det inskickade lärarmaterialet ger en annan bild. I det sammanlagda resultatet 

förekom utsagor i lärarnas litteraturundervisning som berör såväl skriftliga som muntliga former 

av kommunikationsträning för eleverna. Utifrån resultatet av denna studie går det definitivt att se 

på litteraturundervisningen som ett ”Färdighetsämnet”. I 31 procent, eller 12 av 39 dokument 

förekom dessa inslag i det sammanlagda materialet. Fördelningen mellan de olika 
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undersökningsgrupperna var förhållandevis jämn, 36 procent för materialet från lektion.se och 29 

procent för det inskickade lärarmaterialet.  

 
 -Utveckla din förmåga att skriva referat, utredande och argumenterande texter. (”Läslogg”, lärare 4) 
 -Gör en muntlig framställning som presenterar dina huvudtankar […]. (Dokument 5, lektion.se) 

-Därtill är kunskap i att skriva en argumenterande text en tänkbar uppgift på NP i SvB. (”Argumenterande 
uppsats kopplad till Fettpärlan”, lärare 6) 

 

Exemplen ger en tydlig bild av dessa färdighetsinslag. Det förekommer även textutsagor där 

eleverna ska träna inför nationella proven. Proven efterfrågar tydligt elevernas kunskaper i att 

kunna skriva en viss genre eller hålla ett anförande med hänsyn till mottagare. Därför har denna 

typ av utsagor sin hemvist i denna kategori. Färdighetsämnet, både som det tecknas här men 

också hur det framställs hos Malmgren kan sägas ha vissa likheter med den framväxande 

genrepedagogiken19 men mer om det i diskussionsdelen.  

 

Jämförande inslag i litteraturundervisningen 
I det sammanlagda resultatet framträder utsagor om jämförelse eller jämförande som ett inslag i 

litteraturundervisningen. I litteraturvetaren Anders Olssons text ”Intertextualitet, komparation 

och reception” (Olsson 2002) är det främst relationen och jämförelsen mellan olika verk och 

kända texter som avses. Olsson ägnar stort utrymme åt att diskutera relationen mellan den 

komparativa och den intertexuella litteraturforskningen, som båda innehåller jämförande inslag. 

Distinktionen dessa två begrepp emellan är komplicerad och det tjänar inget syfte att redogöra för 

den. Begreppet jämförelse/jämförande har inte samma auktoritet som begreppen komparation 

eller intertexualitet i litteraturvetenskapliga diskurser men känns ändå mer gångbart i detta 

sammanhang. När diskurser om jämförelser förekommer i det undersökta materialet handlar det 

inte enbart om relationer texter emellan, utsagorna kan också handla om jämförelser av andra 

slag, såsom jämförelser av epoker, teman, berättargenrer. Faktum är att den senare är vanligare än 

jämförelser mellan texter i det undersökta materialet.  

 
-Jämför din bok med en annan bok, film eller TV-serie av samma sort (”Läsning av modern litteratur” lärare 2) 

 -Denna roman bör ta upp samma tema eller motiv så att du kan jämföra de båda romanerna. (”Jämförande 
 litteraturanalys, lärare 4) 
 -Jämförelser med samtida/moderna motsvarigheter (”Textseminarier”, lärare 9) 
 
                                                
19 Se not 24 
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De jämförande inslagen uppgick i det sammanlagda resultatet till 23 procent eller i 8 av 20 

dokument. Noterbart är att betoning på jämförande inslag inte alls gick att finna i materialet från 

lektion.se och att den procentuella siffran för det inskickade lärarmaterialet är relativt hög (28 

procent).   

 

Analyserande och undersökande litteraturundervisningen 
Att analysera eller att kunna undersöka berättelser av olika slag är också ett förekommande inslag 

i det undersökta materialet. I den totala sammanställningen förekom utsagor med analyserande 

inslag i 7 av 39 dokument (18 procent). De båda undersökningsgrupperna skiljer sig dock åt i 

frekvensen, 27 procent för lektion.se och 14 procent för det inskickade lärarmaterialet. En 

förklaring till den relativt stora procentuella diskrepansen är att undersökningsgrupperna var för 

sig ger för lite data. Det räcker med en avvikelse på en utsaga för att den procentuella 

svängningen ska bli 4 eller 9 procent i respektive grupp. Det blir därför missvisande att fokusera 

alltför mycket på skillnaden grupperna emellan. Begreppet analys är abstrakt men samtidigt 

vedertaget. Termen återfinns i de flesta av de utsagor som finns med under denna kategori, varför 

det också får fungera som sammanhållande begrepp. Här nedan presenteras samtliga utsagor som 

på olika sätt betonade vikten av analytiska inslag i undervisningen. 

 
-Detta är en mall att utgå ifrån om man vill ge eleverna en analysuppgift efter att ha läst en (kanske valfri?) 
bok. (Dokument 9, lektion.se) 
-Diktanalys (Dokument 10, lektion.se) 
- Du ska välja en bok ur listan som sträcker sig över hela litteraturhistorien som du sedan ska göra en analys 
på. (Dokument 11, lektion.se) 
-Utveckla din förmåga att analysera romaner. (”Läslogg”, lärare 4) 
-Jämförande litteraturanalys (”Jämförande litteraturanalys”, lärare 4) 
-Vem är berättaren? Vad har hänt hittills? Var och när utspelar sig handlingen tror du? (”Att diskutera vid 
läsning av Kallocain”, lärare 5) 
-Nu börjar vi närma oss slutet av kursen och det sista momentet blir att läsa och analysera en tidig 1900-tals 
roman (”Romananalys av Doktor Glas”, lärare 6) 

 

Utsagorna här ovan vittnar om de analyserande inslagen som förekommer i det undersökta 

materialet. Det diskursanalytiska angreppssättet har hjälpt till att synliggöra dessa inslag, där 

analysen skrivs fram som det efterfrågade, som ett fokuserat inslag och inte bara ett verktyg för 

eleverna att inhämta annan kunskap.  
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Samtalet som inslag i litteraturundervisningen  
Ett relativt ovanligt fenomen i det undersökta materialet var utsagor som betonade samtalet som 

ett viktigt inslag i litteraturundervisningen. Eva Hultin (2009) har i sin forskning bland annat 

ägnat sig åt litteratursamtalet, eller snarare litteratursamtalets olika inriktningar (läs genrer). 

Hultin menar att samtalsgenrer i skolan är en tyst kunskap som används intuitivt av lärare och 

elever. Hennes uppfattning är att denna kunskap är något som lärare borde skaffa sig mer 

kännedom om för att vara medvetna om viktiga aspekter i undervisningen (Hultin 2009, s. 139). 

Min undersökning har inte gjorts med utgångspunkt i Hultins samtalsgenrer, men utsagorna kan 

ändå ses utifrån hennes resonemang.  

 
 -Boksamtal till Dvärgen (veckovisa samtal efter läsning av ett visst antal sidor.). (Dokument 3, lektion.se) 
 -Efter att boken är utläst så kommer du tillsammans med mig och några andra genomföra ett samtal kring era 
 böcker samt skriva din analys. (Dokument 11, lektion.se) 
 

Textutsagorna här ovan talar inte om i vilket syfte samtalen görs, däremot råder det inget tvivel 

om att samtalen är ett viktigt inslag i litteraturundervisningen. Samtalet som inslag i 

litteraturundervisningen var som sagt ingen vanligt förekommande kategori i det undersökta 

materialet. Endast 2 av 39 dokument innehöll utsagor som lyfte fram litteratursamtalet som ett 

viktigt inslag.  

 

Narratologi i litteraturundervisningen  
Något enstaka dokument innehöll inslag som betonade och lyfte fram olika former av 

berättartekniska eller narratologiska inslag i litteraturundervisningen. Begreppet narratologi 

återfinns inom det litteraturvetenskapliga fältet och kan för enkelhetens skull sägas innehålla 

olika aspekter av berättandet, exempelvis kronologi, berättarperspektiv, berättarkurva, 

konventioner om hur man inleder och avslutar en text (Skalin 2002, s. 173-174).  

 

I en av utsagorna ska eleverna utifrån en checklista skriva en novell. Det framgår att novellen ska 

börja mitt i handlingen (in medias res), stegras och ha en vändpunkt där huvudkaraktären löser 

något problem och utvecklas (Dokument 4, lektion.se). I den andra utsagan ska eleverna inför 

textseminarium förbereda sig på frågor som bland annat handlar om ”berättartekniska detaljer, 

bildspråk och stil” (”Textseminarier”, lärare 9). De två utsagorna tangerar beskrivningen av den 

narratologiska begreppsbeskrivning och de förekommer i båda undersökningsgrupperna.  
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”Tematiska” litteraturstudier 
Mindre vanligt förekommande inslag i det inskickade materialet är inslag där intentionen eller 

innehållet har fokuserat på att hållas samman av ett tema eller ämnesöverskridande projekt, vilket 

kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på det som framkommer i intervjuerna. Det exempel som 

återfanns i undervisningsmaterialet handlade om ett samarbete mellan svenskämnet och 

naturkunskapen, ett genetiktema. Eleverna skulle bland annat läsa berättelsen om Frankenstein 

och diskutera frågor om etik och moral (”Frankenstein - Diskussion”, lärare 5). Således ett tema 

som även skulle kunna kopplas till frågor om elevernas erfarenhetsvärldar, men mer om det 

senare i analysdelen.  

 
Fyra lärare om litteraturundervisningen 
Under denna rubrik återges intervjuerna med fyra lärare. Stilnivån i texten ligger närmare ett 

vardagligt språk eftersom det känns viktigt att i så stor utsträckning som möjligt bevara 

intervjuernas autentiska karaktär och stildrag20. Jag vill medvetandegöra detta eftersom denna del 

av uppsatsen kan uppfattas som ett stilbrott i förhållande till uppsatsens andra delar. Intervjuerna 

presenteras här lärare för lärare21. Risken med ett sådant förfarande är att intervjuerna uppfattas 

som lärarpresentationer framför de olika kategorier som visar sig i materialet. Hade däremot 

intervjuerna presenterats under olika teman och kategorier hade den efterföljande analysen till 

stora delar varit en upprepning av resultatet, detta som en följd av att en forskningsfråga så tydligt 

efterfrågar olika kategorier i undervisningen. Namnen som används är fingerade och citaten som 

återfinns ska givetvis kopplas samman med respektive intervjuperson. 

  

Anders 
När läraren Anders får frågan hur han skulle beskriva ett vanligt upplägg i 

litteraturundervisningen inleder han med att säga att han försöker introducera eleverna genom att 

påvisa att den berättarstruktur som finns i äldre texter även återkommer i nyare genrer som film 

                                                
20 Vid transkribering av intervjuer kan språket ibland framstå som torftigt och osammanhängande (Kvale 1997, s. 
158). I de fall intervjupersonerna uppfattas på det sättet beror det på min omvandling av tal till text. Ambitionen är 
att både vara läsbar och ge en någorlunda rättvis bild av intervjupersonerna, även om de är anonyma.  
21 Andra liknande studier, exempelvis Lundström (2007) och Mossberg-Schüllerqvist (2008) presentera 
lärarintervjuerna under olika teman.  
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och mer moderna böcker, att berättarstrukturen är den samma. Anders intention är att få eleverna 

att förstå sambandet mellan film och bok och att förstå hur en berättelse ska läggas upp. Denna 

introduktion i litteraturundervisningen hoppas han ska leda till att eleverna kommer in i läsandet.  

