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Sammanfattning 

Denna studie har som mål att analysera svensklärares syn på skönlitteraturens mening och syfte, 

både i ett generellt perspektiv och i relation till litteraturen inom svenskämnets 

litteraturundervisning. Studiens empiriska material består av sex intervjuer med yrkesverksamma 

svensklärare, fem på gymnasienivå och en på högstadienivå. De teoretiska utgångspunkterna är i 

studien hämtade från tidigare forskning om litteraturundervisningen inom svenskämnet, och 

utgörs av fyra olika traditionella tyngdpunkter i litteraturens undervisningssyfte, kallade 

ämnesemfaser. Utöver detta blir lärarnas intervjusvar även analyserade och diskuteras utifrån en 

pågående litteraturvetenskaplig diskussion om tolkningsmetodik och svensklärares påstådda 

alltför subjektiva analysförmåga. 

Resultatet visar en litteratursyn som grundar sig i en blandning av alla olika emfaser, och 

utifrån lärarnas svar blir litteraturen ett mångfacetterat utbildningsinstrument med olika roller i 

elevers utveckling av skilda förmågor. De mest framträdande syftena med litteraturen, både 

generellt och pedagogiskt, är enligt lärarna att ge allmänbildning, skapa förståelse för tidsepoker 

samt för andra människor, ge språkträning och utveckla den egna kreativiteten. Genom 

lärarsvaren blir det också tydligt att dessa är starkt påverkade av eleverna vid litteraturvalen till 

undervisningen och att de är fullt medvetna om olika sätt att tolka och analysera. De uppvisar 

därmed en vid kompetens kring litteraturstudiet och inte enbart ett förespråkande av subjektiv 

tolkning av litteratur.  

 

Nyckelord: skönlitteratur, litteratursyn, svenskämnet, ämnesemfaser, skönlitteraturens 

pedagogiska syfte.  
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1. Inledning och bakgrund 

Skönlitteratur är ett kontroversiellt ämne i många avseenden, vilket blir synligt inte minst när man 

börjar nysta i vad dess egentliga mening är enligt människor. Det finns sannolikt lika många sätt 

att se på litteratur som det finns läsare, och ingen är den andra lik till hundra procent. Hur detta 

förhåller sig till litteraturens beständighet har diskuterats i forum världen över utan något 

enhetligt svar. Vad det emellertid visar är hur litteraturen väcker tankar och funderingar till liv, 

trots sin på senare tid förändrade ställning i form av dalande läsintresse (Årheim 2009, s. 72). 

Forskare och tillika litteraturvetare utvecklar ofta dessa funderingar och gör sig namn genom att 

uttala sig om litteraturens syfte och funktion.  

Magnus Persson (2007) är en av dessa forskare och ställer rätt och slätt frågan om varför man 

ska läsa skönlitteratur. Han undersöker sedan argumenten i skolans styrdokument såsom de sett 

ut under 1900-talet. Han pekar på hur svaren sett väldigt olika ut beroende på när i 

världshistorien man har ställt frågan. Ett universellt pedagogiskt litteratursyfte, som alltid gäller, 

oberoende av historisk inramning, är således svårt att formulera utan att det blir väldigt förenklat 

och missvisande. Oavsett de vitt skilda åsikterna om litteraturen som finns är det dock uppenbart 

att litteraturen är ett ämne som diskuteras och anses vara av värde för forskning. 

 Ett tecken på detta värde är att det i år (2012) publicerades en litteraturutredning, på uppdrag 

av den svenska regeringen, med titeln Läsandets kultur (SOU 2012:65). Över 600 sidor ägnas åt att 

diskutera och undersöka litteraturens ställning i Sverige och litteraturläsningen hos landets 

befolkning. Syftet med utredningen är i slutändan att presentera statistik över svenskarnas läsning 

och komma med förslag på hur man ska främja denna genom resursfördelning, läsfrämjande 

projekt i skolor och på bibliotek och olika sätt att underlätta för författare att skapa litteratur. Vad 

statistiken dock visar är en relativt stark ställning för litteraturen men en något försvagad läskultur 

hos de unga (SOU 2012:65, s. 45). De ungas läsning har genom tiderna varit ett brännande ämne, 

och orsaker till ungdomars dalande litteraturintresse och läskunnighet har även det analyserats i 

relation till det förändrade medieklimatet, men också till skolans litteraturundervisning. 

Skolan är den arena där litteraturen realiseras och konkretiseras i mötet med både vana och 

ovana läsare. Syftet med litteraturen i skolan äger dock en pluralitet i definitionerna på samma sätt 

som i samhället i stort. Skillnaden är emellertid att skolan fungerar som den tratt som alla 

samhällsmedborgare ska passera igenom, och just läsning av litteratur har i undervisningen som 

inofficiellt syfte att skola eleverna till att gå från ovana till vana läsare. I förlängningen vilar ett 

enormt ansvar på lärarens axlar, med en extra vikt på just svenskläraren. Dessa är ofta också 

utsatta för granskning, som exempelvis i studieöversikten Läsa bör man…? (2009) med Lena 

Kåreland som redaktör. I denna har en rad forskare och litteraturvetare tagit sig an liknande 

frågor som Persson (2007) behandlat. Svensklärarens roll diskuteras också av Kåreland med flera 

med kopplingar till det förändrade medieklimatet, i likhet med den nämnda litteraturutredningen. 
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Lärarnas egen kunskap om litteraturen och dess funktion som bas för analys undersöks för att se 

hur lärare utformar litteraturundervisningen.  

Dessa studier kan stå som exempel på hur svensklärare alltid har att förhålla sig till 

skönlitteraturens värde i samhällets ögon. Litteraturens roll är inget outforskat område men i 

likhet med den mångfald av ”litteratursyner” som nämndes ovan, finns det inte heller något 

uniformt forskningsresultat som fastslår en universell mening med litteraturen. Studier av 

styrdokumentens roll i litteraturförmedling i skolan finns, som Perssons med flera. Idag är det 

dock en lite speciell situation eftersom skolsystemet genomgick ännu en reform 2011. Vad som 

har skrivits om styrdokumentens inverkan måste därför idag ses i ljuset av de nya läroplanerna. 

Vad som dock inte har förändrats är litteraturens ställning i läroplanerna. Om något har den 

förstärkts. I Lgy11 står skönlitteraturen utskriven som en ämnespelare, vilken det mesta av 

undervisningen ska röra sig kring, och i Lgr11 är skönlitteraturen likaså en central del i 

svenskundervisningen.    

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 
reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 
personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 
känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. (Lgy11 2011, s. 160) 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda 
delar av världen. (Lgr11 2011, s. 222) 
 

Vad citaten visar är hur svensklärarna alltid är ålagda, genom sin yrkesroll, att behandla litteratur i 

sin undervisning. Hur de gör detta och hur de ser på litteraturen är den aktuella studiens 

forskningsobjekt.  

Lärarnas litteratursyn måste emellertid förstås i relation till hur litteraturdefinitionens flyktighet 

gör dess avgränsning som undervisningsämne i mångt och mycket svårfångat. Med avgränsning 

menas dock inte att rent krasst definiera skönlitteraturen som genre, även om det i slutändan 

också innebär vissa preciseringsdilemman. Det handlar snarare om att belysa lärarens verklighet. 

Mycket i läraryrket handlar om att kunna konkretisera de direktiv som ges från statligt och 

kommunalt håll för att få det att fungera i den faktiska verksamheten. Men hur gör man med ett 

ämne som inte låter sig avgränsas? Kan man ens komma en generell ämneskärna på spåren, eller 

handlar det snarare om att göra så gott man kan utifrån vilka möjligheter som ges? Med dessa 

frågor blir det relevant att se hur lärare förhåller sig till litteraturen, både generellt sett och 

yrkesrelaterat. Hur ser svensklärare på litteraturen och dess roll i skolan? Hur mycket påverkar de 

nämnda statsdirektiven i form av styrdokument? Och hur förhåller sig svenskläraren till den 

komplexitet som finns kring litteraturen och den mängd av litteratursyner som finns? Dessa 

frågor fungerar som grundbultar i det förestående arbetet och kommer alla beröras i mer eller 

mindre utsträckning. Fortsättningsvis kommer begreppen ”litteratur” och ”skönlitteratur” att 

användas synonymt, och när något annat åsyftas används andra förled. 
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2. Litteraturöversikt 

Ovan nämndes ett fåtal författare som givit sig i kast med att försöka analysera litteraturens 

föränderliga och svårdefinierade mening och värde. Nedan kommer emellertid en mer utförlig 

genomgång göras av ett något större urval av avhandlingar och rapporter, som alla har skrivits 

om litteraturen i samhället och i skolan, vilka är relevanta för denna uppsats. Den litteratur som 

kommer att behandlas har alla skönlitteraturen som gemensam nämnare men har också med olika 

syften tagit sig an ämnet. Presentationen nedan är därför tematiskt upplagd men utan en strikt 

uppdelning i ämnesområden. De olika texterna får snarare gripa in i och relateras till varandra där 

närliggande relevans finns. Till en början görs en genomgång av studier med mer historiska 

perspektiv, vilka haft som mål att förankra och förstå svenskundervisningen och dess 

litteraturundervisning utifrån tidigare traditioner. Ur denna typ av historisk litteratur kommer 

även denna studies teoretiska verktyg att hämtas och förklaras. Detta följs sedan av en 

beskrivning av litteratur rörande skönlitteraturens mer moderna roll och syfte i skolans praxisfält. 

Denna andra sektion kommer likaså att mynna ut i analytiska förutsättningar för den aktuella 

studiens resultat.   

2.1 Historiens raster 

Trots att den aktuella studien inte rör sig i historiebeskrivningens ämnesområden finns det 

uppenbara kopplingar mellan forskning med historiska perspektiv på svenskundervisningen och 

ämnet för denna examensuppsats. Vad historiska studier i detta sammanhang skapar är ett raster, 

genom vilket man kan se på svensklärarens pedagogiska traditionsbagage, ständigt närvarande 

även i den moderna yrkesrollen.   

Exempel på studier av historisk karaktär är Jan Thavenius framställning Modersmål och fadersarv: 

svenskämnets traditioner i historien och nuet (1981), där han behandlar svenskämnets historiska 

traditioner genom både klassrumsobservationer och diskursanalys. Svenskämnets traditionella roll 

belyses av Thavenius från olika håll, men analyseras utifrån föränderliga kunskapssyner och en 

syn på skolans utbildningsuppdrag. Denna föränderlighet blir dock paradoxal i Thavenius ögon, 

och han menar att det finns en ”kontinuitet i diskontinuiteten” (1981, s. 224). Svenskämnets 

historia har i själva verket en till viss grad oföränderlighet i dess innehållsliga, metodiska och 

didaktiska aspekter, men dessa har betytt olika saker beroende på när i tiden man har undersökt 

dem. För den aktuella studiens forskningsobjekt betyder detta att även om dagens lärares syn på 

litteraturundervisningen ser annorlunda ut gentemot lärarnas i forna tider, behöver 

undervisningens underliggande filosofi nödvändigtvis inte vara annorlunda. Den tolkas bara på 

ett annat sätt.    

Thavenius skriver även på ett mer generellt plan om utbildningsväsendets roll: ”Skolans 

främsta uppgift genom historien har inte varit att främja individuell utveckling utan social 

stabilitet.” (Thavenius 1981, s. 235). Vad citatet pekar på är hur skolans funktion har varit att 
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utstaka vad som är accepterat och vad som ingår i en samhällelig normalitet. Detta finns 

fortfarande indirekt i dagens skola, men idag framhålls snarare individualiseringen i första 

rummet, och skolan som socialt stabiliserande social faktor i det andra. Eleverna idag ska enligt 

de nutida styrdokumenten hela tiden få chansen att utvecklas individuellt och i egen takt (Lgy11, 

2011, s. 5). Skolan, och i förlängningen också svenskämnet, har dock traditionellt sett fungerat 

som en gruppsocialisation där språkundervisningen fått stå som ännu ett sätt att lära sig historien. 

Litteraturen har i relation till detta varit enbart ännu ett sätt för eleverna att känna sin externa 

omvärld.  

