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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att studera vilka meningserbjudanden av fiktionsförståelse som finns av 

litteratur från efterkrigstiden och framåt i läroböckerna Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2. 

Undersökningen söker svar på följande frågeställningar: (1) vilka meningserbjudanden av 

fiktionsförståelse ges av de texter, bilder och övningsuppgifter som finns i de båda läroböckerna? 

och (2) hur samverkar texter, bilder och övningsuppgifter för att erbjuda fiktionsförståelse? 

Empiriska data till studien inhämtas genom att de aktuella kapitlen i läroböckerna detaljstuderas. 

Den huvudsakliga metoden för att bearbeta och analysera det empiriska materialet är funktionell 

analys. Analysen av den insamlade empirin från läroböckerna Svenska impulser 2 och Upplev 

litteraturen görs med utgångspunkt i receptionsteori och kognitionsteori. Det receptionsteoretiska 

ramverket som används i studien grundar sig på Judith A. Langers och Wolfgang Isers teorier om 

samspelet mellan läsare och text. En kognitionsvetenskaplig utgångspunkt i enlighet med Jana 

Holsanovas resonemang används för att studera förhållandet mellan text och bild i läroböcker. 

Resultatet av min studie visar att det främst är samverkan mellan texter och bilder som låter 

eleven bli medskapare av fiktionen. I läroböckerna är det främst korta textutdrag från 

skönlitterära verk och övningsuppgifter till textutdragen som för eleven bort från fiktionen. De 

olika inslagen i läroböckerna fyller olika funktioner, på så vis att vissa av dem bidrar till eleven att 

förs bort från de inre föreställningsvärldar som eleven bygger upp genom möten med fiktionen.  
 
Nyckelord: Fiktionsförståelse, Gymnasieskolan, Litteraturundervisning, Lärobok, 
Meningserbjudande, Svenska, Ämnesdidaktik.  
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Inledning 

Mitt intresse för läromedelsstudier väcktes tidigt under min lärarutbildning. Det började i 

läromedelsförrådet för svenska och svenska som andraspråk på en gymnasieskola i Uppsala under 

min ämnesinriktade verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det fanns flera hyllor proppfulla med 

böcker och valmöjligheterna kändes enorma. Mitt intresse för läroböcker har hållit i sig och jag 

avslutade mina ämnesstudier i svenska med att skriva C-uppsatsen ”En gymnasieantologi i 

förändring: En jämförelse mellan två upplagor av Svenska Timmar: Antologin” (2013) där jag med 

utgångspunkt i skrivningar i gymnasieskolans ämnesplaner (tidigare kursplaner) studerade två 

olika upplagor av samma antologi i litteraturhistoria.1   

 När jag nu har nått fram till min sista termin på lärarprogrammet kändes valet av uppsatsämne 

självklart. Jag vill sluta cirkeln och ännu en gång undersöka läroböcker med fokus på 

litteraturläsning och litteraturhistoria, som utgör en central del av svenskämnet. Vid studier av 

litteraturhistoria i gymnasieskolan förväntas eleven få ta del av litteratur och författarskap från 

olika tider, kulturer och delar av världen. Det går därför att påstå att litteraturstudier och läsning i 

skolan tar med både elever och lärare på en resa utanför klassrummets fyra väggar.  

 Att läsa är att resa, men att studera en lång universitetsutbildning innebär också en resa som 

har varit fylld av personlig utveckling. Jag är nu framme vid resans slut och kommer med denna 

uppsats att avsluta mina studier vid lärarprogrammet. Jag vill tacka mina nära och kära för att ni 

har varit med mig och utgjort ett väldigt stort stöd under den här inte alltid så spikraka resan.  

Avslutningsvis, vill jag tacka min handledare Maria, när du nu för en andra gång har varit min 

handledare vid skrivande av en C-uppsats. Du har ständigt utmanat mig som student i hantverket 

att skriva uppsats och därför fått mig att utveckla mitt akademiska skrivande. Tack! 