 

Därefter beskriver Anders sig själv som lite traditionell när han kommer in på epokerna och 

kunskaper om dessa. Anders betonar att han gärna arbetar med olika teman i 

litteraturundervisningen vilket han ser ökade möjligheter till det i den nya kursplanen (Gy11). 

Anders har exempelvis arbetat med temat makt och hur detta synliggörs i litteraturen. Han 

beskriver hur han och eleverna arbetar med att hitta kopplingar mellan äldre litteratur och nyare 

berättelser och hur dessa kan kopplas till moderna händelser. Han vill att eleverna ska se 

strukturer och kunna jämföra med det som berättats tidigare och det som berättas i nutid. Anders 

säger att han ”[...] försöker hela tiden sträva efter att hitta kopplingar då till nu. Det är väl någon 

typ av tanke jag har.”. 

 

Ett tema som Anders lyft in i undervisningen är ett dystopitema, visserligen i en kurs som ges 

inom ramen för svenska 2 (Gy11) men ändå ett moment som säger något om hans 

litteraturundervisning. Han beskriver hur han på samma sätt där jämför berättelser av olika slag 

för att se kopplingar mellan dessa och elevernas samtid och jämförelsen med det moderna 

Sverige. Han beskriver den komparativa analysen mellan olika texter och kopplingar till idag som 

ett återkommande inslag. När han beskriver dystopitemat säger han bland annat att  

 
[...] det är viktigt ändå att man förstår varför man skriver dystopier under den här tiden. Varför ser samhället 
ut som det gör idag? Tänker jag, och jag hoppas att eleverna [...] nås av mitt budskap av vi hela tiden 
påverkas av vår historia. 

 

Anders exemplifierar detta genom att hänvisa till en lektion då eleverna och han kunde diskutera 

en aktuell händelse som de belyste ur ett historiskt perspektiv. I skenet av den diskussionen 

menar Anders att det blir tydligt att eleverna förstår och anammar ett tänkande och att han ser att 

det skett en process.  

 

Anders undervisning innehåller olika exempel på textgenrer (äldre texter, modernare texter, film 

etcetera). Han introducerar eleverna i ämnet genom att diskutera berättarstrukturer och andra 

regler för hur en berättelse bör återges. Det går här att peka på återkommande inslag av analys 



 
 

 31 

och komparation (jämförelser) i den undervisning Anders beskriver, men även utsagor som ”[...] 

då har man kommit in i läsandet, förhoppningsvis och sen kommer den traditionella, kanske, med 

antiken medeltiden och så vidare renässansen och uppåt.” vittnar om innehållet i Anders 

undervisning.  

 

När det mer traditionella upplägget epoker används arbetar Anders med att koppla äldre texter till 

de teman de jobbar med. Återkommande hos honom är också att koppla frågor som alltid 

sysselsatt människan till olika tidsperioder, att dessa går att applicera på vilken epok som helst.  

När Anders kommer in på frågor epoker och litteratur säger han ”Jag har försök att ge den här 

kanon eller de olika epokerna under tiden också, det kanske kan vara lite  splittrande för eleverna 

men viktigt ändå, att man förstår varför man skriver dystopier under den här tiden.”. 

 

De texter eller författare som nämns under intervjun och som kan kopplas till diskussionen om 

innehållet är Fursten av Macchiavelli, Medea, John Ajvide Lindqvist, Kallocain av Karin Boye, 

1984 och George Orwell samt Hungerspelen och Susanne Collins.  

 

Anders tror att hans undervisning i ganska stor utsträckning påminner om kollegornas på den 

egna skolan. Där förs det återkommande samtal om olika upplägg i svenskundervisning bland 

annat för att det ska underlätta för eleverna att kunna byta klass eller grupp. Anders tror att i de 

fall där litteraturundervisningen skiljer sig åt mellan olika lärare främst handlar om en 

generationsfråga. Äldre lärare, närmre pensionsåldern, följer i större utsträckning ett mer klassikt 

upplägg med epokstudier, tror han. Han själv tror på variationen och blandningen mellan det som 

ses som traditionellt eller klassiskt och det upplägg han beskriver som tematiskt. Anders säger att 

han gärna skulle vilja utveckla andra former att analysera och förstå de tankar de läser om i de 

gamla böckerna, kanske genom ett än mer vidgat textbegrepp.  

 

En vanlig återkommande examinationsform hos Anders kan vara en skriftlig uppgift där eleven 

får chans att visa analysförmåga, av komparativt slag eller annan textanalys där epokernas 

nyckelord ska hittas. Vanligt är att denna typ av uppgift kompletteras med ett traditionellt prov 

där faktafrågor om epoker kan förekomma med basala frågor där eleverna ges möjlighet att visa 

att de lärt sig någonting, men det förekommer även frågor av mer analytiskt slag på provet där 
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eleverna kan uppnå högre betyg om de reflekterar, drar egna slutsatser eller ställer frågor till 

materialet, avslutar han.  

 

Sara 
Ett vanligt återkommande inslag i Saras litteraturundervisning är romananalysen. Detta som ett 

led i att utveckla förmågan att förstå texterna på riktigt, textsammanhang, textens struktur, dess 

språk och stil, karaktärerna och det historiska sammanhanget. Det är oftast klassiker som hon 

arbetar med. Hon vill att eleverna ska lära sig att se att boken fungerar i ett annat syfte än när den 

publicerades, men att den fortsatt fungerar, att det är en klassiker. Sara betonar att det främst är 

klassiker eller nobelpristagare som hon då arbetar med, att det handlar om äldre litteratur från 

1900-talet och bakåt. Samtidigt menar hon att man som lärare måste anpassa sig om man får en 

elevgrupp som normalt inte läser så mycket. Sara vill att eleverna ska se djupet i litteraturen, hur 

moderna genrer (filmer, tv-spel etcetera) återspeglas i litteraturen. Hon menar att den kopplingen 

inte är given på gymnasiet idag. I samtal kring analyserna kan eleverna förstå betydelsen av när 

en bok är skriven, böckerna och deras samtid och att förstå saker i sitt sammanhang, vilket är 

viktigt enligt Sara. Hon vill också bemöta elevernas egna associationer och deras världsbild 

genom att diskutera olika sätt att se på saker och ting.  

 

Sara vill att eleverna ska försöka hitta sig själva, olika identiteter som; språk, egen historia, 

litterär identitet, vad de gillar och inte gillar och att de kan sätta ord på det. ”[D]et är väl mitt mål 

tror jag, mitt syfte med det, har nog alltid varit det och att läsa är också att resa [...] men 

personligen så är det nog att upptäcka sig själva, sin egen identitet.”. Sara menar att detta med att 

hitta sin egen identitet går att utläsa i styrdokumenten. Till detta lägger hon också utsagor om 

textförståelse och att förstå textens historiska sammanhang. Hon ”[...] tycker att det ska stå mer 

renodlat i kunskapskraven på 1, 2 och 3 mer skönlitterär förståelse [...] inte bara läsa den, kravet 

är också att förstå den.”. På eget initiativ berättar Sara att hon brukar avsluta prov med frågan; 

varför ska vi läsa litteratur? Hon poängterar att eleverna vet att det inte finns något givet svar och 

att hon uppskattar att eleverna kommer med egna svar och inte tillrättalagda formuleringar som 

hon själv använder. På frågan hur hon själv skulle svara säger hon ”Det är för att hitta sin 

identitet [...] Min personliga åsikt blir att det har med identiteter att göra.”. Hon tillägger därefter 

att hon tycker att läromedelsindustrin har tappat tråden som skapar läroböcker med kapitel efter 
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epoker eller teman. Det blir svårt för eleverna att se tråden då, identiteter är det det handlar om, 

att man accepterar alla, säger hon. 

 

Sara berör också frågan om det motstånd som ofta möter henne när hon lämnar ut en bok, hur hon 

möts av gnäll, suck och stön. När de läst klart kan man ändå få igång en diskussion med eleverna 

om deras olika åsikter om det de läst. ”Det är också ett syfte med läsningen”, att eleverna får tala 

om varför de inte gillar en bok. Det blir en språklig utveckling att kunna motivera och sätta 

fingret på varför de inte gillar en viss bok, säger hon. Sara berättar också om hur hon alltmer får 

bemöta elevernas frågor om varför de måste läsa skönlitteratur. Motiveringen tar hon varje gång 

frågan kommer och för eleverna som inte är intresserade av den brukar hon lyfta in det som står i 

betygskriterierna, att eleverna ska läsa skönlitterära texter. Om det är romaner från idag eller 

romaner från i morgon spelar inte så stor roll säger hon, men eleverna ska läsa skönlitteratur 

”Man kan hitta böcker för alla kategorier av elever.”. Det som är mest komplicerat är elevernas 

erfarenheter av läsning skiljer sig åt och varierar från grupp till grupp. Läserfarenheterna skiljer 

sig åt uttrycker hon lakoniskt.  

 

När Sara diskuterar innehållet i styrdokumenten lyfter hon fram att det ges för lite utrymme för 

läsning av skönlitteratur. Att det är för mycket styrning i de nya kursplanerna för svenska 1 och 

svenska 3. För stort fokus på att hantera källor och material, för mycket vetenskap och för lite 

fritt tänkande. Sara vill ha det friare vilket hon tycker sig ha haft i svenska B. I kursplanen för 

svenska B finns det utrymme för skönlitteratur, säger hon. Där finns det stor bredd och stort djup. 

De olika epokerna, sambanden dem emellan. Det går att behandla olika teman där man kan peka 

på vad som återkommer. Sara brukar arbeta med litteraturepokerna som en introduktion, så att det 

skapar lite struktur och ger eleverna grundläggande fakta. Sedan brukar hon återvända till 

epokerna när hon och eleverna diskuterar en aktuell händelse. 

 

Sara nämner också att hon är nyfiken på att ha en viss litteratur som man ska gå igenom, något 

som ingår i en litterär kanon. Där läsningen av ett visst antal kanoniserade böcker krävs för att nå 

högre betyg. ”Det skulle inte vara så dumt, för det skulle också tvinga eleverna till att hitta sin 

identitet.” De kan få en positiv upplevelse av en sådan läsning, säger hon. Lite längre fram i 

intervjun återkommer Sara till denna fråga. Hon säger då att det skulle vara skönt med ett stöd 
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när det handlar om att motivera och argumentera för litteraturen, samtidigt som hon säger att hon 

inte räds att ta den diskussionen. Hon betonar att det är eleverna som ska hitta sin identitet, att det 

är deras litteraturläsning som står i centrum, inte hennes. Så på ett annat plan tycker hon inte att 

det finns stöd för någon litteratur som de absolut måste läsa.  