Det ovan refererade berörde svenskämnets traditioner generellt sett men Thavenius har också 

riktat in sig på det ämnesområde av svenskundervisningen som ligger till grund för även denna 

studie, nämligen litteraturundervisningen. I Klassbildning och folkuppfostran: om litteraturundervisningens 

traditioner (1991), vilken kan ses som en fortsättning på hans undersökning från 1981, ställer han 

sig frågor om huruvida litterär bildning är något som skolan ens ska förmedla, och undersöker 

sedan hur synen på bildning genom litteratur har gått från obefintlighet till att bli dominerande. 

Han skriver också här ur ett historiskt perspektiv och visar att när Sverige i början på 1900-talet 

utvecklades och människan fick det mycket bättre ställt och överflödet trädde in, gick skolans 

litteraturundervisning, från att ha varit ett ämne där man främst introducerat eleverna för 

litteratur, till att bli ett ämne där man snarare måste fostra eleverna till att bli goda 

litteraturkonsumenter (Thavenius 1991, s. 12). Detta är också läget idag till viss del, trots att man 

inte explicit använder fullt lika värderande ord som ”goda” i samma utsträckning. Skillnaden är 

att överflödet finns medan eleverna har övergivit litteraturen. Läraren måste således både initialt 

introducera litteraturen och samtidigt lära eleverna att bli kunniga läsare.  

De olika litteraturpedagogiska strömningarna är också i fokus för Thavenius och han beskriver 

hur litteraturens relativt sena intåg i svenskämnets språkundervisning först och främst 

möjliggjorde en funktionell språkinlärning och inte något annat. Detta blev en förlängning av det 

tidigare då det var just språkinlärning som var det främsta målet med svenskundervisningen 

(Thavenius 1991, s. 163). En professionell yrkeskår med litteraturen som mångsidigt 

utbildningsinstrument i handen växte inte fram förrän på 1800-talets senare hälft, när en 

universitetsutbildning för dessa introduceras (Ibid, s. 21). Innan detta var litteraturen förlagd i 

periferin i svenskämnet och dess möjligheter till bildningsskapande ansågs vara begränsade. Efter 

dess uppvärderande blev det en fråga om litterär socialisation, där läsandet ämnade skapa en 

självinsikt hos eleverna och forma dem som människor i ett socialt och traditionsbundet 

sammanhang (Ibid, s. 37). 

Hur denna socialisation skulle te sig kan kopplas ihop med frågan om vad man läser i skolan. 

När läraren väljer ut undervisningslitteratur handlar det alltid om en värderingsfråga som aldrig är 

fri från en maktaspekt. Urvalet av undervisningslitteratur har undersökts av Lars Brink (1992), 

med stöd i Thavenius (1981, 1991) studier. Ur ett litteratursociologsikt perspektiv, studerar Brink 

litteraturundervisningen och dess koppling till kanon i den svenska gymnasieskolans läromedel 

mellan 1910-1945. Även Brink (1992, s. 16) hänvisar till den svenska litteraturens låga ställning i 

skolan fram till 1900-talets början och menar att det främst handlade om ett uppvisande av 
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författarideal och inte mycket mer än så. Men när undervisningen om litteratur tog fart på riktigt 

ansåg man att den även hade något konkret att säga om världen utanför skolans väggar (Brink 

1992, s. 45). Vad-frågan i undervisning är dock alltid en fråga om makt, och när det gäller urvalet 

av undervisningslitteratur innebär utrymmet att valet av en viss typ av författare eller genre att 

andra slås ut (Brink, 1992, s. 280).  

Hur man sedan litteraturens förstärkta ställning i skolan har definierat syftet med läsningen 

har, på liknande sätt som för den underliggande filosofin som nämndes ovan, sett olika ut 

beroende på vilka man har frågat och när man har frågat dem. Men oberoende av subjektiviteten 

i skönlitteraturens historiska syftesdefinition finns det en skönjbar diskrepans mellan två större 

typer av litteraturroller. I likhet med skönlitteraturens rent funktionella ställning som 

språkutvecklare i utbildningshistorien, som Thavenius beskriver (1981, 1991), har den också 

traditionellt ansetts ha en främst estetisk funktion, för nöjets och rekreationens skull. Dess 

möjligheter att främja allmännyttan har därför ansetts begränsade. Inom denna uppdelning har 

Henrik Román (2006) placerat sig, och med en läroplansteoretisk utgångspunkt beskriver han 

synen på litteratur bland svensklärarföreträdare inom den svenska gymnasieskolans 

litteraturundervisning mellan åren 1947-1985. Hans resultat visar på en koppling mellan en 

förändring av litteratursynen bland företrädarna och de skolreformer som sker mellan 1947 och 

1985. Vad som dock också framgår av Románs resultat är att det inte är en enkelspårig påverkan 

med avsändare och adressat, där reformerna är det förra, utan det handlar snarare om en 

växelverkan (Román 2006, s. 336).  

Som analytiskt verktyg använder Román vad han kallar emfaser, vilkas tillämpning blir att 

”tydliggöra tyngdpunktsförskjutningar, brott och överlappningar i synen på gymnasiesvenskans 

litteraturundervisning” (Román 2006, s. 72). Dessa emfaser är fyra till antalet och definieras som 

bildning, färdighet, erfarenhet och estetik. Deras applicering på studiet av litteraturundervisningen kan 

till viss del förstås utifrån termerna i sig, där olika syften med undervisningen svarar mot olika 

emfaser, men uppdelningen mellan dem synliggör även litteraturens skilda användningsområden, 

vilka kommer till uttryck i skolan. Dessa emfaser kommer att användas även i det aktuella 

examensarbetet, varvid en mer utförlig beskrivning av emfasernas karaktär och tillämpning 

kommer att göras i slutet av denna litteraturöversikt. 

2.2 Verklighetens dilemma  

Den historiska synvinkeln hos de refererade författarna innehåller även en aspekt som går att 

härleda till en universell verklighet utan särskilda kopplingar till en viss tid. Litteraturens 

vardagsförankring i form av skolans undervisning gör snabbt synligt ett behov av en pragmatisk 

hållning hos läraren. Román (2006, s. 333) pekar till exempel på hur man redan på 70-talet talade 

om elevers bristande språkliga kompetens, och att detta var av större vikt att lägga fokus vid, än 

litteraturundervisningens mer abstrakta innehåll. Det handlar alltså om en tillbakagång till 

litteraturens funktionalitetstränande roll. Här kan man göra klara paralleller till idag, och den 

litteraturutredning som nämnts, där siffror enligt nya PISA-undersökningar visar att ungdomars 
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läsförmåga har försämrats något (SOU 2012:65, s. 52). Denna försämring är något alla 

svensklärare har att förhålla sig till, vilket har en stor inverkan på vilken typ av litteratur man kan 

arbeta med, och även hur man kan arbeta med den. Skönlitteraturens roll som 

bildningsinstrument förlorar, i skenet av bristande läsfärdighet, lite av sin förmåga att skapa 

kunskap, när eleverna har svårigheter att till och med tyda orden.  

Thavenius (1981, s. 34) är likaså inne på denna verklighetsförankring och talar om lärarens 

vardagspraxis och hur denna styrs av de faktiska klassrumsförhållanden som råder. Läraren måste 

hela tiden anamma en pragmatisk hållning fri från idealisering, vilket får förenklande 

konsekvenser för undervisningen. Dilemmat som Thavenius målar upp är ett dilemma där 

handlingskravet för läraren gör att denne är tvungen att skapa en fungerande verksamhet, 

oberoende av huruvida den är av hög kvalitet eller inte. Implikationerna detta får för 

litteraturundervisningen är att där det önskvärda litteratursamtalet, med värdering, analys och 

reflektion får stå tillbaka till förmån för mer grundläggande aspekter av litteraturen.  

2.3 Svenskläraren som litteraturkonsument och litteraturförmedlare  

Det är just samtalet om läsningen inom det praktiska fältet som är ämnet för de studier som 

redogörs för i det följande avsnittet. Således går fokus över till undersökningar med läraren som 

litteraturförmedlare, och litteraturundervisningen som den ser ut idag, i förgrunden.   

Lena Kårelands (2009) forskningsöversikt som nämndes i bakgrunden ovan innehåller en rad 

forskare som i olika utsträckning försökt bena ut litteraturens eviga fråga om dess värde i olika 

kontexter, dock ofta kopplat till skolsfären. Margareta Petersson (2009, s. 16) har exempelvis 

bidragit med en undersökning rörande blivande svensklärares läsvanor och hur dessa blivande 

lärare ser på litteraturläsning i allmänhet. Hennes enkätresultat pekar mot en generell 

överenstämmelse mellan svensklärares och gemene mans läsvanor och preferenser för litteratur. 

Resultatet visar att intresset för litteratur är starkt hos ungefär hälften av de tillfrågade blivande 

svensklärarna.  Det är med dessa resultat i hand därmed inte möjligt att se på svensklärare som 

några exceptionella läsare utan snarare läsare av normal rang. Petersson ställer sig därför 

avslutningsvis frågande till hur man ska främja de blivande svensklärarnas läsintresse (2009, s 35).  

I samma forskningsöversikt finns Anette Årheims (2009, s. 66) studie. I sin bakgrund tar 

Årheim också upp svensklärares attityder till skönlitteraturläsning och urskiljer två läger i deras 

förhållningssätt till litteraturundervisningen. Det ena förespråkar traditionella åsikter kring läsning 

av klassiker, detta trots det ”vidgade textbegreppet” i läroplanerna, medan det andra i stort sett 

inte värderar den klassiska skönlitteraturen som viktig längre. Detta i relation till just den nya 

synen på vad en text är, och det förändrade medieklimatet som redan har nämnts (Årheim 2009, 

s. 71). På olika sätt skildrar Peterssons och Årheims studier en liknande problematik rörande 

svensklärarnas syn på litteratur.  

Paralleller går här att dra till Jenny Bergenmars (2010, s. 17) artikel i Tfl (Tidskrift för 

litteraturvetenskap). Bergenmar behandlar i sin text en litteratursyn som förmedlas inom 

litteraturvetenskapen och i förlängningen på svensklärarprogrammet. Hon målar upp en bild av 
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att det råder en utbredd uppfattning bland lärare på litteraturvetenskapliga institutioner, att 

blivande svensklärare är undermåliga litteraturanalytiker. Anledningen till detta är att dessa 

institutioner och dess lärare har en syn på litteraturläsning som bygger på ett totalt upphöjande av 

kritisk läsning (critical reading) som enda sätt att förhålla sig till litteratur. Vad som sker i och med 

detta premierande av bara ett förhållningssätt till läsning är att det skapar ett reproducerande och 

ett föreskrivande av en normativ litteratursyn. Det blir i förlängningen en fråga om goda och 

dåliga läsare.      

Med denna bakgrund tar Bergenmar sedan spjärn mot i huvudsak tre teorier om alternativa 

sätt att närma sig litteratur såsom de framställts av Rita Felski (2008), Michael Warner (2004) och 

Eve Kosofsky Sedgewick (2003). Vad hon vidare gör i artikeln är att diskutera dessa alternativ i 

relation till boken Främlingskap och främmandegöring: förhållningssätt till skönlitteratur i 

universitetsundervisningen (Christer Ekholm & Staffan Thorson (red.), 2009). I opposition till denna 

text diskuteras sedan litteraturläsning i ett didaktiskt och receptionsestetiskt perspektiv, där 

litteraturens roll inte får reduceras till enbart estetik enligt Bergenmar. Hon menar, med stöd hos 

Felski, Warner och Kosofsky Sedgwick, att litteraturen snarare bäddar för fler förhållningssätt 

och inte enbart för ett distanserande genom en kritisk hållning.   

Definitionsproblematiken som omgärdar begreppet litteratur tas även den upp av Bergenmar. 

Hon beskriver hur litteratur ofta ses som något främmandegörande i den litteraturkontext som 

håller kritisk läsning som det högsta idealet för relationen mellan läsare och text. Subjektiviteten 

är något som inom litteraturvetenskapen inte har värderats högt. Bergenmar menar att 

litteraturvetarna som undervisar blivande svensklärare ofta påpekar att dessa blivande lärare i hög 

grad är subjektiva läsare. Litteraturen blir, i händerna på svenskläraren, något som ska kopplas 

direkt till den egna subjektiva upplevelsen. Med denna typ av ensidiga litteratursyn menar 

Bergenmar att litteraturens roll i utbildningsväsendet alltid blir en fråga om makt, vilket 

förminskar litteraturens sociala, kulturella och existentiella innebörder.   