 

 

 

 

                                                

 
1 Friberg (2013), s. 3 f.  
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Bakgrund 

Svenskämnet 

Svenskämnet är ett brett ämne vars kärna består av undervisning om språk och litteratur. 

Undervisning i svenskämnet ”ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i 

tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter”.2  

Under 1990-talets mitt urskilde Lars-Göran Malmgren i Svenskämnet i grundskolan (1996) tre 

ämnesuppfattningar inom svenskämnet som konkurrerar med varandra. Malmgren menar att 

dessa finns i såväl praktisk undervisning, i debatten om svenskämnet som i läromedel. 

Ämnesuppfattningarna är svenska som ett färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne.3  I denna uppsats kommer svenskämnet att 

undersökas inom ramen för ämnesuppfattningen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne.  

Gymnasiekursen Svenska 2 

I svenskämnet har litteraturundervisning en viktig roll. I det centrala innehållet för kursen 

Svenska 2 står det att kursen inom ramen för litteraturhistoria ska behandla: 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 
verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. 
Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur 
och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och 
idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.4 

Som det framgår av citatet ovan är undervisning i litteraturhistoria en central del i Svenska 2. 

Inom litteraturhistoria, står litteraturhistoriska epoker i fokus och den traditionella dispositionen i 

läroböcker i litteraturhistoria är kapitelindelning efter epoker i kronologisk ordning. För att 

eleverna ska kunna ta del av många olika typer av författarskap och litteratur, läses både hela 

litterära verk och kortare textutdrag från litterära verk. Dessa kortare textutdrag går ofta att finna 

samlade i litteraturhistoriska antologier som är avsedda för svenskämnets litteraturundervisning.5  

Kanon inom skolans svenskämne 

Kanon är från början ett begrepp som härstammar från teologin och ”ordet betyder bokstavligen 

norm eller rättesnöre”.6 Enligt Lars Brink i ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv?: Om 

                                                

 
2 Skolverket (2011), s. 160.  
3 Malmgren (1996), s. 87 ff. 
4 Skolverket (2011), s. 169.  
5 Brink (2006), s. 19; Skolverket (2011), s. 169.  
6 Bergsten & Elleström (2004), s. 31.  
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litteraturundervisningens textkärna” i  Kanon och tradition: Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- 

och litteraturundervisning (2006) är läroböcker i form av antologier, litteraturöversikter i 

litteraturhistoria och andra handböcker centrala för kanonbildningen inom skolans svenskämne. 

Läroboksredaktörer påverkas av redan publicerade läroböcker och av föreställningar av 

förändringar och brott inom litteraturhistorieskrivningen.7  

Undervisning som meningserbjudande  

Undervisning som meningserbjudande innefattar det innehåll som en elev eller studerande blir 

erbjuden genom undervisning. Tomas Englund skriver i ”Undervisning som meningserbjudande” 

i Didaktik: teori, reflektion och praktik (1997) att undervisning ska betraktas ”som en social handling 

med moralisk innebörd och moraliska konsekvenser och som handlar om att erbjuda mening”.8 

Undervisning har enligt Englund både moralisk innebörd och moraliska konsekvenser som måste 

beaktas vid utformande av såväl genomförande av undervisning som de material som elever blir 

erbjudna. Undervisning inbegriper både text och kontext. Med begreppet text åsyftar Englund 

undervisningens innehåll med en vid definition som kan innefatta allt från en lärares tal i 

klassrummet, lärobokstexter, undervisningens innehåll till den mening som undervisningen 

faktiskt ger eleven. Kontexten innefattar däremot vilka sammanhang som undervisningen blir 

inordnad i.9 

Fiktions förs tåe lse  

Vid skapande av mening inom svenskämnet är begreppet fiktionsförståelse centralt. I 

Fiktionsförståelse i skolan (2011) skriver Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller 

om hur svensklärare kan omvandla teori till praktik. De menar att fiktionsförståelse som begrepp 

”innefattar förståelse och meningsskapande kring en rad multimodala texter”.10 Fiktionsförståelse 

är ett begrepp som kan användas för att studera förståelsen av olika multimodala texter där även 

bild, film och ljud betraktas som text. I läroböcker förekommer det ofta flera olika typer av text 

såsom rubriker, ingresser, brödtext, sammanfattningar, bilder och övningsuppgifter. Samverkan 

mellan de olika texttyperna i läroboken skapar alltså ett meningserbjudande, som läsaren hade 

kunnat bygga upp sin fiktionsförståelse utifrån.  