 

På frågan om hon känner sig tvingad att återvända till epoker och tidsperioder svarar hon ja, av 

den anledningen att hon anser att man hela tiden behöver förklara sammanhanget när en viss bok 

är skriven, vem som läser den, hur boken framförs eller läses och i vilken situation. ”Situationen i 

allmänhet rent socialt, ekonomiskt, runt om, det är mycket historieundervisning också.” Sara är 

lite fundersam inför de nya kursplanerna i svenska och relationen till de nationella proven. ”Jag 

är rädd att jag kommer att tvingas att lägga om min undervisning till att handla mer om epoker, 

prov och fakta istället för att se den röda tråd som leder fram till att eleverna faktiskt går i skolan 

idag.” Sara anser att det finns en poäng med att kunna känna igen vissa författare och verk och att 

kunna sätta dem i ett historiskt sammanhang men hon funderar själv över frågan vilka författare 

ska väljas? I äldre tider är författarna färre men i mer närtid blir de fler och fler säger hon. ”Och 

vi kan ju inte tvinga eleverna att läsa alla arbetarförfattare.” Sara kommer in på att hon ofta läser 

textutdrag med eleverna eftersom det inte alltid finns utrymme att läsa hela verk. Hon säger att 

det blir viktigt att förklara och samtala om varifrån texten kommer och hur boken ser ut. Sara 

säger att hon är mer flexibel när det kommer till val av textutdrag, att det då inte behöver vara 

klassiker utan andra texter som belyser en viss tid. ”Det tror jag att jag vågar vara med tanke på 

att jag vill att eleverna ska läsa ett visst antal klassiker.” De texter som nämns under intervjuns 

gång är Dvärgen, Oliver Twist, ”Vikingen”, ”Det eviga”, Lejonkungen, Lilla Sjöjungfrun.  

 

Saras uppfattning är att de kollegor som hon arbetar nära har ett liknande upplägg i 

litteraturundervisning. De kollegor som hon inte arbetar lika nära med tror hon har fler prov och 

att de använder boken till att läsa på till prov, en mer traditionell undervisning som hon delvis 

tror kan hänga samman med en generationsfråga, men som också kan ha sitt svar i att olika 

elevgrupper har olika förutsättningar säger hon.  

 

Sara vill att undervisningen ska vara så varierande som möjligt när det kommer till arbetssätt och 

metoder. Prov, essäfrågor, textproduktion, krönikor, reflektioner kring då och nu, teater, muntliga 
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redovisningar, det kan variera säger hon. När det kommer till teateruppsättningar som eleverna 

sätter samman så är det lika mycket åhörarna som ska examineras. De kan få frågor om vad de 

ser, vilka spår av ett verk som finns och inte finns. Mest vanligt förekommande är annars olika 

typer av textproduktion säger Sara. Hon vill se att eleverna kan läsa texter och sätta in dem i ett 

sammanhang och att de kan reflektera över läsningen. Det händer också att Sara har prov, men 

hon är sällan nöjd med dem. Hon tycker att proven fyller en funktion när det kommer till begrepp 

och att de kan rama in en tidsperiod men resultaten blir missvisande när det handlar om 

litteraturläsning. Hon tycker också det är svårt att genom provfrågor se att eleverna förstått 

texterna på riktigt eller att de kan dra paralleller till sig själva, vilket tydligt efterfrågas i Saras 

litteraturundervisning. 

 

Nina 
Läraren Nina nämner romanläsningen som ett återkommande moment i sin egen 

litteraturundervisning.  Oftast romaner som är från den epoken de arbetar med eller kommer att 

arbeta med. Det kräver god framförhållning att kunna tajma elevernas läsning med genomgången 

av epokerna menar hon. Nina understryker att det är lite problematiskt eftersom eleverna sällan 

hinner läsa klart verket på den utsatta tiden. Nina menar att en genomgång av en epok kan 

generera kunskaper som kan vara viktiga att ha med sig in i läsningen. ”När man till exempel 

läser Candide så är det ju bra om man redan har pratat om upplysningen när dom börjar läsa.” 

 

Nina vill att eleverna ska lära sig att litteraturen håller en sällskap, att läsningen inte lämnar en 

ensam och att man aldrig har tråkigt. Hon önskar att eleverna fick den vanan istället för att slänga 

sig framför tv:n. Hon vill också att eleverna ska bli klokare och bättre människor, även om hon 

tycker att det senare är en klumpig formulering. Hon menar inte att litteraturen frälser oss från allt 

men att den kan göra oss klokare och mer empatiska och att eleverna kan lära sig förstå den 

mänskliga naturen på ett djupare sätt. Nina menar att vi inte behöver ifrågasätta den skönlitterära 

läsningen men att skönlitteraturen ska läsas kritiskt. Det är okej för eleverna att inte tycka om en 

viss bok säger hon. Nina är tydlig med att hon vill verka för att bilda eleverna. Hon säger att detta 

inte är så tydligt framskrivet i styrdokumenten men hon ”[...] vill utbilda personer som blir 

allmänbildade, [...] så det är också ett syfte jag har, det här med allmänbildning, det är väl inte så 

väl inskrivet i kursplanerna men det bryr jag mig inte om för jag tycker det är viktigt.”. 
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Ytterligare en viktig aspekt med litteraturundervisningen anser Nina är det ökade ordförrådet som 

läsningen genererar. Det ”behöver man i vidare studier och i arbetslivet och överallt, så det är 

också ett viktigt syfte med all undervisning men också en del av litteraturundervisningen.” 

 

På en direkt fråga om innehållet och kursplanernas utformande svarar Nina att hon inte vill se en 

fastställd kanon, även om hon tycker det är trevligt på ett personligt plan, hon vill inte att det står 

i kursplanerna att eleverna måste läsa Strindberg. Nina ser dock i andra sammanhang att 

formuleringarna i kursplanerna stramas upp något, ”[s]venskämnet är lite ju lite flummigt [...] 

man kan nästan göra vad som helst och säga att det här är mot det målet och det här är mot det 

målet.”. Ett exempel skulle kunna vara att eleverna måste läsa verk och författare från alla 

epokerna och från olika delar av världen. För det senare krävs det dock fortbildning säger hon, 

men det skulle vara bra att kunna prata om författare från olika delar av världen när 

elevunderlaget förändras allt mer i skolan, säger hon.  

 

Nina är tydlig med att hon tycker att epokerna är viktiga. Hon tycker inte att eleverna får samma 

känsla för vad en viss epok går ut på om man arbetar tematiskt. Genom att gå igenom epokerna 

tror Nina att eleverna får en bättre helhetsbild. Nina vill ha ett större stöd för epokstudier och 

läsning av olika författare från olika tider i styrdokumenten samtidigt som hon inte vill ha en 

fastställd kanon. Följande titlar eller författare nämns under intervjun; Doktor Glas, Martin 

Bircks ungdom, Kung Oidipus, Medea, Lysistrate, Odysséen (Homeros), ”Att döda ett barn” (Stig 

Dagerman), ”Smycket” (Guy de Maupassant), Franz Kafka, Charles Dickens, Jane Eyre, Den 

unge Werthers lidanden. Nina säger också i sin bildningssträvan att ingen elev ska lämna 

klassrummet utan att känna till handlingen i exempelvis Hamlet. Ninas elever läser två hela 

böcker per termin, fyra på ett läsår, dock inga hela verk från antiken, det är lite för högt ställda 

krav anser hon.  

 

Nina brukar fråga eleverna hur de vill examineras. Hon tycker själv att hon brukar vara flexibel 

och examinera på många olika sätt. Eleverna får vara med och bestämma, det viktiga är att hon 

får ett brett underlag för betygssättning. Nina frågar också eleverna vid de första tillfällena om de 

vill ha en kommentar eller om de vill ha betyg. Eleverna svarar i stort sett alltid att de vill ha 

betyg, vilket Nina tycker är lite förvånande. Eleverna får som regel skriva om en bok de läst. 
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Nina ser det delvis som en kontroll, men främsta målet med skrivuppgifter är att eleverna då 

bearbetar boken mer noggrant. Det blir tydligt att den engagerande läsningen är i fokus i Ninas 

litteraturundervisning. Nina nämner också att hon och eleverna måste öva på alla de textgenrer 

som kommer till det nationella provet. Nina har under intervjuns gång inte gjort någon hemlighet 

av att hon tycker epokerna är viktiga. Hon har också ett prov på dem. Frågorna är av lite olika 

karaktär, både kreativa och svårrättade men också frågor som handlar om att para ihop verk med 

författare eller att beskriva en viss epok.  

 

Jonna  
Jonna inleder med att säga ”[p]ersonligen vill jag att eleverna ska lära sig att böcker kan..., att 

litteraturen är som någon typ av samtal eller en resa eller att böckerna är en upplevelse.”. Jonna 

tycker inte att hon möter elever som har den erfarenheten av litteratur när de börjar på gymnasiet 

och hon vill att de ska upptäcka läsupplevelsen. Hon tillägger att det kan vara lite problematiskt 

eftersom en läsupplevelse inte utgör en del av kursmålen och som lärare är hon låst av de mål 

som man ska hinna med, de officiella målen med kursen och att få betyg på kursen. Även om 

Jonna nämner en stress över att hinna med det som ska hinnas med tycker hon ändå att 

styrdokumentens utformning ger en viss frihet. Det hon vill göra ryms inom de utsagor som säger 

något om litteraturundervisningen. Jonna lägger till att utsagornas formuleringar gör det möjligt 

att få in det som andra styrdokument, till exempel värdegrunden tar upp.  

 

På frågan om det finns andra saker hon vill att eleverna ska lära sig genom 

litteraturundervisningen svarar hon att eleverna lär sig saker om andra människor och saker om 

historien. Jonna menar att det blir tydligt att eleverna genom litteraturen har lättare att ta till sig 

hur människor har det under olika förhållanden och tider, litteraturen kan synliggöra detta på ett 

konkret sätt. ”Att de ska växa som människor eller utvecklas [...] det är väl det jag tycker 

egentligen är viktigare.”  

 

Jonna menar att för de elever som ska läsa litteraturvetenskap på universitet eller högskolan 

gäller ofta att de behöver kunskaper om begrepp och termer men att dessa också kan vara svåra 

att ta in. Jonna tror att hon underlättar även för de som har den ambitionen om hon gör läsningen 

till något trevligt att tycka om. Hon understryker att hon vill få eleverna att upptäcka litteraturen 
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och gilla att läsa. Hon tycker att eleverna ska försöka upptäcka, hitta eller identifiera sig med en 

karaktär och se att litteraturen kan vara en vän. Jonna försöker också ha återkommande 

temaundervisning. De senaste åren har hon haft ett dystopitema i samarbete med historieämnet 

och samhällskunskapen. De tittar då på hur samhället och litteraturen samspelar, här har hon 

bland annat använt titlar som 1984, Farenheit 451 och Kallocain men nämner också att de i 

undervisningen ser någon berättelse som film, eftersom det är svårt att hinna med att läsa alla 

titlar.  