Bergenmar verkar inom samma område som Ingrid Mossberg Schüllerqvists (2008) 

doktorsavhandling, vilken mer ingående undersöker lärarnas förhållande till den faktiska mängd 

av tolkningstekniker i mötet med skönlitteraturen som finns. Mossberg Schüllerqvist hänvisar 

också till den litteraturdebatt som målas upp i Bergenmars artikel genom att använda ett 

empiriskt material i form av artiklar på ämnet om värderingsfrågor och tolkningstekniker i just 

Tfl. Vidare utgår hon i sin studie från en rad olika teoretiska utgångspunkter, bland annat från 

Anthony Giddens teorier om socialisationsprocesser (Mossberg Schüllerqvist 2008, s. 63). Dessa 

processer kopplar hon sedan till hur lärare i svenska ingår i ett kulturellt och socialt sammanhang 

där litteraturen står i centrum för ett offentligt samtal. Hennes resultat visar att lärare i svenska till 

stor del anammar en litteraturmetodik som bygger på att förankra det litterära verket i elevernas 

begreppsvärld och i deras egna erfarenheter. Även detta ligger i linje med vad Bergenmar menar 

är den rådande synen på svensklärares subjektiva läsning. Med andra ord bekräftar Bergenmar 

och Mossberg Schüllerqvist varandra.   

Den senares framställning ligger även väldigt nära det aktuella examensarbetet i det att det på 

liknande sätt behandlar lärarens uppfattning om litteratur och den egna position som förmedlare 
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av denna. Skillnaden ligger dock i att där Mossberg Schüllerqvists huvudfokus ligger på 

tolkningsgemenskaper i mötet med elever och tolkningstekniker är det i detta examensarbete 

snarare främst en fråga om litteratursyn och synen på litteraturens pedagogiska roll på ett mer 

generellt plan. Men likväl är även lärarnas resonemang kring, och förhållningsätt till, hur man 

utformar en adekvat litteraturundervisning av relevans även här.   

2.4 Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska ramen för analysen av resultatet i detta examensarbete kommer således vara 

Henrik Románs (2006) emfaser. Dessa är av Román hämtade delvis från Gun Malmgren (1986, 

1996) och Jan Thavenius (1995, 2004), men också skapade utifrån Románs eget empiriska 

material. Han skriver att emfaserna är ”skilda och historiskt grundade sätt att uppfatta och betona 

svenskämnet” (Román 2006, s. 75). Román gör också en distinktion mellan dessa utifrån en snäv 

och vid definition (Ibid). Den förra av dessa innebär en definition som grundar sig i en intern 

skolkontext, medan den vidare definitionen av en emfas syftar mot samhället utanför. Var och en 

av emfaserna kommer att nedan beskrivas kortfattat i varsin sektion, för att tydliggöra deras 

kategoriseringsmöjligheter för detta examensarbete. Denna beskrivning görs helt i linje med hur 

de framställs i Románs avhandling. Hur emfaserna rent praktiskt kommer att tillämpas beskrivs 

sedan, och vidareutvecklas även under avsnittet om analysmetod i metodsektionen nedan. 

 

2.4.1 Bi ldningsemfasen 

Denna emfas grundar sig på en hållning kring en formell undervisning med syfte att ge litterär 

och språklig bildning utifrån ett kanoniserat undervisningsinnehåll. Man nyttjar här en fixerad 

litterär kanon som får stå som idealiserad måttstock för den litterära bildningen. Genom denna 

kanon skall eleverna således lära sig om sin historia och bli varse historiens genomsyrande av 

samtiden. Det handlar dock inte enbart om ett passivt kunnande utan man ska med denna 

kunskap också aktivt kunna analysera, och med moralen som verktyg, påverka den tid man lever 

i. Man skall följaktligen anta en kritisk hållning till kunskaper från olika tider.  

2.4.2 Färdighetsemfasen 

Med färdighetsemfasen menas främst en syn på litteraturen som instrument för funktionell 

språkutveckling. Här särställer man inte litteraturen från annan typ av text, utan den ses som en i 

raden av språkfrämjande undervisningsverktyg. Vad som åsyftas med detta språkfrämjande är att 

på en mer grundläggande nivå lära sig att läsa, skriva och tala. Här ska man utveckla kunskaper 

för att kunna ingå i det samhälle man befinner sig i, med dess förändrade krav kring 

kommunikativ kompetens. Det handlar därmed om ett aktivt och pragmatiskt språkkunnande, 

vilket litteraturen får i uppgift att utveckla.  
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2.4.3 Erfarenhetsemfasen 

Här är det mer en fråga om kopplingen mellan begreppsvärldar genom subjektivitetens 

tolkningsutrymme. Litteraturen skall inom denna emfas sammanlänkas med läsarens egna 

erfarenheter och verklighet för att skapa förståelse och mening. Det ska även förekomma en 

anpassning av undervisningslitteratur till läsarnas nivåer för språkligt kunnande. Syftet med 

litteraturen blir inom erfarenhetsemfasen att utveckla läsarens självförståelse och ge insikt om den 

egna placeringen i det sociala sammanhanget. I likhet med bildningsemfasen finns det även här en 

tanke om att kännedomen om sin historia och omgivning skall medföra en förmåga att påverka 

och förändra, men där bildningsemfasen förespråkar moralen som instrument för detta, är det 

här en fråga om den personliga medvetenheten som verktyg.  

 

2.4.4 Estet i ska emfasen  

Som begreppet estetik avslöjar rör det sig i den estetiska emfasen om ett uppmärksammande av 

värdet av formen och konsten i litteraturen. Med konsten som pedagogiskt material ska eleverna 

få utveckla sin egen konstnärligt kreativa känsla, och därigenom upptäcka konstens möjligheter 

till personlig tillväxt.  Här fokuseras framförallt formen men även formens nära samhörighet med 

innehållet i all kommunikativ framställning. Vidare ska detta uppehållande vid det konstnärliga 

även ge eleven en kulturell förståelse som mynnar ut i ett kritiskt tänkande, vars tillämpning blir 

ett ifrågasättande i syfte att ingå i och påverka samhället.  

 

2.5 Emfasernas teoretiska konsekvenser för den aktuella studien 

Vad emfaserna får stå för i den aktuella studien är, som påpekats ovan, ett verktyg för en 

kategoriserande bearbetning av denna studies empiriska material. Detta genom att emfaserna har 

möjlighet att visa på hur bakomliggande traditioner tar sig uttryck i svensklärares litteratursyn. 

Román (2006) tillämpar emfaserna i en läroplansteoretisk kontext, vilket i förlängningen gör att 

även detta examensarbete också verkar inom detta fält. Emfaserna kan här ses som den mer 

fokuserade teorin i jämförelse med till exempel läroplanskoderna, såsom de utvecklats av Ulf P 

Lundgren (1979) med flera. i slutändan är det emfasernas tillämpning på en svenskämneskontext 

som kommer att stå i förgrunden.  

Som ett sekundärt teoretiskt diskussionsverktyg, med en något mindre teoretiserande effekt, 

finns även den debatterade uppfattningen om vilken tolkningsmetodik som förespråkas inom 

litteraturvetenskapen, vilken har behandlats främst av Bergenmar (2010), men även av Mossberg 

Shüllerqvist (2008). Den nämnda metodikdebatten går att relatera indirekt och direkt till de olika 

emfaserna i det att den förespråkande sidan av debatten, med premierandet av ett tolkningssätt, 

står att utläsas i några av emfasernas tillämpning. Denna institutionella syn på litteraturtolkning 

svarar därmed gentemot en del av analysarbetet som inte emfaserna explicit rör vid.  
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att analysera svensklärares generella syn på skönlitteratur och 

pedagogiska syfte med litteraturen i klassrummet i relation till ämnesemfatiska aspekter i synen på 

svenskämnets litteraturundervisning.  

 

3.2 Frågeställningar 

Utifrån det övergripande syftet ställer sig denna studie tre forskningsfrågor, och dessa är:   

 
• Hur ser svensklärare på meningen med litteratur i allmänhet, och hur kan denna syn ges 

ytterligare belysning med hjälp av ämnesemfaserna?  
 

• Hur ser svensklärare på det pedagogiska syftet med litteratur i klassrummet, och hur kan 
denna syn ges ytterligare belysning med hjälp av ämnesemfaserna?    

 
 

• Hur uppfattar svensklärare sambandet mellan lärares generella litteratursyn och val av 
skönlitterära texter i undervisningen, och hur kan dessa uppfattningar beskrivas med hjälp 
av ämnesemfaserna? 
 

Dessa tre frågor utgör en relativ progression, vilken ämnar täcka in både generella resonemang 

kring litteratur samt konkreta praxisaspekter kopplade till syftet med litteraturen inom en 

utbildningskontext.   
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4. Metod  

Eftersom den aktuella uppsatsens forskningsobjekt är att avtäcka svensklärares resonemang och 

funderingar kring litteratur föll valet av metod på kvalitativa intervjuer. Motiveringar för detta 

metodval ligger i att när det handlar om subjektiva upplevelser av en viss verksamhet eller ett 

fenomen lämpar sig intervjuns anpassbarhet tämligen väl (Esaiasson et al, 2012, s. 253). Intervjun 

kan ses som en dynamisk insamlingsmetod som bäddar för att tillgodose den föränderlighet som 

finns i mänskliga samtal. Intervjun möjliggör nämligen en flexibilitet vid insamlingstillfället för att 

om möjligt få så koncentrerade svar som möjligt från de lärare som intervjuas. Intervjuerna som 

genomförts var halvstrukturerade respondentintervjuer där de intervjuade valdes i egenskap av 

svensklärare på gymnasiet och högstadiet.  

4.1 Metod för datainsamling 

För att skapa ett systematiskt materialunderlag genomfördes alla intervjuer på samma sätt och 

följde samma frågestruktur. Den intervjuguide (Appendix 1) som användes vid mötet med de 

intervjuade lärarna var tematiskt utformad med övergripande teman. Den tematiska strukturen 

var uppdelad i tre block skapade utefter de tre forskningsfrågor som den aktuella studien har som 

utgångspunkter. Anledningen till den tematiska intervjuguiden var att möjliggöra just den 

dynamiska aspekten som nämndes ovan, och vidare för att minimera intervjuareffekten som alltid 

är en faktor vid intervjumetoden (Esaisson et al., 2012, s. 267). Dessa teman innehöll dock också 

konkreta frågor för att ge fastare ramar för ämnena som diskuterades. Syftet med detta var att i så 

stor utsträckning som möjligt ställa exakt samma frågor till varje intervjuad lärare. Genom denna 

rigida struktur skapades en svarsystematik med syfte att underlätta analysarbetet, vilket beskrivs 

mer utförligt nedan i avsnittet om analysmetod, och göra detta mer överskådligt.  

Trots att konkreta frågor ställdes för att uppnå ett visst mått av reliabilitet, krävde intervjuerna 

likväl följdfrågor, vilkas karaktär den specifika situationen skapade. Dessa frågor utformades i 

stunden för att styra den intervjuade in på det spår som den aktuella studien håller. Eftersom alla 

frågorna i olika grad innehöll tolkningsutrymme, vilket påverkades av den subjektiva upplevelsen 

av dessa, blev det därför också i vissa fall bristande relevans i svaren. Följdfrågornas funktion var 

således att skapa en någorlunda närhet i de intervjuades förståelse för vad frågorna var ute efter 

att undersöka.  

Intervjuerna genomfördes antingen ansikte mot ansikte eller, vid en av intervjuerna, via 

telefon. Oavsett utförande spelades alla intervjuer in och sparades på en extern hårddisk. Dessa 

transkriberades sedan för att ge ett mer lätthanterligt material. Transkriptionerna var av halvstrikt 

karaktär och bara det som sades i form av ord skrevs ut medan, omtagningar, suckar och dylikt 

utelämnades. Vidare följer transkriptionerna skriftspråklig form i den mån det var möjligt utan att 

behöva omformulera det som sades. Anledningen till detta var för att skapa ett material som 

underlättade processen vid citaturval till resultatdelen. Under arbetet med att skriva ut 
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intervjuerna i sin helhet gjordes även anteckningar och understrykningar som mer kvalificerar sig 

till analysfasen snarare än bearbetningen. Detta för att också här parallellt utföra två processer 

samtidigt i syfte att spara tid och underlätta påföljande kategoriseringar för analysen.    