 

Hon nämner också att hon brukar ha en kort genomgång av epoker och litteraturhistorien som 

hon återvänder till i undervisningen längre fram. Om denna undervisning om epokerna säger hon 

”B-kursen då brukar jag köra lite traditionellt, man går igenom det, så att man har det i 

bakhuvudet när man läser andra verk.”. Kollegorna har tillsammans på skolan ställt samman titlar 

att läsa på A-kurens och B-kursen i svenska. B-kurslistan förknippas med klassiker, säger hon, 

och klassiker verkar vara något som många tycker att man ska läsa på den kursen. Jonna menar 

att det går att fundera över vad som är en klassiker och säger att många är inaktuella, eftersom de 

inte säger dagens ungdomar någonting men samtidigt finns de många klassiker man kan använda, 

lägger hon till. Ett annat exempel som Jonna ger från sin undervisning är att eleverna läser ett 

verk med samma tema som ett annat verk och de ser en film med samma tema som böckerna och 

talar sedan om temat. I samband med genomgången av epokerna brukar Jonna lyfta fram 

påståendet om att det bara finns 35 berättelser i världshistorien. Denna diskussion och detta 

påstående är något de återvänder till i undervisningen.  

 

Jonna vill att hennes elever ska få tillfälle att läsa minst en gemensam bok. Till detta vill hon 

knyta olika seminarier där de kan diskutera boken ur olika infallsvinklar. Eleverna får läsa boken 

i olika etapper. Jonnas erfarenhet är att detta tillvägagångssätt ger henne ganska mycket 

betygsunderlag. Hon nämner att det blir meningsfullt för eleverna som både kan relatera och 

utvecklas på det personliga planet. Eleverna läser även berättelser som de väljer själva men Jonna 

betonar att det som blir allra bäst och det som ger eleverna mest är dessa seminarier kring en 

gemensam bok. Dels för att det ger ett bra betygsunderlag och dels för att eleverna får chans att 

utveckla förståelse genom andra.  
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Examinationsformerna ser lite olika ut. Men Jonna brukar vara noga med att ha tydliga frågor  

men en klar anknytning till betygskriterierna. En bokrapport, med styrda frågor, en kort 

sammanfattning av det eleverna läst, frågor om temat, frågor om var berättelsen utspelar sig och 

hur texten passar ihop med tiden när den skrevs. Utöver dessa har Jonna också frågor som ligger 

mer elevnära som; vad säger berättelsen dig? Påminner den dig om någonting annat du läst eller 

sett? Frågor som Jonna finner stöd för i styrdokumenten. Hon har inga prov, men många 

skriftliga inlämningsuppgifter. Hon tror att många lärare har prov där eleverna ska visa att de 

känner till vissa verk och eftersom det så tydligt efterfrågas i kursplanerna tycker Jonna att det är 

i sin ordning, men tilläger att det då måste handla om kunskaper som bara prövar godkända 

kvaliteter.  
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Analys 
Avsnittet behandlar resultatet av undersökningen i relation till två av uppsatsen forskningsfrågor. 

Frågan om de perspektiv den litteraturdidaktiska forskningen ger på det undersökta materialet har 

en naturlig hemvist i diskussionsavsnittet. Först behandlas frågorna om vilka kategorier och de 

vanligast förekommande kategorierna i materialet. Därefter analyseras resultat i relation till Lars-

Göran Malmgrens ämneskonceptioner. I avsnittet får de mer konkreta utsagorna och lärarnas 

personer stå tillbaka för att inte ta onödig fokus från de övergripande frågorna. Resultatet från 

undersökning visar upp ett komplext ämne där många olika perspektiv gör anspråk på att vara en 

del av innehållet i lärarnas intentioner med litteraturundervisningen. Det ska tilläggas att 

materialet inte kan fungera som generella antaganden om lärares intentioner med litteraturämnet. 

Det selektiva urvalet som utgör empirin kan på sin höjd visa en tendens på hur intentionerna med 

lärarnas litteraturundervisning kan se ut. (jfr Lundström 2007, s. 283). Det finns dock en poäng i 

att tala om resultatet i termer av vad som är vanligast förekommande eftersom hegemoniska 

uppfattningar behöver synliggöras och utmanas av andra sätt att se på undervisningens innehåll. 

 

Vilka intentioner med litteraturundervisningen framträder i lärarnas 
undervisningsmaterial och hos de intervjuade lärarna?  
I sammanställningen av undervisningsmaterialet framträdde totalt tio olika kategorier utifrån de 

analysfrågor som ställts. När resultatet från undervisningsmaterialet kompletteras med resultatet 

från lärarintervjuerna adderas idén om litteraturens underhållande syfte (två av de intervjuade 

lärarna lyfter fram att en intention med litteraturundervisningen ska vara att ge eleverna 

läsupplevelse), en kategori som tidigare inte framträtt. När detta artikuleras hos de två lärarna 

finns också utsagor om litteraturen som personlighetsutvecklande kraft i nära anslutning. Utsagor 

av det senare slaget har i undersökningen kategoriserats som ”Erfarenhetspedagogik” eftersom de 

fokuserar på personlighetsutvecklande egenskaper och frågor som rör elevernas intressen och 

människors sociala sammanhang. Bommarco för en diskussion om huruvida upplevelseläsningen 

måste vara något emotionellt laddat eller om det också kan vara något som är utvecklande och 

sker tillsammans med andra. Utifrån källorna hon refererar till är svaret att det kan vara både ock 

(Bommarco 2006, s. 218). Hon väljer utifrån sin studie att se upplevelseläsningen som något som 

kan kopplas samman med personlighetsutvecklande inslag. Denna studie vill å andra sidan finna 

olika varianter att se på ett ämnesinnehåll. ”Upplevelseläsning” kan därför i undersökningen ses 



 
 

 41 

som en ny aspekt utifrån studiens empiri. Sammantaget framträder 11 kategorier i det material 

som undersökts. Vissa kategorier förekommer bara i enstaka fall medan andra återfinns mer 

frekvent och kan sägas utgöra mer dominerande inslag i lärarnas intentioner med 

litteraturundervisningen.   

 

Vilka intentioner är vanligast förekommande i det undersökta 
materialet? 
De mest vanligt förekommande inslagen i det inskickade undervisningsmaterialet och underlaget 

från nätsajten lektion.se utgörs av utsagor om böcker, verk eller klassiker som eleverna ska läsa. 

Kompletterar man denna kategori med lärarintervjuerna så går det att säga att bilden förstärks, 

samtliga av de intervjuade lärarna kommer in på frågor som rör läsning av klassiska verk. 

Samtidigt nyanseras bilden också av utsagor som vittnar om en didaktisk medvetenhet och ett 

problematiserande när det kommer till frågor om vad eleverna ska läsa. En av de intervjuade 

lärarna vill att eleverna ska bli allmänbildade och efterlyser ett större stöd i styrdokumenten för 

läsning av författare och verk från olika tider och kulturer. Samtidigt vill läraren inte se någon 

fastställd kanon med litteratur som måste läsas. De många titlar som nämns under intervjuns gång 

understryker det klassiska verkets dominerande ställning i lärarens undervisning. En annan lärare 

säger att det skulle vara roligt att prova på att ha en fastställd kanon. En lista med böcker som 

eleverna ska läsa för att nå ett visst betyg och som kan fungera som stöd i diskussionen med 

eleverna när det kommer till motiven att läsa. Men läraren ger samtidigt uttryck för att 

litteraturundervisningens främsta uppgift är att vara identitetsskapande. I intervjuerna med de 

övriga två lärarna framträder inte lika tydliga tecken på att läsa kända verk eller klassiker står i 

fokus, även om sådana inslag också artikuleras i form av listor på litteratur som passar på kursen 

eller att undervisningen har traditionella inslag. Det råder inga tvivel om att läsning av klassiker 

och kända verk utgör den mest dominerande kategorin i det undersökta materialet. Frågan man 

kan ställa sig är ju hur intentionerna med litteraturundervisningen ser ut när den inte innehåller 

arbete med klassiska verk? Svaret återfinns delvis i undersökningens empiri, det vill säga en 

litteraturundervisning som fokuserar på andra saker, som att få eleverna att utvecklas som 

människor, eller att de ska utveckla färdigheter för olika ändamål. Den påtagliga närvaron av 

klassiker och kända verk vittnar enligt mig om ämnets traditionstyngda bas och föreställningar 

om vad litteraturundervisningen bör innehålla. Ytterligare en aspekt av denna undervisning finns 
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i kategorin ”Epoker”. Kännedom om olika epoker, olika idéströmningar och sätt att skriva om en 

specifik period hör också till de mer vanligt återkommande inslagen i studiens empiriska 

material, men inte minst lärarintervjuerna ger också en mer nyanserad bild av kategorin. En av 

lärarna sammankopplar epokerna med traditionell undervisning men använder dem samtidigt att 

koppla samman äldre texter med teman de arbetar med. Tanken är att undervisningen ska beröra 

frågor som alltid sysselsatt människan. En annan lärare arbetar med epokerna som en 

introduktion för att skapa struktur och se till så att eleverna får med sig det mest grundläggande, 

men också för att eleverna ska förstå textens historiska sammanhang och frågor om textens läsare 

och produktionsförhållanden. Dessa exempel menar jag ger en mer nyanserad bild av 

intentionerna med undervisningen än att eleverna bara ska känna till idéhistoriska tankar om en 

tidsperiod. En tredje lärare tar mer tydligt ställning för behovet att traditionella epokstudier. 

Läraren anser inte att eleverna får samma känsla för vad en viss epok går ut på om 

undervisningen utgörs av ett mer tematiskt arbetssätt, eleverna får inte samma helhetsbild menar 

läraren. Den fjärde läraren har också någon form av genomgång av epokerna. Även om läraren i 

intervjun inte fäster någon större vikt vid dem finns de ändå med som ett återkommande inslag. 

Intervjusvaren befäster den bild som framträder i det undersökta uppgiftsmaterialet, epokstudier 

kan på olika sätt sägas utgöra ett vanligt förekommande inslag i litteraturundervisningen.  

 

I sammanställningen av undervisningsmaterialet framträder de erfarenhetspedagogiska inslagen 

som det tredje mest vanligt förekommande kategorin. Denna bild förstärks också av resultatet 

från lärarintervjuerna. Samtliga fyra lärare lyfter i olika stor utsträckning fram element i 

undervisningen som på olika sätt har som mål att eleverna ska utveckla förståelsen för sig själva 

och andra människor. En lärare betonar återkommande att syftet med litteraturundervisning är att 

eleverna ska hitta sig själva och sin egen identitet. Hos de andra lärarna lyfts idéer om att 

litteraturen kan få eleverna att förstå andra människor och att de utvecklar en förståelse för sin 

egen samtid och att människor formas av historien.  

 

Den fjärde kategorin i sammanställning av undervisningsmaterialet är ”Författarbiografisk 

litteraturundervisning”, men frågan är hur pass dominerande denna typ av inslag är. Kategorin är 

i sammanställningen tätt följd av ”Färdighetsämnet”. Det går knappast att prata om dominerande 

inslag i litteraturundervisningen när resultatet motsvarar färre än 4 av 10 lärare. Samtidigt är det 
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utifrån undervisningsmaterialet mer vanligt förekommande att lärarna fokuserar på kända 

författare än vad det är att med jämförande eller analytiska inslag. Lärarintervjuerna tar i än 

mindre utsträckning upp sådana saker som kan kopplas samman med författarnas person. Det är 

snarare så att de litterära texterna är det som står i förgrunden och i vissa fall följer författarens 

person med. En av lärarna menar att det finns en poäng i att kunna tidsplacera författare likväl 

som kända verk, men att svårigheten också ligger i vilka författare läraren ska välja ut. Hos de 

övriga lärarna figurerar kända författarnamn i intervjun, men det går inte att säga att det skulle 

vara en vanligt förekommande intention. På så vis kan resultatet från lärarintervjuerna någorlunda 

sägas stämma överens med resultat från undervisningsmaterialet.  

 

I sammanställning följer sen kategorin ”Färdighetsämnet”. Kategorin innehåller utsagors som 

tydligt vill att eleverna ska utveckla tekniker för olika kommunikativa sammanhang. Hos de 

intervjuade lärarna är det två utsagor som tydligt kan knytas till kategorin. Läraren betonar att 

träningen inför de nationella proven återfinns som ett inslag i litteraturundervisningen, samt att 

läsning av skönlitteratur hjälper till att utveckla elevernas ordförråd. De övriga intervjuade 

lärarna nämner olika typer av textproduktion som examinationsformer men de ger inte uttryck för 

explicita former av färdighetsträning. Rimligtvis borde inslagen om träning inför de nationella 

proven återfinnas hos samtliga lärare, men det kan också vara så att lärarna inte kopplar samman 

denna typ av färdighetsträning med litteraturundervisningen?  

 

De ovan beskrivna kategorierna; ”Kända verk eller klassiker”, ”Epoker”, 

”Erfarenhetspedagogik”, ”Författarbiografisk litteraturundervisning” och ”Färdighetsämnet” 

utgör de mest dominerande inslagen i det empiriska materialet. Vid ett isärhållande av de tre 

empiriska underlagen skiljer de sig åt en aning men det är ändå dessa kategorier som är tydligast 

framträdande. Vanligast förekommande är kategorin ”Kända verk eller klassiker” som återfinns i 

över 70 procent av undervisningsmaterialet och kategorin förstärks dessutom av resultaten från 

lärarintervjuerna. Kategorierna som ännu inte nämnts i detta avsnitt är följande; ”Jämförande”, 

”Analys”, ”Samtalet”, ”Narratologi”, ”Upplevelseläsningen” och ”Tematisk 

litteraturundervisning”. Dessa förekommer bara i mindre utsträckning men kan ändå sägas ge en 

bild av lärares intentioner med litteraturundervisning samt nyansera ämnet i relation till rådande 

diskursordning. Den tematiska litteraturundervisningen kan å ena sidan sägas ha tydliga 
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kopplingar till de erfarenhetspedagogiska inslagen. Det gäller främst med teman som anknyter till 

elevnära frågor, men undervisningsformen kan å andra sidan sägas representera försök till 

ämnesöverskridande och tvärvetenskapliga inslag. Genetiktemat i resultatdelen kan ses som en 

representant för båda. Med kategorin ”Samtalet” är det på samma vis, å ena sidan ett uttryck för 

en färdighet, å andra sidan kanske en aspekt av undervisningen som tar fasta på demokratiska 

värden. Svenskundervisningen har upprepade gånger sett som ett önskvärt demokratiämne men 

Maj Asplund Carlsson skriver att detta inte lyckats eftersom ämnet i stor utsträckning bidrar till 

ett förstärkande av de klyftor eleverna för med sig in i undervisningen. Asplund Carlsson vill se 

en ny ämnesdidaktik som bättre svarar mot kraven om likvärdighet och utjämning (Asplund 

Carlsson 2012). Kanske finns denna potential i kategorin ”Samtalet” som då kan ses som den del 

av en utmanande diskurs eller en utsaga som kan anslutas till en pågående diskurs om 

svenskämnet som ett demokratiämne.  

 

Hur förhåller sig kategorierna till Malmgrens tre 
svenskämneskonceptioner? 
Vi har tidigare sett hur Lars-Göran Malmgren betonade att hans beskrivningar av svenskämnet 

skulle ses som teoretiska konstruktioner och att de i praktisk undervisning kunde vara svåra att 

påträffa i renodlad form. Detta är en aspekt som även gäller för de kategorier som konstrueras 

utifrån materialet för denna undersökning. Lärarnas uppgifter är många gånger komplexa, det vill 

säga de berör olika aspekter av undervisningen. Att stycka upp dem i olika kategorier ger en 

missvisande bild av intentionerna med litteraturundervisningen men det bidrar samtidigt till att 

synliggöra innehållet och dominerande traditioner samt belysa dessa relationer i förhållande till 

en litteraturdidaktisk diskurs.  

 

I skenet av Lars-Göran Malmgrens ämneskonceptioner kan vi se att ”Kända verk eller klassiker” 

och ”Författarbiografisk litteraturundervisning” har sin naturliga plats i det som Malmgen kallar 

för svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Det finns dock en poäng i att hålla isär 

dessa eftersom det ger en tydligare bild av intentionerna med undervisning. Dessutom ger det en 

mer nyanserad bild av innehållet i litteraturundervisningen och understryker komplexiteten i 

svenskämnets litteraturdel. Resultatet från lärarintervjuerna ger nästan inget stöd för de 

författarbiografiska inslagen men i undervisningsmaterialet är utsagorna mer vanligt 
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förekommande. När det kommer till kategorin ”Epoker” går det att hävda dess hemhörighet i 

ämneskonceptionen svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, men inte minst 

lärarintervjuerna ger en mer komplex bild av varför eleverna ska ha kunskaper om olika epoker. 

En av lärarna menar att kännedom om epoker och tidsperioder ska upplysa eleverna om frågor 

som alltid sysselsatt människan. En annan hävdar att det är viktigt att eleverna förstår 

sammanhanget till varför en bok skrevs och av vem den lästes. En tredje vill att epokerna 

fungerar som en historisk fond att återvända till när de diskuterar olika böcker i 

litteraturundervisningen.  

 

Vanligt återkommande i det undersökta materialet är utsagor om personlighetsutvecklande inslag. 

Kategorin ”Erfarenhetspedagogik” ska förstås utifrån ämneskonceptionen svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Kategorin är svår att avgränsa och känslan är att kategorin snarare 

kommit att innefatta en mängd olika utsagor som på olika sätt och på flera plan kan relateras till 

elevernas personliga utveckling. En anledning till detta skulle kunna vara den allt större 

genomslagskraft som progressivismen haft inom utbildning och skola. Ett försök till nyansering 

av denna kategori hamnar lätt i pliktskyldigt citerande. Det skulle vara intressant att i detalj 

undersöka dessa utsagor, men då krävs ett analysverktyg som inte är lika trubbigt och som bättre 

kan fånga små nyanser och skiftningar och som har som syfte att undersöka 

litteraturundervisningen eller intentionerna med densamma utifrån denna aspekt.  

 

Kategorin ”Färdighetsämnet” kan ses som en del av Malmgrens konception svenska som ett 

färdighetsämne men Malmgren menar själv att litteraturen spelar en undanskymd roll i 

färdighetsämnet svenska (Malmgren 1996, s. 87), något som resultatet av denna undersökning 

inte ger belägg för. Litteraturundervisningen som ett färdighetsämne utgör i det undersökta 

materialet ett återkommande inslag. Fenomenet kanske kan förstås mot bakgrunden av att skolans 

roll att förmedla faktakunskap har minskat och att skolan istället bidrar till att utveckla 

färdigheter som det nya mediesamhället och en alltmer globaliserad värld efterfrågar (Säljö 2011, 

s. 168). Den aspekten skulle likväl kunna kasta ljus över kategorierna ”Jämförande” och 

”Analys”. Kategorierna skulle å ena sidan kunna utgöra formella färdigheter som är viktiga i 

olika kommunikativa sammanhang men kategorierna kan också ses som verktyg i 

litteraturundervisningen för att kunna förstå olika berättelser eller tidsepoker och sin egen 



 

 46 

historia. Båda alternativen är möjliga men Malmgrens konception behöver kompletteras med ett 

pragmatiskt perspektiv för att det senare ska vara möjligt. Återigen, i den utsträckning det är 

möjligt är det viktigt att beskrivs olika delar av lärarnas intentioner som egna kategorier eftersom 

de ger en mer nyanserad bild av svenskämnet och dess komplexitet.   

 
Malmgrens svenskämneskonceptioner kommer till uttryck i det undersökta materialet, men går 

det att säga att det undersökta materialet återfinns i Malmgrens konceptioner? Studien visar att 

lärarnas intentioner med litteraturundervisning, utifrån det undersökta materialet, inte helt låter 

sig fångas i Malmgrens ämneskonceptioner. Det undersökta materialet ger en mer komplicerad 

bild av bildningsämnet och färdighetsämnet och utöver det finns kategorier som inte har någon 

direkt hemvist i svenskämneskonceptionerna. De analytiska och jämförande inslagen är svåra att 

entydigt placera utan att anlägga andra perspektiv på vad skolan erbjuder. Epokkunskaperna 

utgör också en mer komplex kategori eftersom inte bara faktakunskaper om epokerna efterfrågas. 

De narratologiska inslagen kan inte heller återfinnas i konceptionerna, var placerar man dem i 

den malmgrenska terminologin? Andra inslag som inte heller så lätt låter sig inplaceras är den 

tematiska undervisningen. Två av lärarna säger uttryckligen att de arbetar med teman i 

litteraturundervisningen. I resultatet från textmaterialet förekommer det bara en utsaga om 

tematisk undervisning, vilket kan tyckas lite anmärkningsvärt. Utgår vi från lärarintervjuerna är 

detta ett vanligt förekommande inslag men svaret blir inte det samma när analysen bygger på 

textmaterialet. En förklaring kan vara att lärare inte själva sätter samman denna typ av material i 

undervisningen utan litar till tematiska inslag i svenskämnets läroböcker. En annan förklaring kan 

hämtas från undersökningens resultat som visar att kännedom om verk eller klassiker samt 

epokstudier utgör dominerande inslag vilket inte minst de intervjuade lärarna benämner som mer 

traditionellt. En tredje förklaring, kanske den mest trovärdiga, är att den tematiska 

undervisningen också kan uppfattas som en del av den erfarenhetspedagogiska kategorin, även 

om kategorin också har ämnesöverskridande och tvärvetenskaplig karaktär. För att reda ut detta 

närmare behöver tematiska projekt undersökas närmare för att se om de reproducerar den 

erfarenhetspedagogiska diskursen eller om den ska ses som uttryck för något som utmanar de 

befintliga uppfattningarna om litteraturundervisningen. Sammantaget går det utifrån 

undersökningen att säga att vissa av kategorierna skulle kunna företräda ett annat sätt att se på 

innehållet än den Malmgren tidigare tecknat. Vissa av dem återfinns redan inom den 

litteraturdidaktiska diskursen andra kanske på sikt utmanar den rådande ordningen. 
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Diskussion 
I följande kapitel kommer den tredje forskningsfrågan (vilka perspektiv ger den 

litteraturdidaktiska forskningen på undersökningens resultat?) att behandlas och diskuteras i 

relation till den litteraturdidaktiska forskningen. Den tredje forskningsfrågan bär på dubbla 

identiteter. Den är i sin konkreta form en forskningsfråga som hjälper till att belysa och behandla 

empirin men den utgör också en del av den sociala praktiken. Det vill säga den 

litteraturdidaktiska forskningen tar upp olika samhälleliga aspekter och problem som 

litteraturundervisningen möter och står inför. Att placera behandlingen av en övergripande 

forskningsfråga i diskussionsdelen hänger således samman med att den så tydligt återkopplar till 

undersökningens problemområde.  