4.2 Urval 

De respondenter som utgör denna studies materialkällor är sex svensklärare, varav fem med 

yrkesposition på gymnasienivå och en på högstadienivå. Anledningen till valet av en intervjuad 

högstadielärare grundar sig på tillgänglighet kombinerat med tidspress. Att de intervjuade 

svensklärarna arbetar utifrån två olika läroplaner innebär uppenbara skillnader i förhållningssätt 

till litteraturens användning i skolan. I slutändan influerade emellertid inte detta studiens resultat 

nämnvärt, eftersom forskningsobjektet är lärares syn på litteratur, oberoende av yrkesposition. 

Alla intervjuade har dock formell lärarkompetens med varierande antal år i yrket som 

svensklärare. Deras geografiska position sträcker sig över Sveriges östkust från två mellanstora 

städer i södra Norrland till två större städer i mälardalsregionen.  

Viktigt att påpeka är att urvalet begränsades direkt av den aktuella uppsatsens format, och 

tidsaspekten gjorde att ett begränsat antal lärare kunde kontaktas. Studiens informationsbrev 

skickades till cirka 60 lärare, vilket i slutändan genererade svar från en tiondel. Anledningar till 

den svala responsen kan både finnas i studiens forskningsobjekt, vilket diskuteras nedan i 

avsnittet för metodvalsreflektioner, men också i det faktum att intervjuerna behövde genomföras 

i december månad, vilken är en hektisk arbetsmånad för lärare.  

Den urvalspopulation som likväl skapades framställdes genom kontaktnät och utskick av 

informationsbrev för studien. Alla potentiella respondenter fick ta del av informationsbrevet 

(Appendix 2) för att själva kunna ta ställning till huruvida det skulle vara intressant att medverka i 

den aktuella studien. De lärare som ingick i kontaktnätet kontaktades via email och fick frågan 

om de kunde tänkas distribuera informationsbrevet till kollegor på sina respektive arbetsplatser. I 

slutändan blev hälften av intervjuerna utförda med de lärare som kontaktades indirekt, genom 

vidarebefordran av informationsbrevet, och andra hälften med de som kontaktades direkt via det 

nämnda kontaktnätet.  

Urvalspopulationen har också ett vitt skilt åldersspann men med gruppering i två olika 

ålderskategorier. Fyra av de intervjuade lärarna är strax över 30 år med under 5 års 

yrkeserfarenhet medan de andra två är över 50 år och med en erfarenhet som sträcker sig över 20 

år i yrket. Hur detta påverkar svaren är intressant att ta med i beräkningen men är i slutändan inte 

av direkt relevans för den föreliggande uppsatsen. Ålder är dock utan tvekan en variabel som 

skulle kunna influera respondenternas svar, men i slutändan är denna påverkan av mindre vikt för 

denna studie. Vad det likväl kan belysa är hur litteratursynen potentiellt kan kopplas till 

respondentens ålderskategori.     
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4.3 Material 

Vidare kan man se till hur omfattningen på den aktuella studien innebär att det inte finns någon 

möjlighet att från det insamlade materialet dra några generella slutsatser som går att applicera på 

en större population av svensklärare. Generaliserbarheten är således låg, vilket ofta anses vara 

fallet vid kvalitativa studier (Esaisson et al., 2012, s. 158). Vad resultatet dock kan medföra är en 

konkret bild av litteraturens roll i ett antal svensklärares liv och yrke. Det som därför ger 

legitimitet utöver denna studie är att det kan ge en fingervisning om den komplexitet som 

omgärdar svensklärarens arbete, och den mångfald av ”litteratursyner” som finns även i skolans 

värld.     

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Hur de nämnda emfaserna kan appliceras i det aktuella examensarbete bygger på deras potential 

att visa hur olika tankar om litteraturen kan härledas mer eller mindre till olika historiskt 

betingade traditioner. Den historiska aspekten är dock minimerad i tolkningen av det empiriska 

materialet. Emfaserna kommer i detta arbete främst att fungera som en generator för 

definitionskategorier för att analysera aspekter av svensklärarnas respektive svar. Viktigt att 

poängtera är att tron på att en människa explicit eller implicit bekänner sig till en klart avgränsad 

emfas är dock att förvänta sig alltför mycket. Román (2006, s. 72) nämner även att dessa emfaser 

inte är några fristående entiteter utan snarare är sammankopplade. Vad användandet av emfaser 

möjliggör i den aktuella studien är emellertid en fördelning av svaren, vilket ställer upp dessa för 

analys utifrån deras kopplingar till mer övergripande litteraturideologier. 

Vad emfaserna skapar är som sagt kategorier att passa in de intervjuade lärarnas svar i. Arbetet 

vid transkriberingsfasen, som redan nämnts, kan ses som ett grovarbete i ett tidigt skede av 

analysprocessen. Detta arbete utgör en grund för den mer systematiskt utformade analysen i 

relation till emfaserna. Varje lärarintervju utsätts därmed för flera genomgångar där den allra 

första mest handlar om en generell översiktsbearbetning under transkriberingsfasen medan de 

följande genererar det slutmaterial som är den aktuella studiens resultat.  

  Vad de följande genomgångarna innebär rent praktiskt är ett sammanställande och 

grupperande av lärarnas svar beroende på i hur hög grad dessa kan härledas till en eller flera 

emfaser. Grupperandet av svaren blir därmed ett sätt att urskilja mönster i svaren, vilka då kan 

göra att man rent generellt kan se vilken eller vilka av emfaserna som är mest framträdande i 

lärarsvaren.   

 

4.5 Etiska aspekter  

De aspekter som aktualiseras i denna studie rör alla de forskningsetiska överväganden som finns 

uttryckta på vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se). Till att börja med är alla intervjuade 
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informerade om studiens syfte och vad den skall användas till. Detta genom att de fått ta del av 

en sammanfattande syftesbeskrivning där den aktuella studiens ramverk uttrycks och hur 

intervjuernas utformning och genomförande ser ut. Med utformning menas här ljudupptagning 

och övrig dokumentation.  

Samtyckeskravet kan anses vara självskrivet i en intervjustudie, eftersom det är ytterst svårt att 

intervjua någon som inte vill. Trots detta har det varit viktigt att informationskravet uppfyllts 

inledningsvis för att de intervjuade skulle känna att de visste vad de blev intervjuade om och för. 

Alla inblandade är även anonymiserade i den slutgiltiga framställningen av resultatet och varje 

intervjuad person har även uttryckligen blivit tillfrågade om de har några invändningar mot att bli 

inspelade under intervjuerna. I enlighet med kravet på anonymisering har även varje intervjuad 

svensklärare blivit tilldelad ett fingerat namn vid redovisningen av studiens resultat. Dessa namn 

baseras på formen ”Lärare + bokstav”, vilket exempelvis kan se ut såhär: ”Lärare-B”.  

Vid intervjustudier måste man hela tiden ta i beaktande att den information som framkommer 

kan vara av etiskt känslig art (Esaisson et al., 2012, s. 258) Med detta i åtanke har allt som 

framkommit i intervjuerna blivit analyserat utifrån det nämnda konfidentialitetskravet. Även om de 

intervjuade själva kan känna igen sina svar i resultatframställningen har allt som kan identifiera 

dem tagits bort. Vidare har alla intervjuade också givit sitt medgivande för att det insamlade 

materialet får användas i denna studie, vilket således svarar mot nyttjandekravet.  

 

4.6 Reflektion över metoden 

Hur svensklärare förhåller sig till att bli granskade i sin litteraturundervisning bör tas i beaktande 

inom ramen för denna studie. Det krävdes en fingertoppskänsla i arbetet, med en medvetenhet 

om vad studiens forskningsobjekt kan innebära för de som är föremål för studien. Som 

bakgrunden och litteraturöversikten har visat är syftet med litteraturen i skolan och dess allmänna 

mening i samhället ett undersökt och debatterat ämne. Den nämnda intervjuareffekten (Esaisson 

et al., 2012, s. 267) tillsammans med examensarbetets tema gör att svensklärarnas svar möjligtvis 

influerats att bli tillrättalagda och standardiserade.  

Något som också hänger samman med intervjusituationen är hur frågornas tolkningsutrymme 

faktiskt påverkar vilken typ av svar man får. Till exempel så uppfattades en av frågorna som rörde 

på vilket sätt de läste, på samma sätt av samtliga intervjuade lärare, vilket var det önskvärda. Flera 

av lärarna uppfattade emellertid frågan som att den ämnade undersöka kvantiteten av deras 

läsning och vilken typ av böcker som de läste. Detta var dock inte syftet med frågan. Den 

ämnade snarare komma underfund med hur läraren tolkar det den läser, och om utbildningens 

litteraturvetenskapliga analysmetod tillämpades även i den privata läsningen. Ambitionen att ha 

en liknande frågestruktur genomgående för alla intervjuer medförde dock ett hinder för att 

förändra frågan på ett mer djupgående sätt. Däremot utformades följdfrågor som på ett bättre 

sätt kunde styra den tillfrågade in på rätt spår. Materialmässigt blev därför resultatet ett stigande 

av relevansen i svaren från den första till den sista intervjun. Med andra ord var de senare 
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intervjuerna mer fokuserade och konkret givande för studiens forskningsansats än vad den allra 

första var. 

Ytterligare förbehåll måste göras angående det tredje frågetemat angående påverkan vid 

litteraturval, skapat ur den tredje forskningsfrågan. Detta tema ledde till diskussioner som, för 

studiens slutresultat, blev ett påbyggande av studerade aspekter. Frågor angående 

styrdokumentens inverkan vid litteraturval till undervisningen, i kontrast till den egna 

litteraturkompetensen och eleverna, ämnade ge en klarare bild av vad som styr lärarna vid valet av 

litteratur till undervisningen. Detta medförde dock att forskningsfrågan, som enbart fokuserar på 

påverkan från svensklärarens litteratursyn, i själva verket inkorporerade ytterligare aspekter, vilka 

är relevanta i sammanhanget men som möjligtvis inte är direktkopplade till studiens huvudsyfte.  

Vidare kan man se till hur Henrik Románs (2006) emfaser som teoretiska verktyg innebär en 

viss begränsning som måste tas med i beräkningen. Román skriver själv att det inte är några 

vattentäta skott dem emellan, vilket också har påpekats ovan, utan emfaserna är snarare förenade 

och blandade till viss del. Detta gör att emfaserna som analytiska kategorier också genererar 

gråzoner i tolkningsutrymmet. Den potentiellt pluralistiska litteratursynen, vilken redan påtalats, 

blir således inte mer klart avgränsad av en emfasanalys, utan skulle möjligtvis bidra till att enbart 

bekräfta bilden av svårigheterna att ens definiera en litteratursyn. Med detta sagt är det likväl av 

intresse att försöka urskilja mönster snarare än att komma fram till konkreta och entydiga bilder 

av svensklärarnas litteratursyn.  
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5. Resultat 

Vid sammanställningen av denna studies insamlade data framträdde relativt snabbt en enorm 

variation i svensklärarnas respektive svar. Hur de såg på litteraturens roll i samhället och i skolan 

uppvisade i hög grad den subjektivitet som nämndes i denna uppsats bakgrund. Emellertid 

framträdde denna variation paradoxalt nog med en viss generell systematik, tydligast i alla lärares 

positiva inställning till litteraturens möjligheter att fungera som mångfacetterat 

utbildningsverktyg. Att råka på en svensklärare som inte värderar litteraturen högt hade, i ljuset av 

svenskämnets dominerande karaktär av litteraturundervisning, dock varit högst förvånansvärt. 

Men sättet på vilket de intervjuade lärarna pratade om litteratur skiljde sig åt, och alla intervjuade 

lärare hade tankar om litteraturen, vilka till övervägande del går att koppla till en eller flera av 

ämnesemfaserna. Hur detta blir synligt i denna studies empiriska material behandlas mer utförligt 

senare i analysavsnittet.  

I det närmaste kommer resultatet av lärarintervjuerna att redogöras för i form av referat av 

vad som framkommit vid de utförda intervjuerna, tillsammans med stödjande citat. 

Resultatframställningen är organiserad genom ett tematiskt upplägg, såsom det ser ut i 

intervjuguiden, där forskningsfrågorna får stå som avsnittsteman, med eventuella underrubriker. 

Intervjutemana var dock inga rigida avgränsningar, utan deras relation till varandra genererade 

svar av olika art och med olika kopplingar till studiens syfte. Därmed är uppdelningen nedan inte 

heller att uppfatta som klara avgränsningar, utan flera aspekter av lärarsvaren dyker upp på en rad 

ställen i framställningen.   