 

Den litteraturdidaktiska forskningen är på frammarsch. De delar av den som presenterats tidigare 

i forskningsöversikten utgör endast ett urval av litteratur inom ett omfattande forskningsfält. Ett 

framväxande forskningsfält som har många olika inriktningar. Två inriktningar som någorlunda 

tydligt träder fram inom en litteraturdidaktisk diskurs är dels den tradition som tar avstamp i 

pragmatismen med frågor som rör elevernas meningsskapade och dels den mer 

litteraturvetenskapliga traditionen där den litterära texten har en stark ställning. Inte sällan 

tecknas förhållandet dem emellan som en kamp eller en motsättning. Roger Säljö uttrycker sig 

inte specifikt om motsättningarna inom det litteraturdidaktiska fältet men menar i allmänna 

termer att motsättning mellan traditionalister och progressivister ska ses som en del av skolans 

utveckling (Säljö 2011, s. 176). Inom den litteraturdidaktiska forskningen skulle denna 

motsättning kunna ta sig utryck i påståenden som att litteraturundervisningen kommit att 

domineras av traditionalism och att den reproduceras ett föråldrat innehåll, eller det omvända att 

den alltför erfarenhetsbaserade litteraturundervisningen inte förmår utveckla eleverna i deras 

läsning av litterära texter.  

 

Litteraturundervisningen som meningsskapade  
Den mest vanligt förekommande kategorin i undersökningen var kunskaper om klassiker eller 

kända verk följt av kategorin ”Epoker”. Det gör att undersökningen ger en bild av en 

litteraturundervisning med starka traditionella inslag. Lotta Bergman vill förändra ett sådant 

svenskämne, som hon menar hemfaller åt att reproducera en traditionell ordning där nyare 



 

 48 

forskning har svårt att få genomslag (Bergman 2007, s. 331). Bergman talar här förvisso om 

forskningen kring detta ämne men hennes egna studier visar resultat som pekar på att elever inte 

känner sig motiverade att arbeta med skönlitteratur eftersom denna undervisning bara handlar om 

att bli allmänbildad eller bättre på att läsa (Bergman 2007, s. 336). I antologin Makt, mening, 

motstånd - litteraturundervisningens dilemman och möjligheter skriver Bergman att 

svenskämnets litteraturundervisning fått karaktären av kulturarvsförmedlare över sig, där 

kronologiska studier av litteraturhistoria har hamnat i fokus och att andra sätt att närma sig 

litteraturen möts med skepsis. Ämnets traditioner styr och begränsar andra sätt att tänka och se på 

ett innehåll. Det är viktigt att synliggöra innehållet som traditionen bär upp så att det kritiskt kan 

granskas, något som också gäller för de perspektiv som utmanar den dominerande traditionen, 

säger hon. Bergman menar att det kan vara svårt att ha en avvikande uppfattning i en kultur som 

formats under en lång tid och som har en bred acceptans bland kollegiet (Bergman 2009, s. 12ff). 

Bergmans tankar ger intressanta perspektiv på undersökningens resultat, vilket också bekräftar 

den bild hon har av litteraturundervisningen. De vanligt förekommande inslag om klassiker eller 

kända verk och förekomsten av de epokstudier som gör sig gällande får enligt Bergman med sig 

att eleverna känner sig omotiverade. Denna fråga är också ett återkommande inslag hos Stefan 

Lundström som genom sin forskning visar att lärares val av innehåll styrs av faktorer som ligger 

utanför den egna lärarrollen, vilket för med sig att ett tidigare innehåll inte så lätt låter sig bytas ut 

(Lundström 2007, 2009.). Båda dessa exempel kan ses som hegemoniska uttryck.  

 

Även om denna studie över tid inte har undersökt lärares planeringar och lektionsinnehåll går det 

ändå att se att lärarna anser att vissa texter ska läsas och att de kronologiska epokstudierna ska 

gås igenom. Detta är ett resultat som visar sig hos de intervjuade lärarna såväl som i det 

inskickade undervisningsmaterialet. Några av de intervjuade lärarna ger uttryck för att de 

anpassar litteraturläsningen utifrån de elevgrupper de möter, något som Stefan Lundström menar 

att lärare saknar beredskap att göra. Intervjuresultatet säger givetvis inget om det allmänna 

tillståndet ute i landet varför det också blir intressant att föra fram Lundström tankar om lärarnas 

avsaknad av beredskap att möta elevernas egna kulturer. Lärarna tenderar att reproducera ett 

tidigare innehåll, ”[...] en fragmentariserad och formaliserad kanonförmedling.”. Problemet med 

denna undervisning ligger i att eleverna inte klarar av att knyta an till en text som ligger långt 

ifrån de egna tidigare upplevelserna av läsningen, vilket leder till frustration och en 



 
 

 49 

litteraturundervisning som inte har något meningsfullt att erbjuda. Lundström menar att detta 

skulle kunna vara en anledning till att många ungdomar finner bokläsandet tråkigt idag 

(Lundström 2007, s. 179). Gunilla Molloy tar frågan ett steg längre. Hon menar att 

litteraturundervisningen måste övergå i litteratursamtal och läraren måste släppa den makt hon 

eller han har kring valet av böcker och innehåll om inte elever ska lämna skolan som icke-läsare. 

Lärare kan inte hjälpa unga människor att bli klokare och mer empatiska om de inte låter eleverna 

komma till tals. Det sker ingen meningsfull undervisning för eleverna om 

litteraturundervisningen handlar om litteraturstudier där eleverna förväntas redogöra för ett givet 

innehåll (Molloy 2009, s. 50). Christina Olin-Scheller forskning bidrar med ytterligare en 

dimension. Hon menar att om inte svensklärarna klarar av att möta elevernas textvärldar i det nya 

framväxande medielandskapet riskerar vi inte bara att odla ett ointresse utan också låta 

skillnaderna i undervisningen eskalera. Hon ser faran i att svenskämnet delas upp i ett ”högre” 

ämne och en lättare variant av det samma. ”Om skillnaderna mellan olika program accentueras 

ännu mer, riskerar det som svensklärare ser som det ‘riktiga’, höga svenskämnet, bli förbehållet 

de program som förbereder för högre studier.” (Christina Olin-Scheller 2008, s. 148) Vidare 

skriver hon att alla inte behöver möta samma innehåll men att alla måste få redskap och verktyg 

att kunna ta sig fram, dessa verktyg utgörs av kunskaper om elevernas repertoarer22 och 

kunskaper om olika literacykompetenser23 (Olin-Scheller 2008, s. 148ff). Ett annat sätt att se på 

det är att elevers bristande förmåga eller ovilja mot att läsa kan innebära att lärare tar den enkla 

vägen när hon eller han står inför valet om Odysséen ska ses som film eller om eleverna ska få 

möta ett antal sånger i ur det klassiska verket. Läsningens plats tenderar att bli mindre självklar i 

en alltmer visuell kultur och när litteraturen utmanas från populärkulturens håll måste 

lärarutbildare och litteraturvetare vara beredda att legitimera litteraturens användning (Andersson 

2010, s. 94). 

 

Den vanligast förekommande kategorin i undersökningen är litteraturundervisning med inslag 
                                                
22 Repertoarbegreppet kommer från Kathleen McCormick och är en beskrivning av de olika föreställningar som finns 
hos läsaren om en text. Det handlar dels om ideologiska uppfattningar som läsaren bär med sig, så kallad allmän 
repertoar, men också om läsarens uppfattningar och tidigare läserfarenheter av texter, s k litterär repertoar. 
McCormicks repertoarbegrepp utgår inte bara från läsaren utan inkluderar även texten (den vidgade). Textens 
allmänna repertoar handlar precis som hos läsaren om ideologiska frågor och innehållet i berättelsen. Textens 
litterära repertoar innefattar formella aspekter som språk, stil och genre (McCormick 1994).  
23 Literacybegreppet är komplext och senare forskning (Street & Lefstein 2007, Lidberg m fl 2007) problematiserar 
begreppet i än större utsträckning. Här nöjer jag mig med att tala om det som något som innefattar förmåga till olika 
kommunikativa handlingar. 
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som fokuserar på kända verk eller klassiker. Dessa begrepp är inte synonyma med 

kanonbegreppet, ändå kan forskningen kring kanon hjälpa oss att förstå och problematisera den 

litteraturundervisning som har som mål att eleverna ska känna till och läsa kända verk eller 

klassiker. Om kanon skriver Lars Brink att dess mål inte är att vara dagsaktuell, eller något som 

utgår ifrån elevernas föreställningsvärldar. Kanon har till uppgift att förmedla ett kulturarv (med 

ett visst mått av förändring) (Brink 2006, s. 29). Brink menar att den kritik som framför allt riktas 

mot kanon är att urvalet har svårt att ”[...] beröra de många kulturarven i ett splittrat och 

mångkulturellt samhälle.” (Brink 2006, s. 36). Anna Williams visar genom studier av 

litteraturhistoriska handböcker att litteraturhistorien till stora delar utelämnar, eller marginaliserar 

kvinnliga författare (Williams 1997). Förekomsten av författarbiografiska inslag i intentionerna 

med litteraturundervisningen var enligt textanalysen den fjärde mest vanliga kategorin. I 

motsvarande utsträckning, även om det inte går att säga exakt fanns inslag om författare 

artikulerat hos de intervjuade lärarna. Inslagen måste också ses i skenet av ovanstående 

diskussion om kulturarv och bildning vilket kan få till följd att skolan reproducerar ett innehåll 

som inte är representativt eller demokratiskt (jfr Brink 2006 och Williams 1997).  

 

Litteraturundervisningen som kompetensutvecklande 
Så långt en diskussion om, och ett problematiserande kring litteraturundervisning som fokuserar 

på ”Kända verk eller klassiker”, ”Epoker” och ”Författarbiografisk litteraturundervisning”. 

Diskussionen har också kommit in på frågor som rör elevernas föreställningsvärldar och deras 

egna erfarenheter. I textanalysen var ”Erfarenhetspedagogik” den tredje vanligast förekommande 

kategorin och hos de intervjuade lärarna var dessa aspekter av undervisningen också 

återkommande inslag. Under föregående rubrik gavs bilden av en litteraturundervisning som till 

stora delar bygger på det som kan beskrivas som traditionellt. I samband med denna del 

diskuterades också forskning som kan sägas förhålla sig kritisk till de traditionella inslagen, och 

forskare som också kan sägas välkomna en mer elevnära undervisning, inte sällan kallad 

erfarenhetspedagogik efter Lars-Göran Malmgrens svenskämneskonception. Pär-Yngve 

Andersson menar att idéer om att undervisningen ska bygga på elevernas egna erfarenheter är en 

sympatisk tanke, men detta har också inneburit att texten som artefakt och textens egna 

inneboende värden mer sällan undersökts inom ramen för litteraturdidaktisk forskning. 