5.1 Litteraturens allmängiltiga mening  

Bilden som de intervjuade svensklärarna målade upp av litteraturens mening var, som påpekats, 

mångfacetterad men med en viss likriktning. Litteraturen kan enligt lärarna ge tröst, stöd, 

vägledning, språkträning, undervisning, och skapar också förståelse för omvärlden, historien, 

andra människor samt ger självinsikt. Alla dessa roller var aspekter av litteraturen som i olika 

utsträckning framkom vid frågan om hur de intervjuade lärarna såg på vad litteratur egentligen är. 

Samtalet ledde ofta, med många av lärarna, även direkt in på litteraturens positiva inverkan på 

både allmänbildning och det själsliga rummet. Lärare-B sammanfattade denna hållning i några få 

meningar. 

Ja men kan kanske tänka sig att dels är det ju en form av ren njutning, att få ägna sig åt litteratur 
för själen. Men sen kan man också se det som en ganska viktig del i att få en större världsbild, få 
en större förståelse för hur saker och ting är. En inblick i andra människor, i andra kulturer, i andra 
tider, och sånt där som är viktigt i skapandet av liksom omvärldsförståelsen, empati och så där. 
(Lärare-D) 

Citatet ovan innehåller flera aspekter som togs upp av samtliga lärare i mer eller mindre 

utsträckning. Ur det citatet går det även att utforma underrubriker utefter definierbara 
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litteratursyften, till exempel underhållningen, vidgad världsbild, förståelse och empati. Dessa blir 

nedan teman för olika avsnitt i den fortsatta resultatframställningen.  

5.1.1 Eskapism och underhål lning 

Den primära responsen på frågan om vad skönlitteratur är grundade sig i flera av lärarnas svar på 

litteraturens möjligheter att ge underhållning i form av ett slags respit i livet. I citatet ovan från 

Lärare-D rör sig beskrivningen exempelvis från litteraturens underhållningsvärde mot mer 

bildningsmässiga syftestankar. Men initialt definierade lärarna litteraturen utifrån dess utsikter att 

tillhandahålla något utöver det vardagliga. Litteraturens eskapism, att undkomma verkligheten 

genom den litterära fantasin, åberopades. Lärare-C beskriver till exempel litteraturen som: 

… nånting man absolut inte skulle vilja vara utan eftersom det ger så mycket. Alltså det är ett slags 
sätt att fly vardagen på nåt sätt. Både på gott och ont […] Samtidigt som det är en verklighetsflykt, 
så är det ju där man kan få koppla bort allt annat, det är där man samlar ny kraft. (Lärare-C) 

Lärare-D uttrycker nästintill samma tanke men med andra ord, och menar att: ”man kan gömma 

sig bakom boken, man går in i en helt annan värld”. En vidareutveckling av detta görs också av 

Lärare-B, som pekar på att skönlitteraturen som begrepp har vidgats, och vad det inrymmer har 

blivit mer varierat idag:  

Alltså skönlitteratur. Ja alltså då tänker jag, det där har man vidgat med åren. Att först hade jag en 
bild av att skönlitteratur är romaner som man läser för att det är underhållande. Men sen alltmer så 
har det ju blivit också att man plockar in annat. (Lärare-B) 

De ovan refererade lärarna hade som sagt en inledande definition av litteraturen som ett 

underhållningsinstrument, men gick vid närmare eftertanke in på mer kunskapsmässiga 

beskrivningar av litteratursyftet, vilket återges nedan.  

5.1.2 Lit teraturen för  bi ldning och personl ig  utveckl ing 

Lärare-A och Lärare-F var två av lärarna som inte explicit berörde litteraturens 

underhållningsvärde. De gick däremot direkt in i beskrivningar av det litterära verket som 

bildningsverktyg och som en väg till självinsikt. Samtliga lärare nämnde dock denna 

bildningsfaktor någon gång under varje intervju. För de nämnda Lärare-A och Lärare-F var 

litteraturen, som utvecklande och allmänbildande för individen, emellertid det mest fundamentala 

i respektive uppfattning om litteraturens allmänna mening. Litteraturen skulle främja både 

kunskapen och utveckla det personliga. Lärare-F sade exempelvis att litteraturen lär människan 

att:  

… tolka sig själv och omvärlden och historien, och ger också på nåt sätt nån form av förståelse av 
samtiden och eventuellt nån fingervisning inför framtiden (Lärare-F) 

Det är med denna utsaga en fråga om litteraturen som en kunskapsbank, vilken man som läsare 

kan använda sig av i utvecklingens tecken. Även Lärare-C och Lärare-D talade om detta och 
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menade att litteraturen lär oss om historien, det är i det litterära verket man kan skönja 

idéströmningar över tid och rum, och litteraturen skapar även allmänbildning:  

Och visst man kan ju bli mer allmänbildad av att läsa litteratur, speciellt äldre skönlitterära verk, 
eftersom de återspeglar den tid då de skrevs men ja. (Lärare-D) 

Allmänbildningen ligger således i det skrivna ordet enligt dessa lärares synsätt, och med analys 

och kontextualiserande av litteraturen kan historien bli iakttagbar för den läsande människan. När 

det handlar om kontexten var Lärare-B också inne på samma spår och uttryckte att: 

… den främsta funktionen [för litteraturen] tycker jag är att man får en känsla för det förflutna, 
och man kan koppla ihop samhället och litteraturen genom alla år. Att man kan se hur det liksom 
följs åt. (Lärare-B) 

Lärare-B följde dock upp detta resonemang med att även tala om litteraturen som ett medel för 

mellanmänsklig förståelse. Genom att läsa menade Lärare-B att eleverna kan motverka känslor av 

ensamhet i världen och se att andra människor tänker på liknande sätt, och att alla genomlever en 

rad olika livsfaser, vilka påminner om varandra. Med liknande sammanfattande uttryckssätt 

uttalade sig även Lärare-F om litteraturens huvudmening, vilket i sammanhanget pekar mer mot 

den personligt psykologiska utvecklingen snarare än en extern bildning att inhämta: 

Det skulle jag vilja säga att det är litteraturens viktigaste uppgift. Det handlar om värdegrunden, 
det handlar om de eviga frågorna, om rätt och fel, moral, empati. Jag skulle kalla det för 
empatiträning. Att sätta sig in i andra människors hjärnor, det är empatiträning. (Lärare-F)  

5.1.3 Lit terär gemenskap 

Omvärldsförståelse berördes även indirekt genom vad Lärare-A pratade om, vilket här kan 

sammanfattas som en litterär gemenskap. Denna gemenskap tar sig uttryck i ett delande av 

referensramar, vilka ger möjligheten att prata om aspekter i livet med ett gemensamt språk. 

Lärare-A menade samtidigt att den litterära gemenskapen dock kunde fungera utestängande.  

Det skapar gemenskap. Men det kan ju också naturligtvis ha motsatt effekt att det utestänger dom 
som inte har läst. (Lärare-A)  

De som inte läser får därmed inte ingå i den litterära gemenskapen, eftersom det kräver 

referensramar som enbart litteraturen kan ge. De gemensamma referensramarna åberopades av 

Lärare-A som ett direkt resultat av litteraturläsning. Lärare-A pekade exempelvis på rättsfall, vilka 

inbegrep litterära hänvisningar, och utan en bred litteraturkunskap skulle dessa vara oförståeliga. 

Även Lärare-F hade tankar om litteraturen jäms med gemensamhetslinjen och pekade på 

litteraturen som ett nyskapande genom ett återskapande. Allt som skrivs ingår, enligt Lärare-F, i 

ett större sammanhang, en intertextualitet, vilken inom litteraturvetenskapen åsyftar implicita eller 

explicita kopplingar mellan litterära texter, och en förståelse för litteraturen ger en förståelse för 

hur historien och världen hänger ihop: 
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Och det mesta recyclas. Det finns inget nytt under solen. De flesta teman som vi har i litteraturen 
idag fanns också till exempel när dom gamla grekerna och romarna skrev. Och det man tar upp i 
trådar från antiken kan ha trådar i renässansen. Det är som en stor väv. (Lärare-F) 

5.1.4 Lit teraturen och lärarutbi ldningen 

Detta undertema berördes inte i det första citatet ovan från Lärare-D, men är likväl en del av det 

övergripande resultatet kring en generell litteratursyn. En av intervjufrågorna under det första 

intervjutemat rörde en potentiell inverkan från svensklärarnas utbildning på hur de ser på 

litteratur idag. Svaren var väldigt disparata med åsikter som spände från ett högt värderande av 

lärarutbildningen till mer negativa tankar om dess litteraturundervisning. Lärare-C menade 

exempelvis att utbildningen givit både bra och mindre bra verktyg att tolka och hantera 

litteraturen med, och pekade på att vissa kurser varit mer givande när det kommer till 

yrkesutövningen än andra. Relevansen för svenskämnets undervisning hade enligt Lärare-C 

således varit förhållandevis låg inom vissa delar av universitetsutbildningen. Läsningen av 

barnklassiker inom utbildningen var enligt Lärare-C intressant men saknade koppling till den 

faktiska lärarvardagen för en gymnasielärare.  

I kontrast till Lärare-C berättade Lärare-D, i relation till den egna utbildningen på 

svensklärarutbildningen, om en universitetslärare som visat på ett väldigt yrkesrelevant sätt att 

närma sig litteraturen genom att uppmärksamma den subjektiva tolkningen av litteraturen:  

Men bara att få tolka den utifrån vad man själv tror […] det vidgade ändå förståelsen av att 
litteraturen skapas hos den som läser den. (Lärare-D)  

Lärare-D menade därmed att utbildningen vidgade tankarna om, och förståelsen för, vad som 

sker i mötet mellan litteraturen och läsaren. Subjektiviteten i tolkningen menade Lärare-D var en 

viktig och värdefull aspekt av det litteraturteoretiska kunnandet för en praktisk tillämpning av 

litteratur i svenskundervisningen.   

Fortsättningen på detta resonemang bär också spår av den litterära gemenskapen, vilken 

behandlades ovan, men ligger mer i linje med värdet av svensklärarutbildningen och 

tolkningsverktygen inhämtade under denna. Lärare-D pratade om de litterära referensramarna 

som nämnts, men mer i termer av att utbildningen skapat en förståelse för att 

litteraturundervisningen kräver en metodik med tillhörande terminologi för att kunna närma sig 

litteraturen på ett adekvat sätt.  

Inom litteraturen, eller inom musiken eller inom vad som helst så behöver man ju en referensram, 
och begrepp för att använda som verktyg för att sätta ord på det man tänker och känner när man 
läser den. (Lärare-D) 

Lärare-E hade dock en mer negativ uppfattning än Lärare-D om vad utbildningen till 

svensklärare bidragit med till synen på vad litteratur är och hur man kan arbeta med den:  

Ja, den har påverkat den både positivt och negativt. Dels så är det att man blev lite trött på böcker 
när man läste kurserna, på universitetet. Det var alldeles för intensivt och man bearbetade dem 
bara litegrann på ytan, och gick inte på djupet. (Lärare-E)  
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Lärare-E menade att utbildningen varit givande till viss del men att dess ytlighet i behandlingen av 

litteraturen varit tyngande och att kvantitativ läsning inte är att föredra framför kvalitativ 

behandling av litteraturen, med djupare analys av varje verk.  

Lärare-B bidrog dock med en liknande positiv uppfattning som Lärare-D om vad utbildningen 

till svensklärare medfört, i termer av förhöjt litteraturintresse genom kontextualiserandet av 

denna:   

Och det har ju påverkat mig alltså […] jag har ju blivit ännu mer intresserad av litteratur efter att 
jag såg kopplingen mellan historia och litteratur. (Lärare-B) 

Citatet är sammanlänkat med vad Lärare-B uttryckte ovan om litteraturens möjlighet att visa på 

samband i historien, men här är det en fråga om att insikten i detta, genom utbildningen, 

resulterat i ett större intresse för litteratur generellt sett.  

Svaren kring utbildningens inverkan på litteratursynen hänger starkt ihop med nästa 

temaavsnitt, och mycket av det som framkom under intervjuerna kopplat till lärarutbildningen 

mynnade också, som visats, ut i dess betydelse för den egna praktiken inom 

litteraturundervisningen i skolan.  

5.2 Litteraturen som pedagogiskt verktyg   

När det kom till den praktiska tillämpningen av litteratur i svenskundervisningen var det ett 

samstämmigt perspektiv som frammanades av samtliga lärarintervjuer. Elevernas inverkan och 

den faktiska undervisningsverkligheten var ett ständigt återkommande tema vid diskussionen om 

litteraturens didaktiska möjligheter. Eftersom lärarna arbetade på olika skolor med olika 

elevunderlag var det dock en viss diskrepans i svaren, men samtliga fokuserade på att elevernas 

läsförmågor och erfarenheter av litteraturläsning ständigt påverkade vad som var möjligt i 

klassrummet.  

Lärare-B påtalade exempelvis hur bristande läsförmågor, eller rent av bristen på erfarenhet av 

litteraturläsning, gör att undervisningen ofta blir en kamp om att förmedla värdet av läsning. Det 

blir först och främst en fråga om att förmedla att läsning är en förmåga man kan öva upp och 

förbättra genom att läsa skönlitteratur. Den nämnda läraren förmedlade detta synsätt med en 

illustration av en typisk klassrumsdiskussion: 

Om vi säger såhär, eleverna brukar säga att: ”ja men jag är inge bra på att läsa. Jag kan inte läsa.” 
Och så frågar jag: ”Men har du försökt läsa? Har du läst, har du läst hemma? Har du läst nån 
bok?”, ”Nej.” Alltså, många elever tar för givet att läsning, det kan man eller också kan man det 
inte. Medan jag säger att du måste ju också öva. Det är precis som att spela ett instrument eller lära 
sig ett nytt språk. Du måste ju träna på det här. Men då finns det ett väldigt stort motstånd mot 
det. Träna på läsning är tråkigt eller jobbigt eller boken är trist. Men det är ju såklart att boken blir 
trist om varje mening tar en minut. (Lärare-B) 

I likhet med kontentan av citatet ovan uttryckte Lärare-C en tanke om lärarens roll som 

litteraturförmedlare och den som faktiskt kan introducera läsning för eleverna. Det initiala 

motståndet från eleverna påtalades dock också av Lärare-C.  
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I början är dom lite skeptiska till att läsa, och framförallt till att läsa lite äldre böcker, men det 
tycker jag fortfarande att det är min roll att få dom att läsa dom gamla böckerna för att sen, 
därigenom, utveckla intresset för nyare litteratur. (Lärare-C)  

Oberoende av elevernas ovilja eller brist på förmågor ansåg samtliga lärare dock att litteraturen 

är ett enormt viktigt inslag i svenskundervisningen, med en utbildningsroll som genomsyrar allt 

vad kunskapsskapande heter. Lärare-F betonade exempelvis hur undervisningen kan visa på 

litteraturens överbryggande roll i det sociala samspelet och få eleverna att se de kopplingar, vilka 

också togs upp ovan, mellan litterära verk och i förlängningen även mellan människor: 

Litteratur är nån sorts kommunikationsmedium som gör att du kan sätta dig i förbindelse med 
människor som har gått ur tiden för otroligt längesen, och finna att det finns så otroligt många 
beröringspunkter. Att få ungdomar att inse det, att få, att se den här aha-upplevelsen när dom läser 
[…] det är häftigt tycker jag. (Lärare-F)  

Vidare ansåg Lärare-C också att litteraturundervisningens slutgiltiga mål är att eleverna ska 

utveckla förmågan att identifiera just intertextualiteten och se de kopplingar till äldre tider som 

Lärare-F var inne på.  

Dom [eleverna] ska förstå att litteraturen är densamma för tusen år sen som idag. Att det är samma 
teman. Bara det att språket är lite annorlunda. Att människor tänkte på samma sätt då som dom 
gör idag. (Lärare-C) 

Ytterligare aspekter av litteraturens syfte i undervisningen visades genom åsikter kring 

litteraturen som ett sätt att utveckla språket. Lärare-D talade om vikten av läsning för att främja 

högre former av språkutvecklingen för att kunna fungera i samhället idag:  

Man ska kunna ta del på så många olika plan i ett demokratiskt samhälle och vara en aktiv 
medborgare, man ska kunna läsa, man ska kunna skriva, man ska kunna kritiskt tänka och 
argumentera för saker, även på ett kritiskt plan, då kan man tänka sig att litteraturen i skolan fyller 
en ganska stor funktion där. (Lärare-D) 

Lärare-A och Lärare-F var också av denna åsikt och pratade om hur läsning, vid sidan av 

allmänbildningen, även ger ett ”finare och rikare språk” (Lärare-A) och att all ”läsning är av godo 

därför att den uppövar de här färdigheterna att just läsa och tillgodogöra sig text.” (Lärare-F). 

Vad Lärare-D dock även nämnde var att när elevernas läsvanor är obefintliga blir läsningen av 

litteratur också enbart fokuserande på rent funktionell språkträning och tar sig därför inte vidare 

till kritisk analys eller dylikt.  

Där citaten ovan berör frågan om lärarens förhållningssätt och målet med 

litteraturundervisningen fanns det även en tendens i svaren från lärarna att behandla det rent 

praktiska arbetet, och flera av de intervjuade lärarna redogjorde för metodiska tekniker för 

litteraturen. Flera av lärarna påpekade exempelvis skrivandet kopplat till litteraturläsningen, vilket 

inbegrep recensioner av det lästa, kreativt skrivande utifrån det lästa och biografiska 

faktaredogörelser för centrala författarskap. Hur man värderade dessa arbetssätt såg dock olika ut 

beroende på vilken lärare som frågades. Där exempelvis Lärare-E menade att bokrecensioner var 

ett vanligt förekommande inslag i litteraturredovisningen menade Lärare-F att detta var ett 

förlegat arbetssätt utan någon som helst pedagogisk vinning. Lärare-F förespråkade kreativt 
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skrivande till en större utsträckning och ville att eleverna skulle skapa någonting nytt utifrån 

läsningen, och på så sätt visa att de förstått vad de har läst. Ambitionerna var enligt Lärare-F: 

… att man försöker utifrån läsningen skapa en skrivuppgift, som gör att dom genom 
skrivuppgiften också tillgodogör sig kunskapen, de måste in i texten och jobba med den mer än att 
bara ytligt läsa och svara på frågor. Därför att rapa upp innehållet, det kan man göra på ett ytligt 
stadium. För att dom verkligen ska tillägna sig, speciellt en sån här ganska svår text, så krävs det att 
dom […] måste in i texten och jobba. (Lärare-F) 

Just djupet i tolkningen av litteraturen är något som berörs av fler lärare än Lärare-F. Lärare-A 

beskrev hur eleverna oftast läser på ett ytligt sätt och pratar om litteraturen enbart i termer av bra 

eller dålig, och går sällan in mer i detalj för att motivera värderingen av det lästa. Lärare-A 

menade att när eleverna läser ser de inte litteraturen med distans utifrån dess eventuella litterära 

kvaliteter, utan riktar snarare in sig på huruvida bokens story tilltalar dem eller inte:  

Det är ju också intressant, när man är ovan läsare, att om innehållet inte är intressant eller nånting 
man inte sympatiserar med, så tycker man inte om det. Man ska ju ha nått en viss mognad för att 
kunna inse att den här karaktären är en riktig skitstövel men det är väldigt intressant att läsa om 
honom ändå.” (Lärare-A) 

Elevanalysen av litteraturen blir därför, enligt Lärare-A, en fråga om enbart värderingsaspekter 

utifrån den subjektiva läsningen. Lärare-A avslutade dock resonemanget kring elevernas läsning 

med att prata om det litterära verkets konstnärliga fullkomlighet och påpekade att ett verk inte 

borde vara föremål för praktiskt analysarbetet utan att eleverna läst ut hela verket. För att uppnå 

det nämnda djupet i analysen ansåg därför Lärare-A att man måste låta eleverna få ha en 

fullständig läsupplevelse och först få göra den subjektiva ytanalysen för att sedan gå in i djupare 

kritisk tolkning. Lärare-B uttryckte en identisk tanke kring vad eleverna ska komma fram till 

genom litteraturundervisningen:  

Då försöker jag pusha eleverna att komma djupare, och en del elever kommer riktigt ned på djupet 
och andra kommer till den här beskrivningen. Man vill ju få fram den här reflekterande sidan. […] 
Det man vill är ju att dom ska komma till den här kärnpunkten, kritiken mot samhället, eller 
kritiken mot normerna. (Lärare-B) 

5.3 Litteratursynen i relation till lärarnas litteraturval 

Under detta frågetema framkom det genom intervjuerna en till viss del överensstämmande bild av 

läraren som den övervägande mest dominanta kraften vid val av undervisningslitteratur. Den 

egna kunskapen om, och attityden till, litteratur påverkade enligt de flesta lärarna direkt eller 

indirekt dessa val. Lärarnas syn på litteraturens syfte var därmed en viktig faktor vid 

litteraturvalen till undervisningen. Men parallellt med den egna litteratursynen blev det också 

tydligt att andra faktorer spelar liknande, eller ibland till och med större, roll vid valen av vad 

eleverna ska läsa. Styrdokumentens direktiv och elevgruppen var två av dessa faktorer som 

intervjuerna berörde vid det avslutande frågetemat. Den egna uppfattningen om litteraturens 

syfte och om dess värde i en utbildningskontext relaterades exempelvis ofta av de intervjuade till 
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det elevgruppen som varje enskild lärare arbetade med. Den pragmatiska hållningen var därmed 

hela tiden närvarande i flera av lärarnas resonemang kring vilken typ av litteratur man kan jobba 

med i klassrummet. Eleverna som påverkande element kan tyckas självklart i en 

undervisningskontext, men är något man inte kan bortse ifrån när det kommer till diskussioner 

om lärarens handlingsutrymme vid skapandet av en litteraturundervisning.   

Hur det ovan sammanfattade blev synligt i lärarnas svar rent konkret kommer nedan att 

presenteras på liknande sätt som i de två tidigare avsnitten, med referat och direkta citat. Två 

underteman kan även lyftas ut ur den generella svarssystematiken, nämligen: styrdokumenten kontra 

den egna litteratursynen och den pragmatiska hållningen. Hur dessa tre teman hänger ihop beror på 

intervjufrågornas utformning. Den inledande frågan berörde styrdokumentens påverkan vid 

litteraturval och den andra var en fråga om den egna kunskapens inverkan. Slutligen togs 

elevpåverkan upp.  

5.3.1 Styrdokumenten kontra den egna l i t t eratursynen 

Vid frågan om hur lärarna förhåller sig till styrdokumentens direktiv angående 

litteraturundervisningen blev svaren något olika. Lärare-A påpekade exempelvis att kursplanerna 

inte påverkade alls innan Lgy11 (2011) introducerades. I och med den nya läroplanens 

tyngdpunkt vid svenskundervisningens behandlande av ”centrala författarskap” menade Lärare-A 

emellertid att kraven på läraren att introducera och behandla dessa författarskap ökat. Sättet 

Lärare-A och dennes kollegor löst detta på var genom att införa ett tävlingsmoment i 

undervisningen, med en lista över klassiska litterära verk med tillhörande poängsystem, där 

läsningen gav poäng. Lärare-D var av liknande åsikt som Lärare-A men med den skillnaden att 

Lärare-D inte påverkades i sina litteraturval av kursplanen, utan snarare i hur arbetssätten kring 

litteraturen utformades.   

Trots att Lärare-A ovan beskrev det som att styrdokumenten inte varit en framträdande faktor 

för litteraturval innan Lgy11 uttryckte Lärare-A likväl en personligt grundad tanke om centrala 

verk och om vad och varför eleverna borde få läsa i undervisningen: 

Jag tycker att det är viktigt att dom blir någorlunda allmänbildade och trots att dom kanske ska bli 
fysiker eller kemister eller naturvetare så att dom känner till vissa centrala verk, Kafka till exempel 
är ett exempel som ja, och Shakespeare och många andra. Så det där, men också att dom lär sig att 
läsa, och sen naturligtvis åter till allmänbildningen och epokerna och allt det där hör ju också dit 
naturligtvis. (Lärare-A) 

I kontrast till Lärare-A och Lärare-D var Lärare-F däremot av den åsikten att styrdokumenten 

inte hade någon som helst inverkan på litteraturvalen eller undervisningen. Lärare-F menade att 

det snarare var det egna drivet som litteraturkännare, och den egna pedagogiska tanken som 

påverkade valen, och uttryckte även åsikten om att det är lärarens uppgift att styra litteraturvalen. 