Andersson menar att det starka genomslag den erfarenhetspedagogiska litteraturundervisningen 
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haft också inneburit en nedsättande syn (gammalmodig och auktoritär) på den skönlitterära 

textens inneboende värden (Andersson 2010, s. 95).  

 
 [d]e som hävdar att skolläsningen bör vara så fri som möjligt, där elever främst tillåts att läsa enligt egna 
 intressen, riskerar att befästa de sociala skillnader som redan existerar. Barn och ungdomar från hem med 
 egna lästraditioner kommer alltid att hitta fram till den goda och varierade litteraturen. De som inte är så 
 lyckligt lottade måste få skolans hjälp att vidga sina litterära repertoarer (Andersson 2010, s. 99). 
 

Andersson ser således att även den erfarenhetspedagogiska litteraturundervisningen riskerar att 

reproducera existerande strukturer där en viss typ av litteratur blir förbehållen de barn och unga 

som möter den i hemmet. Med andra ord den kulturbärande eliten reproduceras utifrån detta 

synsätt. Samma kritik men andra perspektiv finns hos Annette Årheim. Hon menar att 

erfarenhetspedagogiken i allt för stor utsträckning förstärker och bekräftar den befintliga bild av 

verkligheten som skolungdomar redan har av samhället och sin omgivning. 

Erfarenhetspedagogiken ger för lite plats åt det okända och det avvikande får inte komma till tals 

(UR Samtiden - Bok och Bibliotek 2010). Samtidigt menar Christina Olin-Scheller att ”[i] 

sammanhang där lärandet är i fokus bör texterna [...] utmana läsarens tidigare föreställningar. 

Men spänningen mellan repertoarerna kan också helt utebli om avståndet mellan dem är för 

stort.” (Olin-Scheller 2008, s. 19). 

 

Helen Schmidls avhandling ger också intressanta perspektiv på undersökningen resultat. I de 

intervjuer hon genomförde var samtliga lärare i hennes studie ense om att det viktigaste var att 

eleverna läste och inte vad de läste. Lärarnas kommentarer i Schmidls studie knyter an till 

kategorierna ”Erfarenhetspedagogik” och ”Färdighetsämnet” i såväl denna undersökning som i 

Malmgrens ämneskonceptioner. Schmidl menar att en litteraturundervisning som släpper 

eleverna fria riskerar att lämna dem ensamma med sin läsning. De många titlarna som väljs med 

utgångspunkt i deras egen upplevelseläsning gör att lärarna inte har någon chans att vara ett stöd 

eller diskussionspartner vid läsningen, läsningen blir oproblematisk och perspektivlös. På samma 

sätt är det med den tematiska undervisningen menar Schmidl, eleverna lämnas ensamma för 

mycket i sin läsning och får inget fördjupat utbyte, dessutom kommer den litterära texten i 

skymundan för allmänna diskussioner i den tematiska litteraturundervisningen (Schmidl 2008, s. 

319ff). Den tematiska litteraturundervisningen förringar textens eget inneboende värde. Pär-

Yngve Andersson menar att om man ska använda litteraturen till att diskutera elevnära och svåra 
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frågor måste man vara medveten om att man lämnar den rena litteraturundervisningen och 

klargöra att syftet är något annat. Anderssons ståndpunkt problematiserar helt klart den 

erfarenhetspedagogiska litteraturundervisningen samtidigt som han slår ett slag för den 

traditionella, dock inte utan att ifrågasätta hur den typen av litteraturundervisning egentligen ser 

ut (Andersson 2010, s. 95). Helen Schmidl tar också avstånd ifrån att litteraturen enbart reduceras 

till en källa att ösa ur för att få material till diskussioner. För att utveckla läsandet kan inte 

undervisningen bara ta avstamp ifrån det tidigare kända, litteraturen måste utmana och provocera 

för att kontinuerligt bidra till elevernas läsutveckling (Schmidl 2008, s. 322ff). Örjan Torell har, 

som vi sett tidigare i uppsatsen, utryckt kritik mot skolan som han menar haft en alltför 

pragmatisk inriktning. Han menar att människan är konstnärlig, uppfinningsrik och 

fiktionsskapare och det pragmatiska perspektiven tenderar att avvisa dessa humanistiska aspekter 

när man inte ser till textens inneboende värde i litteraturundervisningen (Torell 2002, s. 48). I en 

nyligen publicerad studie ”Hva trenger vi egentlig litteraturen til?” visar Sylvi Penne (2012) att 

de nordiska modersmålslärarna i stor utsträckning anpassar litteraturundervisningen efter de mest 

omotiverad eleverna och att litteraturundervisningen då tar sin utgångspunkt i individ- och 

erfarenhetsnära frågor. Penne ser denna undervisning delvis som ett missbruk av Louise M. 

Rosenblatts reader-response teori, eftersom läsarorienterade teorier uppstod som en reaktion mot 

mer textorienterade teorier, vilka aldrig menade att utelämna texten. Problemet som uppstår i 

denna dikotomisering är att undervisningen tenderar att missa nyanser och problematiseringar 

(Penne 2012, s. 55ff).  

 

Traditionalister och progressivister verkar strida om vems fel det är att intresset för litteratur och 

läsningen av den samma viker neråt. Båda beskyller varandra för att undervisningen är för 

ensidig och ser ut på ett visst sätt. Resultatet av studien visar att lärarnas intentioner knappast är 

ensidiga, däremot så domineras de av traditionella och erfarenhetspedagogiska inslag. Även om 

det finns motsättningar mellan olika sätt att se på undervisningen finns ändå gemensamma 

utsagor och reflektioner som förenar. Stefan Lundström skriver att såväl inom den traditionella 

som inom de nya medierna finns didaktisk potential som lärare måste hantera om mötet i 

litteraturundervisningen ska bli meningsfullt för eleverna (Lundström 2009, s. 179). Pär-Yngve 

Andersson förstår erfarenhetspedagogikens förtjänster men menar att den måste kompletteras 

med en satsning på lässtrategier om någon utveckling ska kunna ske. Lärarens kompetenser och 
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strategier är viktiga menar han men får läraren bara elevernas uppmärksamhet riktad mot 

specifika inslag i texten är mycket av detta vunnet och eleverna kan sedan på egen hand upptäcka 

mer (Andersson 2010, s. 97-101). Andersson bygger sina påståenden på forskning som gjorts på 

barn i unga åldrar men han menar att det lätt låter sig appliceras på olika stadier inom 

utbildningssystemet (Andersson 2010, s. 107).  

 

Resultatet av studien visar som sagt att såväl traditionella inslag i lärares intentioner som de mer 

erfarenhetsinriktade är relativt vanligt förekommande i undersökningen. Detta skulle kunna 

innebära utifrån ett hegemoniskt synsätt att andra idéer inte har lika lätt att ta plats i 

litteraturundervisningen. Kategorin ”Färdighetsämnet” kan utifrån materialet ses som en 

diskursiv praktiker. Det är lockande att försöka ställa kategorin i relation till den framväxande 

genrepedagogiken24, ett angränsande område som kan inverka på diskursordningen. Kanske ger 

jag mig ut på hal is men i artikeln ”Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv” hänvisar Caroline 

Liberg till ett exempel där skönlitteraturen finns med som inslag när eleverna sammanställer 

argument inför skrivandet av en debattartikel. Liberg menar att eleverna här får språkligt stöd i 

sin skrivutveckling (Liberg 2009, s. 22). Måhända kan detta representera ytterligare ett sätt att se 

på litteraturundervisningen, en aspekt av den som inte getts möjlighet att ta plats inom den 

dominerande litteraturdidaktiska diskursen där andra inslag tenderar att vara förhärskande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                
24 Genrepedagogiken har sina rötter i Australien och vill i demokratisk anda medverka till att stödja elevers 
språkutveckling, i synnerhet skrivutvecklingen och hur texter formas och vilken funktion de fyller. Inom 
genrepedagogiken ses språket som ett medium vari lärandet formas (Liberg 2008) 
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Konklusion 
Studiens syfte har varit att undersöka svensklärares intentioner med litteraturundervisningen på 

gymnasiet. Jag finner detta intressant eftersom det kan synliggöra dominerande uppfattningar 

inom ett ämne men också synliggöra andra sätt att se på och tala om ett ämne. Det diskursiva 

angreppssättet gav ett verktyg att göra det med. Ytterligare ett syfte har varit att ställa resultatet 

av undersökningens empiri i relation till den litteraturdidaktiska forskningen, för att på så sätt 

synliggöra konsekvenser olika förhållningssätt får för elevernas kunskapsutveckling.  

 

Intentionerna med litteraturundervisningen som de avspeglade sig i det undersökta materialet 

visar en dominans av traditionella inslag, där kända verk och epokstudier utgjorde det mest 

centrala. Även om dessa inslag var mer dominerande än de progressiva inslagen utgjorde de 

återkommande moment hos lärarna i form av erfarenhetspedagogiska aspekter. Vilket är 

intressant med tanke på att företrädare för att de olika ideologierna ofta beskyller varandra för att 

litteraturundervisningen är undermålig och inte förmår utveckla eleverna förmågor eller intresse 

för litteratur. Argumenten och vad de riktar in sig på skiljer dem givetvis åt. Resultatet visade 

också att i lärarnas intentioner fanns olika sätt att se på innehållet i litteraturundervisningen. Av 

de sammanställda kategorierna fanns några representerade inom de tidigare kända 

ämneskonceptioner medan andra kunnat ses som utmanare inom en litteraturdidaktisk diskurs.  

 

Forskningsöversikten lyfte fram en litteraturdidaktisk diskurs med dominerande traditionalistiska 

och progressivistiska inslag. Perspektiven de ger på materialet utgör nödvändiga och viktiga 

aspekter att förhålla sig till och kanske ska kampen mellan dessa ideologier ses som en del av den 

pågående utvecklingen i skolan. Samtidigt bidrar de till en hegemonisk ordning (det vittnar såväl 

forskningsöversikten som resultatet om) som behöver utmanas. Lika viktigt som det är att vara 

medveten om vilka val man gör som lärare och vilka konsekvenser valen kan tänkas få, är det att 

ständig undersöka och belysa litteraturundervisningens innehåll och lärares intentioner med 

ämnet om inte alltför ensidiga perspektiv ska dominera fältet.   