Lärare-F ansåg, i relation till eleverna: 

… att fler och fler är i avsaknad av den här litterära bakgrunden. Och det är det jag menar är den 
här bildningsfaktorn som så ofta saknas, som vi så ofta också är så rädda för, när vi säger att låt 
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eleverna välja böcker själva […] Men jag är av den åsikten att dom kan inte enbart själva välja 
litteratur. (Lärare-F) 

Lärare-E, och till viss del Lärare-B, var också inne i liknande resonemang och talade om hur de 

egna åsikterna som lärare, om vad man bör läsa som elev, ofta påverkar litteraturvalen i större 

utsträckning än vad styrdokumenten gör: 

Som när dom ska ha egen vald bok så brukar jag ibland rekommendera böcker, och då gör jag det 
utifrån vad jag själv tycker är sånt som man ska ha läst. […] Svenska kända författare som betytt 
väldigt mycket för den svenska litteraturen och det är sånt som dom ska känna till. (Lärare-E) 

5.3.2 Den pragmatiska hål lningen 

Om styrdokumenten och den egna synen på värdet av litteraturläsning styrde lärarna i mångt och 

mycket var verklighetsförankringen i vad som var möjligt för varje enskild lärare hela tiden påtalat 

i flera av lärarnas utsagor. Den pragmatiska hållningen, som även berörts flera gånger under 

tidigare resultatsektioner, är enligt flera av lärarna ett nödvändigt grepp för att ens kunna bedriva 

en god litteraturundervisning. Elevgruppen är därmed ofta, tillsammans med både styrdokument 

och svensklärarnas egna uppfattningar om litteratur, en avgörande faktor vid litteraturvalen till 

undervisningen.  

Lärare-A pratade exempelvis hypotetiskt om hur de egna ambitionerna för 

litteraturundervisningen och det egna litteraturintresset ibland kan möta motstånd hos eleverna, 

vilket till viss del var en realitet för Lärare-B. I dessa fall pratade lärarna om att det ibland 

mestadels handlar om att få eleverna att läsa något överhuvudtaget, vilket resulterar i att 

överlagda litteraturval utifrån den egna litteratursynen får stå tillbaka. Lärare-C pratade emellertid 

om det motsatta i det att elever med höga betygsambitioner ofta inte gör något direkt motstånd 

mot vilken typ av litteratur Lärare-C plockar in i undervisningen. Vidare nyanserade Lärare-D 

denna typ av resonemang och pratade om två olika världar, om än sammanlänkade, där den ena 

erbjuder möjligheter för läraren att utefter den egna litteratursynen välja litteratur medan den 

andra i större utsträckning handlar om en nivåanpassning som det mest påverkande vid 

litteraturvalen.  

 

 

 

 

 



 
25 

6. Analys 

Emfaserna som teoretiska analyskategorier kommer nedan behandlas i relation till det ovan 

presenterade resultatet, vilket i sin tur kommer att tolkas utifrån forskningsfrågorna. Som dock 

påpekades i metodavsnittet är det med emfaserna inte en fråga om klara kategorier utan deras 

sammanblandning är även synlig i den följande analysen. Som resultatet delvis uppvisat kan en 

och samma lärare ha resonemang kring litteraturen i stark relation till fler än en emfas. 

Framställningen nedan kommer dock struktureras med underrubriker, vilka är skapade i relation 

till forskningsfrågorna. 

6.1 Lärarnas syn på meningen med skönlitteratur i allmänhet i ljuset av emfaserna  

Först och främst kan man se bildningsemfasen som förhållandevis självklart utskriven i lärarnas syn 

på meningen med litteratur i allmänhet. Som synts var det flera av lärarna som hade identiska 

åsikter om bildning genom läsning av olika centrala verk. Med läsningen av en nationell eller 

internationell kanon blir således läsaren allmänbildad och utökar sin omvärldsförståelse, om man 

ser till hur flertalet av de intervjuade svensklärarna uttryckte det. Några av lärarna, exempelvis 

Lärare-A, Lärare-E och Lärare-F hade klara resonemang i linje med bildningsemfasens tanke om 

en fixerad kanon. Detta framkom genomgående under intervjuerna men blev tydligast vid frågan 

om litteraturval. Enligt detta synsätt finns det ett antal centrala verk vilka hör till 

allmänbildningen, och som därför borde läsas för att man ska kunna förstå hur historiens 

strömningar har sett ut, både samhälleligt och i förlängningen också i den litterära sfären. Lärare-

F menade också att läsningen av klassikerna ger en bakgrund till den egna 

personlighetsutvecklingen, oavsett klassikernas placering i någon sorts kulturell litteraturkanon. 

Men termen litteraturkanon användes ändå och åsikterna hos Lärare-F innehöll likväl en tanke 

om en rad litterära verk som är viktiga för att förstå verkligheten som den ter sig i läsögonblicket. 

I resonemang i stil med detta finner man därmed drag av både bildningsemfasen och 

erfarenhetsemfasen. Genom läsningen blir man allmänbildad, vilket även skapar en större förståelse 

för sin egen person. Litteraturen kopplas därmed till den egna erfarenheten. Allmänbildningen 

kan i detta fall ses som en extern entitet, men med en erfarenhetsbasering i läsarens mentala inre.  

Just sammanblandningen mellan bildningsemfasen och erfarenhetsemfasen kan delvis 

genomgående relateras till flera sidor i de intervjuade svensklärarnas hållningar. Lärarnas 

resonemang gick ofta en vindlande och vittomfattande gång. Där litteraturen initialt ansågs ha en 

strikt personlighetsutvecklande roll kom så småningom flera av lärarnas åsikter om dess 

bildningsmöjligheter alltid in i diskussionen. Det skedde även åt andra hållet, från en bildnings- 

till en erfarenhetstanke. Ingenstans var det några klara skillnader mellan dessa två emfatiska 

litteratursyften. Parallellt med en syn på litteraturen som ett sätt att förstå sig själv och träna 

förmågan att sätta sig in i andra människors perspektiv fanns således en tanke om litteraturen 

som allmänbildande.  
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De övriga emfaserna var däremot inte lika starkt skönjbara i lärarnas tankar om en generell 

mening med skönlitteratur men blev det desto mer i diskussionen om litteraturen i skolan, vilket 

visas nedan. 

6.2 Lärarnas syn på det pedagogiska syftet med skönlitteratur i ljuset av emfaserna 

Trots att färdighetsemfasen och den estetiska emfasen blev tydligare när diskussionen gick kring 

litteraturen i skolan var bildnings- och erfarenhetsemfaserna ändå de två starkaste emfatiska 

aspekterna även här. Men när tankebanorna berörde litteraturens pedagogiska roll i skolan fanns 

även inslag av färdighetsemfasen när flera av lärarna påpekade hur läsningen av skönlitteratur 

utvecklar språket och ger ett gemensamt referensspråk. Litteraturen uppfattades som nästintill 

fundamental för att kunna utveckla ett nyanserat språk.   

Den pragmatiska hållningen i form av anpassning till elevgruppen blev även mer påtaglig när 

de intervjuade lärarna talade om just språkträning. Den faktiska samhällssituationen och därmed 

även skolsituationen var hela tiden en faktor att ta med i beräkningen vid reflektioner om vad 

syftet med litteraturen i skolan är. Om eleverna har en generellt hög läsförmåga kan 

litteraturundervisningen generera en enorm bildning och omvärldsförståelse med analysförmåga 

som utgångspunkt. Vid dessa situationer kan litteraturens utbildningssyfte röra sig in och ut ur 

alla olika emfaser. Undervisningen blir således mångfacetterad på ett liknande sätt som 

litteraturen är. Men om eleverna läraren har framför sig inte besitter adekvata läsförmågor kan 

litteraturundervisningens pluralism i förhållningssätt snabbt reduceras. Det blir då till ett 

fokuserande vid mer funktionella kunskaper i form av ren språkträning, vilket mer rör sig enkom 

inom färdighetsemfasen. Att litteraturen faktiskt kan användas i språktränande undervisning 

innebär emellertid i realiteten inte någonting negativt, utan pekar snarare mot just litteraturens 

mångsidiga användningsområden.  

Om elevernas läsförmågor ändå gör att litteraturundervisningen enbart kan fokusera på 

språkträning finns det säkerligen inte heller mycket utrymme för en estetisk analys av litteraturen 

som konstverk. Trots att flera av de intervjuade lärarna menade att de elever de undervisade vid 

tillfället för intervjun generellt hade en hög läsförmåga var estetiken likväl en aspekt av 

litteraturen som var relativt frånvarande i lärarnas svar. Några av lärarna talade visserligen implicit 

eller explicit om litteraturen som konstverk, exempelvis Lärare-A som var av åsikten att ett 

litterärt verk ska ses utifrån dess konstnärliga fullkomlighet. Men det var sällan ett framträdande 

fokus vid den estetiska emfasen i lärarnas övergripande resonemang kring litteraturen.   

Den estetiska emfasen blev däremot mer urskiljbar när lärarna redogjorde för rent praktiska 

tekniker i undervisningen. Som framställdes ovan talade flera av lärarna om arbetssätt där 

eleverna ska skapa någonting nytt utifrån det lästa, den kreativa skapandelustan ska genom 

omformandet av redan befintliga verk stimuleras och göra eleverna medvetna om litteraturens 

form. Dessa tankegångar grundade sig delvis i samma pragmatiska hållning som redan nämnts i 

förhållande till många aspekter av lärarnas svar. Nya samhällsvillkor, i form av det vidgade 

medielandskapet och det medföljande informationsflödet, var faktorer som enligt vissa av lärarna 
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påverkade den estetiska processen vid arbetet med litteraturen i klassrummet. Lärare-F var 

exempelvis en av dem som åberopade värdet av konstens omformande via filtrering genom 

nutida mediala verktyg. Detta arbetssätt kan tolkas som att för att komma djupare in i litteraturen 

krävs det en lyhördhet för hur man kan arbeta med den i en modern skola. Dessa tankar går 

således att härleda till den estetiska emfasen, även om denna inte var i förgrunden i lärarnas 

uppfattningar om litteraturens allmänna mening och pedagogiska syften.  

6.3 Relationen mellan lärarnas litteratursyn och deras val av skönlitteratur till 

undervisningen i ljuset av emfaserna 

Som visades i resultatavsnittet går de intervjuade lärarnas litteratursyn till stor del hand i hand 

med hänsyn till både elevgrupper och styrdokument vid valen av litteratur till undervisningen. 

Lärarsvaren bildade på ett sätt en triangel av dessa tre faktorer där den ena var avhängig den 

andra. Styrdokumentens påverkan blir i detta avseende föga förvånande, eftersom läraren är ålagd 

genom sin yrkesroll att i klassrummet konkretisera det som står i dessa dokument. Men som 

visats hade exempelvis Lärare-F en annan åsikt och menade att styrdokumenten inte påverkade 

alls, utan den egna synen på litteratur och den pedagogiska visionen var det som styrde vid 

litteraturvalen. 

Kopplat till emfaserna var dock de flesta av lärarna även här inne på resonemang i linje med 

både bildningsemfasen och erfarenhetsemfasen. Som visats fanns det en kanontanke bland några 

av lärarna och betydelsen av att läsa de stora centrala författarna ansågs stor, både för 

allmänbildningen och för den personliga utvecklingen. Hur introduktionen av dessa centrala 

författarskap tog sig uttryck i lärarnas undervisning berodde som nämnts både på 

styrdokumenten och på den egna litteratursynen. Men eftersom styrdokumenten enbart uttrycker 

vikten av en kanon i indirekta ordalag, är det läraren som måste omvandla detta till en faktisk 

undervisning. Därigenom kommer den egna kompetensen och litteratursynen in starkare vid just 

valen av litteratur. Om styrdokumenten förkunnar att centrala verk ska läsas, förkunnar läraren 

vilka verk dessa egentligen är. Och som påpekades var lärarnas litteratursyn starkt präglad av 

bildnings- och erfarenhetsemfatiska element, vilket i sammanhanget betyder att litteraturvalen till 

viss del görs utifrån en fixerad kanon, men med en ofta väl uttänkt anpassning till eleverna.  

Elevanpassningen är ofrånkomligen en viktig fråga, för allt som innefattar undervisning. Men 

lärarnas självständighet som litteraturkännare blev följaktligen också synlig i resultatet ovan. 

Oberoende av möjlighet till härledning ur ämnesemfaserna reflekterade lärarna ständigt utifrån 

personliga åsikter om litteraturens värde. Genom specifika val av särskilda litterära verk, och 

litteraturstudier kring dessa, vill lärarna i förlängningen förmedla till eleverna en syn på den 

klassiska litteraturen som en väg till självinsikt och bildning. För att uppnå detta krävs det, som 

Lärare-F också var inne på, ibland även en fast styrning av läraren. Elevernas potentiella brist på 

erfarenhet av läsning gör att de inte helt kan släppas fria i sina val. Men eftersom kunskap kan 

anses skapas genom en progression från det kända till det okända blir det alltid en fråga om en 

initial förankring i det kända området av det som ska läras ut.  
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7. Diskussion 

Vad som framträder i resultatet ovan och den efterföljande analysen är en central aspekt av 

litteraturen som främst ett bildningsverktyg. I sammanhanget blir emellertid begreppet 

allmänbildning nästintill lika svårdefinierat som att försöka utröna skönlitteraturens mening. Idén 

om en allmänbildning är dock relevant att diskutera i relation till litteraturen. Att läsa 

skönlitteratur har, enligt denna studies intervjuade lärare, allmänbildning som direkt resultat. 

Frågor dyker emellertid upp om vad det innebär rent konkret. Man kan ställa sig frågande till 

huruvida kanonläsningen av ett antal verk direkt skapar en allmänbildning eller om det är 

behandlingen av verkens faktiska innehåll som skapar allmänbildningen. Om det förra är fallet är 

man nästan tillbaka i den kanonundervisning av författarideal vid 1900-talets början som Brink 

(1992) talar om. Frågan blir intressant eftersom en tyngdpunkt vid detta alternativ skapar en 

allmänbildning som är kvantitativ. Enbart genom att läsa ett antal centrala verk inlemmas dessa i 

den egna repertoaren och resultatet skulle då vara allmänbildning. Problemet med detta är att en 

kvantitativ kunskap, oavsett dess potentiella värde, blir förhållandevis stel och i egentlig mening 

oanvändbar. Den kvantitativa läsningen måste snarare förenas med den kvalitativa, för att ens 

kunna börja skapa egentlig kunskap och utveckling. Skolan skulle kunna ses som den arena där 

detta kan ske. Många av de intervjuade lärarna var, implicit och explicit överens om detta i 

relation till litteraturens utbildningssyften. De centrala verken framhölls men ofta med fokus på 

innehållsmässiga frågor.  

Vidare byggde resonemangen kring verklighetsanknytningen, vilken åberopades av flera av de 

intervjuade lärarna, på en åsikt om att litteraturens mer djupgående tillämpningsmöjligheter, 

exempelvis övning av empatiförmågan och så vidare, inte blir aktuella i ett klassrum där eleverna 

saknar basala läsfärdigheter. Som redan påpekats i analysen ovan reduceras därmed den 

huvudsakliga uppgiften för litteraturundervisningen i klassrummet till en formell språkträning. 

Vid sådana fall är litteraturundervisningen även här tillbaka i gamla historiska hjulspår som 

stämmer överens med vad både Román (2006) och Thavenius (1991) menar traditionellt har varit 

huvudsyftet med litteraturen i svenskundervisningen. Huruvida detta potentiellt skulle vara en 

skrämmande bild av ett generellt förfall, eller återfall, för litteraturens möjligheter går att 

diskutera. Vad det ändock visar är ett bortfall av pluraliteten i litteraturens användningsområden. 

Litteraturen går då snarare mot att bli ett verktyg med monofunktion. Detta går även ut över 

analysmöjligheterna. Det institutionella upphöjandet av en professionell tolkningsförmåga, vilken 

enligt litteraturvetare saknas hos många svensklärare, blir därmed irrelevant i en situation där 

litteraturundervisningen fokuserar på språkträning snarare än analys av det lästa.   

Kopplat till det konkreta analysarbetet går det då att föra in den litteraturmetodiska debatten, 

såsom den beskrevs ovan utifrån Bergenmars (2011) artikel. Premierandet av ett kritiskt 

förhållningssätt till litteraturen yttrade sig i viss utsträckning i några av lärarnas svar medan andra 

lade vikt vid elevcentreringen av det lästa. Detta framhållande av elevfokus visar också på den 
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litteraturmetodik som Mossberg Schüllerqvists (2008) menar är utbredd bland lärare. Vid frågan 

om hur man arbetade med litteraturen framkom dock svar som tydde på att målet med 

litteraturundervisningen alltid är att främja den analytiska förmågan hos eleverna, oavsett form på 

analysen.  

Dessa tankar kretsade kring att mycket i litteraturundervisningen ofta går ut på att få eleverna 

att se kopplingar mellan det lästa och den egna förståelseramen. Erfarenhetsemfasens 

övervägande tydlighet i lärarsvaren genererade därigenom en bild som till viss del stämmer 

överens med uppfattningen om svenskläraren som en subjektiv läsare (Bergenmar 2011). Det 

visar på en viss brist på den distansering från det lästa som förespråkas inom 

litteraturvetenskapen, där det önskvärda är att kritiskt och objektivt förhålla sig till litteraturen.  

Men trots att några av lärarna gav uttryck åt åsikter om att litteraturen skapas hos läsaren och 

dennes erfarenhetssfär, utgick detta synsätt från att mötet med eleverna tenderar att kräva denna 

subjektiva förankring. För att ens kunna påbörja en analys av något slag måste den, tolkat utifrån 

svensklärarnas svar, ta sin början i elevernas begreppsvärld. Här syns ett konkret exempel på det 

gap mellan litteraturvetenskapens analysnormer och lärarens faktiska vardag som Bergenmar 

(2011) också talar om. Med detta sagt blir det tydligare att det i själva verket inte är en fråga om 

bristande analyskompetens hos lärarna utan snarare en stark yrkeskompetens. Några av lärarna 

pratade dock om den egna utbildningens roll vid bildandet av denna kompetens. Vad som 

framkom var att utbildningen i det ena fallet hade medfört en grund analysträning med 

tyngdpunkten vid kvantitativ läsning och inte kvalitativ, och i det andra förespråkat just den 

subjektiva tolkningen som den ena sidan av den litteraturvetenskapliga diskussionen ifrågasatt. 

Detta kan därigenom tolkas som att polemiken i debatten även konkretiseras i 

svensklärarutbildningen och därför i viss mån också överförs till svensklärarna.   

Avslutningsvis kan man peka på hur subjektiviteten som det talats om är ett komplext 

fenomen när det kommer till litteraturens olika värden. Genom att direkt åberopa det subjektiva i 

tolkningen stänger man också dörren till mer givande litteratursamtal, medan det också är ur det 

subjektiva som en första ansats till förståelse för vad man har läst kan påbörjas. Flera av lärarna 

menade, som visats ovan, att litteraturens värde skapas hos individen, vilket i sådant fall skulle 

kunna betyda att litteraturen därmed inte har någon egentlig autonomi. Men beständigheten i 

vissa litterära verk visar likväl att det krävs just en självständighet i verket för att inbjuda till 

återkommande läsning, en sorts allmängiltighet som gäller oavsett tidpunkten för skapandet. Det 

autonoma verket, ofta benämnd som klassiker, skulle kunna sägas innefatta båda aspekterna. Ett 

litterärt verks överlevnad genom tiderna kännetecknas därför av en rad olika möjligheter som 

personlig identifikation, distansering, kritisk analys och allt vad litteraturvetenskaplig behandling 

heter. Därför blir bilden av litteraturundervisningen också en bild av den arena där litteraturen 

har möjlighet att bestå, och även frodas. Detta trots att den, enligt någon odefinierbar 

litteraturvetenskaplig sanning, utsätts för ett analytiskt söndertrasande och feltolkande av otaliga 

elevers och lärares subjektiva läsande.   
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8. Konklusion 

För att slutligen sammanfatta de intervjuade svensklärarnas syn på litteraturen kan man säga att 

de kollektivt anser att litteraturen är ett allmänbildande och personutvecklande pedagogiskt 

verktyg. Detta verktyg skapar även en gemenskap människor emellan och ger dem ett gemensamt 

och utvecklat språk att skapa sin delade verklighet med. Lärarnas samlade definition av värdet 

med litteratur, både generellt och kopplat till undervisning, blir därmed inte entydig, utan pekar 

snarare på hur litteraturen tillskrivs olika syften och olika värde beroende på vad man ämnar 

använda den till. Detta bekräftar även Perssons (2007) utgångspunkt som nämndes i studiens 

inledning. Trots en viss tyngdpunkt vid litteraturens allmänbildande och personutvecklande 

möjligheter i resultatet av detta examensarbete, visar det likväl omöjligheten att slutgiltigt 

bestämma en universell mening med skönlitteraturen, oberoende av specifika kontexter.  

Vidare kan man se hur bilden av svenskläraren som en ytlig litteraturanalytiker, såsom den 

framställts i en del av den refererade forskningen ovan, inte stöds i någon egentlig mening genom 

denna studies intervjuer. Även om fokus inte låg på just svensklärarens eget praktiska kunnande 

kring litteraturanalys, framträdde dock vissa aspekter i svaren, vilka kunde härledas till debatten 

om premierade analyssätt i Bergenmars (2010) artikel. Men svensklärarna uppvisade snarare en 

enorm medvetenhet om litteraturens vitt skilda användningsområden och hur man kan tolka och 

analysera dess beståndsdelar. I ljuset av den disparata mängden litteratursyner som existerar, både 

i samhället och i mer ämnesinterna kretsar, hade de intervjuade svensklärarna inte några större 

problem att presentera definitioner.  

Huruvida den aktuella studiens resultat kan bädda för vidare studier om svensklärares 

litteratursyn går att diskuteras. Men i likhet med hur en av de intervjuade lärarna pratade om 

litteraturen som en stor sammanhängande väv, är även forskningen om litteraturen en enorm 

kontext, där detta examensarbete utgör en liten del. Men som med allt skrivande, skönlitterärt 

eller inte, ingår man alltid i en intertextuell förbindelse med andra texter. Litteraturens roll i 

skolan är dock såpass mångfacetterad att det inte är någon fara att möjligheterna för att fortsätta 

undersökningar om litteratursyner minskar inom en nära framtid.  
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Appendix 1 - Intervjuguide 

 
Inledningsfrågor för bakgrund:  
Ålder?   
Antal år i yrket?  
 
Litteratursyn  
 
Personlig/utbildningsbaserad 
Litteraturens roll/syfte i samhället 
Personligt förhållningssätt till litteraturen 
 
Litteraturen i klassrummet 
 
Litteraturens didaktiska roll  
Det praktiska arbetet 
Olika typer av läsning i klassrummet 
Litteraturundervisningens syfte enligt läraren 
	  

Litteraturvalen i relation till styrdokument och elever 
 
Påverkan från läroplaner  
Den egna litteraturkunskapens påverkan vid litteraturval 
Elevinflytande vid val av litteratur  
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Appendix 2 – Informationsbrev för studien 

 

Hej! 

Mitt namn är Albin Gillgren Lindahl och jag skriver just nu mitt examensarbete på Uppsala 
Universitets Lärarutbildning. Arbetet handlar om hur man som svensklärare ser på 
skönlitteratur och dess roll i svenskundervisningen. I samband med detta skulle jag vilja 
intervjua lärare som undervisar i ämnet svenska.  

Syftet med studien är att se hur man som svensklärare resonerar kring litteraturens syfte, både 
i skolan och i samhället i stort, och hur man arbetar med litteraturen i klassrummet. Vidare rör 
det även frågor om hur man väljer ut undervisningslitteratur. 

Intervjun tar ungefär en halvtimme och kommer att spelas in. Den intervjuade kommer att 
vara anonym, och i den utsträckning jag använder intervjumaterialet görs omskrivningar vid 
eventuella formuleringar som kan vara personavslöjande, så att man inte kan sammankoppla 
svaren med den som intervjuas. Intervjun är inte centrerad kring direkta frågor utan det 
handlar snarare om ett samtal där jag är ute efter att höra svensklärarens syn på litteratur och 
litteraturundervisning. 

Jag skulle därför vara oerhört tacksam om någon tycker detta låter spännande och vill ställa 
upp på en intervju. Kontakta gärna mig antingen via telefon eller via mail om intresse finns. 

Tack på förhand!  

Hälsningar 

Albin Gillgren Lindahl 

Kontaktuppgifter:  
Mail: albin.gillgren_lindahl.1417@student.uu.se 
Telefon: 070 231 86 33 
 