 

 

 

 



 
 

 55 

Referenser 
Intervjuer med lärare (inspelningar i MPEG-4 audio (m4a)) 
Peter  20130212 
Sara  20130225 
Nina  20130227  
Jonna  20130227 
 

Litteraturlista 
Asplund Carlsson, Maj (2012). ”Svenska som ett demokratiämne och social reproduktion”. 
Ongstad, Sigmund (red.) (2012). Nordisk morsmålsdidaktikk: forskning, felt og fag. Oslo: Novus 
 
Bergman, Lotta (2007). Gymnasieskolans svenskämnen: en studie av svenskundervisningen i fyra 
gymnasieklasser. Diss. Lund : Lunds universitet, 2007 
 
Bergman, Lotta (2009). Makt, mening, motstånd: [litteraturundervisningens dilemman och 
möjligheter]. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Brink, Lars (1992). Gymnasiets litterära kanon: urval och värderingar i läromedel 1910-1945 = 
[The literary canon of the Swedish senior high school] : [selection and values in teaching media 
1910-1945]. Diss. Uppsala : Univ., 1993 
 
Brink, Lars (2006). ”Konsensus som kanon? Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 
litteraturlärare”. Brink, Lars & Nilsson, Roy (red.) (2006). Kanon och tradition: ämnesdidaktiska 
studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning. Gävle: Lärarutbildningen, Högskolan i 
Gävle 
 
Burman, Carina (2002). ”Biografisk litteraturforskning”. Bergsten, Staffan (red.) (2002). 
Litteraturvetenskap: en inledning. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Culler, Jonathan (2002). Structuralist poetics: structuralism, linguistics and the study of 
literature. London: Routledge 
 
Dahl, Christoffer (2010). Ett annorlunda BRUS: ett läromedels litteraturförmedling i 
spänningsfältet mellan tradition och förnyelse. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 
2006 Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2043/11043 
 
Degerman, Peter & Johansson, Anders (2010). ”Läsa normalt”. Tidskrift för litteraturvetenskap 
[Elektronisk resurs]. (2010). Lund: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap.  
Tillgänglig på Internet: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/issue/current 
 
Degerman, Peter (2012). "Litteraturen, det är vad man undervisar om": det svenska 
litteraturdidaktiska fältet i förvandling. Diss. Åbo : Åbo Akademi, 2013 Tillgänglig på Internet: 



 

 56 

http://doria17-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/87730 
 
Englund, Boel (1997). Skolans tal om litteratur: om gymnasieskolans litteraturstudium och dess 
plats i ett kulturellt åter-skapande med utgångspunkt i en jämförelse av texter för 
litteraturundervisning i Sverige och Frankrike. Diss. Stockholm : Univ. 
 
Englund, Tomas (1997). ”Undervisning som meningserbjudande”. Uljens, Michael (red.) (1997). 
Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur 
 
Englund, Tomas (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: 
Daidalos 
 
Esaiasson, Peter (2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., 
[rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 
 
Fairclough, Norman (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity 
 
Hargreaves, Andy/Goodson, Ivor F (1996). ”Teachers’ Professional Lives: Aspirations and 
Actualities”. I: Goodson, Ivor F/Hargreaves, Andy (red.) Teachers’ Professional Lives. London: 
Falmer Press.  
 
Hopmann, Stefan (1997). ”Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken”. Uljens, Michael (red.) 
(1997). Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur 
 
Hultin, Eva (2009). ”Det ovanliga i vanliga klassrumssamtal”. Bergman, Lotta (red.). Makt, 
mening, motstånd: [litteraturundervisningens dilemman och möjligheter]. 1. uppl. Stockholm: 
Liber 
 
Jank, Werner och Meyer, Hilbert (1997). ”Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och 
handlingskompetens”. Uljens, Michael (red.) (1997). Didaktik: teori, reflektion och praktik. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Liberg, Caroline, af Geijerstam, Åsa och Folkeryd, Jenny W. (2007). A linguistic perspective   
on scientific literacy. I Cedric Linder, Leif Östman och Per-Plof Wickman (red.) Promoting   
Scientific Literacy. Science Education Research in Transaction. Science Educational   
Research in Transaction. Sid 42-47 (6 sid.)     
http://www.did.uu.se/carolineliberg/documents/070528ProceedingsScientificLiteracy.pdf  
 
Liberg, Caroline (2009). ”Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv”. I: Rapport från ASLA:s 
höstsymposium 2009. ASLA:s skriftserie. Tillgänglig på internet: 
http://www.did.uu.se/carolineliberg/documents/asla08.pdf  
 



 
 

 57 

Lundström, Stefan (2007). Textens väg: om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans 
svenskundervisning. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007. Tillgänglig på Internet: 
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1380&lang=sv 
 
Lundström, Stefan (2009). ”Skuggspel – om svenskämnets texturval”. Bergman, Lotta (2009). 
Makt, mening, motstånd: [litteraturundervisningens dilemman och möjligheter]. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Malmgren, Gun (1999). ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd”.  
Thavenius, Jan (red.) (1999). Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur  
 
Malmgren, Lars-Göran (1996). Svenskundervisning i grundskolan. 2., [aktualiserade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Martinsson, Bengt-Görna (2012). ”Litteraturundervisningen som motståndets didaktik”. Ongstad, 
Sigmund (red.) (2012). Nordisk morsmålsdidaktikk: forskning, felt og fag. Oslo: Novus 
 
McCormick, Kathleen (1994). The culture of reading and the teaching of English. Manchester: 
Manchester Univ. Press 
 
Molloy, Gunilla (1996). Reflekterande läsning och skrivning: årskurs 7-9. Lund: Studentlitteratur  
 
Molloy, Gunilla (2002). Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på 
högstadiet. Stockholm: Lärarhögsk. 
 
Molloy, Gunilla (2009). ”Om litteraturläsning som förförelse och maktkamp”. Bergman, Lotta 
(2009). Makt, mening, motstånd: [litteraturundervisningens dilemman och möjligheter]. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Mossberg Schüllerqvist, Ingrid (2008). Läsa texten eller "verkligheten": tolkningsgemenskaper 
på en litteraturdidaktisk bro. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008 Tillgänglig på 
Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-7515 
 
Mossberg Schüllerqvist, Ingrid och Olin-Scheller, Christina (2011). ”Mellan teori och praktik  
Svensklärares teoriomsättning om text, läsare och läsning”. Eklund, Solweig (red.) (2011). 
Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller. Stockholm: Stiftelsen SAF  
i samarbete med Lärarförbundet 
 
Penne, Sylvi (2012). ”Hva trenger vi egentlig litteraturen til?”. Frydensbjerg, Nikolaj & 
Kaspersen, Peter (red.) (2012). Den nordiske skolen - fins den? / didaktiske diskurser og 
dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag /c Nikolaj Frydensbjerg Elf .... Oslo: Novus forlag 
 
Olin-Scheller, Christina (2006). Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers 
textvärldar. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2007 
Tillgänglig på Internet: http://www.diva-portal.org/kau/theses/abstract.xsql?dbid=474 
 
Olsson, Anders (2002). ”Intertextualitet, komparation och reception”. Bergsten, Staffan (red.) 



 

 58 

(2002). Litteraturvetenskap: en inledning. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Ongstad, Sigmund (2004). Språk, kommunikasjon og didaktikk: norsk som flerfaglig og 
fagdidaktisk resurs. Bergen: Fagbokförl. 
 
Román, Henrik (2006). Skönheten och nyttan: om gymnasiesvenskans litteraturundervisning 
1947-1985. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006 
 
Sarsenov, Karin (2010). ”Varför läsa litteratur – i Ryssland? Tidskrift för litteraturvetenskap 
[Elektronisk resurs]. (2010). Lund: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap.  
Tillgänglig på Internet: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/issue/current 
 
Schmidl, Helen (2008). Från vildmark till grön ängel: receptionsanalyser av läsning i åttonde 
klass. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008  
 
Selander, Staffan. ”Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En  
översikt över läromedel – perspektiv och forskning”. Läromedel – specifikt -. SOU 2003:15 (75 
s.)  
 
Skalin, Lars-Åke (2002). ”Narratologi - studiet av berättandets principer”. Bergsten, Staffan 
(red.) (2002). Litteraturvetenskap: en inledning. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Skolverket (2000). Svenska. (Elektroniskt) <Kursplaner & betyg/Kursplaner &  
betygskriterier/Kursinfo/gymnasial utbildning/ämnen/Svenska> (130516) 
 
Street, Brian V. & Lefstein, Adam. (2007). Literacy: an advanced resource book. London:  
Routledge  
 
Svedjedal, Johan (2002). ”Litteratursociologi”. Bergsten, Staffan (red.) (2002). 
Litteraturvetenskap: en inledning. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Säljö, Roger (2011). ”Lärande och lärandemiljöer”. Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.) 
(2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Thavenius, Jan (1999). ”Traditioner och förändring”. Thavenius, Jan (red.) (1999). Svenskämnets  
historia. Lund: Studentlitteratur  
 
Tidskrift för litteraturvetenskap (2010:3-4). Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för 
litteraturvetenskap.  
Tillgänglig på internet  http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/issue/view/63/showToc 
 
Torell, Örjan & Torell, Örjan (2002). Hur gör man en litteraturläsare?: om skolans 
litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literary 
Competence as a Product of School Culture] / Örjan Torell (red.) .... Härnösand: Institutionen för 
humaniora, Mitthögskolan 
 
Uljens, Michael (1997). ”Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori”. Uljens, Michael (red.) 



 
 

 59 

(1997). Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur 
 
UR Samtiden - Bok och Bibliotek 2010 [Elektronisk resurs] : Skönlitteratur - speglar eller 
fönster?. (2010). Utbildningsradion 
 
Williams, Anna (1997). Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska 
översiktsverk under 1900-talet = [Stars without constellations] : [women and canon formation in 
20th century literary historiography]. Stockholm: Gidlund 
 
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60 

 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Presentation för den intervjuade: 
Studien görs i syfte att få syn på lärares intentioner med litteraturundervisningen på gymnasiet. 
Tidigare kartläggning (läs Malmgren) ger inte alltid en rättvisande röst av ett komplext ämne och 
en komplex undervisning (bildningsämnet, erfarenhetspedagogiska ämnet, färdighetsämnet). 
Dessutom placera resultatet i relation till olika litteraturdidaktiska teorier och idéer om skolans 
innehåll.  
 
Etiska frågor kring intervjuande (Kvale 1997, s. 113, 142) 
Informerat samtycke  
Konfidentialitet 
 
Intervjufrågor - Följ upp dimensioner som träder fram i svaren (Kvale s. 124 ex. på 
intervjufrågor) 
A Inledande frågor 
- Kan du berätta för mig om ett vanligt återkommande moment i litteraturundervisningen? 
B Uppföljningsfrågor (ha syftet med undersökningen i fokus samt egen koll på ämnet/temat) 
- Vad tänker du att eleverna ska lära sig? 
- Vilka tankar har du om innehållet i undervisningen? 
- Hur vill du att eleverna arbetar med uppgiften eller momentet? Hur ser en vanlig 
examinationsform eller redovisningsform ut? 
C Sonderande frågor 
- Kan du ge fler exempel på vanligt förekommande moment i din litteraturundervisning? 
D Specificerande frågor 
- Går det att säga något mer om vad du anser eleverna ska kunna och/eller om innehållet? 
E Direkt frågor 
- Vad tycker du om det innehåll som artikulerats i styrdokumenten om litteratur och 
skönlitteratur? - Skulle du vilja att styrdokumenten såg annorlunda ut? Tog upp andra saker inom 
ämnet? 
F Indirekta frågor 
- Hur tror du ett vanligt förekommande upplägg ser ut hos andra? Vad anser du om det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