                                                

 
7 Brink (2006), s. 19 ff.  
8 Englund (1997), s. 120.  
9 Ibid, s. 120, 127.  
10 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller (2011), s. 11. 
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Läromedel  

En vanlig definition av läromedel presenteras av Sture Långström och Ulf Viklund i Praktisk 

lärarkunskap (2006). De menar att ”[l]äromedel är ett pedagogiskt hjälpmedel som kan användas 

direkt i undervisning”. Läromedel är ett brett samlingsbegrepp som innefattar allt det pedagogiska 

material som används i skolan. Den vanligaste typen av läromedel är läroboken.11 

Lärobok 

Lärobokstexten utgör det dominerande opersonliga mediet i skolan.12 Läroboken har därmed en 

särställning ”på grund av sin utformning och det sammanhang den används i”.13 

”Läroboken innebär ett tillrättaläggande av innehåll för en tänkt läsare och denna anpassning 

sker i enlighet med en viss föreställning om vad lärande innebär” menar Roger Säljö i Lärande i 

praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv (2000).14  De olika delarna i en lärobok såsom layout, texter, 

diagram, bilder, övningsuppgifter och frågor ska enligt Långström och Viklund ge läsaren en 

känsla av tillförlitlighet och att det som förmedlas i läromedlet är korrekt. År 2006 studerade 

ungefär 1,2 miljoner elever i den svenska grund- och gymnasieskolan och varje elev använder 

ungefär tio olika läromedel per år. Enligt Långström och Viklund är läroböcker den mest spridda 

och lästa litteraturgenren i Sverige.15 Läroboken upplevs ofta som en garant för att läroplanens 

mål uppnås. Det är dock inte enbart nya läroplaner som påverkar innehållet i läroböcker utan de 

präglas även av tidigare läroböcker.16  

Vad som ska utgöra lärobokstexten baseras enligt Staffan Selander i Lärobokskunskap: En 

pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985 (1988) på urval och avvägningar 

utifrån vad som ska ingå i texten. Selander menar att en läroboks struktur, innehåll och 

användning är en central fråga för att få en förståelse om vad undervisningen i det aktuella ämnet 

handlar om.17 

Sammanfattning  

Utifrån vad som har presenterats här i bakgrunden. Är jag i denna uppsats intresserad av att 

undersöka vilket meningserbjudande av fiktionsförståelse gällande en avgränsad period i 

litteraturhistorien som finns i läroböcker avsedda för gymnasieskolans svenskämne. 

                                                

 
11 Långström & Viklund (2006), s. 101. 
12 Englund (1997), s. 127.  
13 Långström & Viklund (2006), s. 101. 
14 Säljö (2000), s. 217.  
15 Långström & Viklund (2006), s. 101 ff. 
16 Persson (2007), s. 14.  
17 Selander (1988), s. 17, 22 f.  
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Forskningsöversikt 

Trots att läroboken således är ett av de centrala elementen i skolan vid skapande av det 

meningserbjudande som ges eleverna, så utgjorde läroboken som medium och lärobokstextens 

meningserbjudande länge ett eftersatt forskningsfält.18 Vilket jag kommer att åskådliggöra i denna 

forskningsöversikt som kommer att fokusera på läromedel i litteraturundervisning inom 

svenskämnet.  

Urval och kanon 

Studier  av äldre läromedel  i  l i t t eraturhis tor ia  

Innan andra världskrigets slut var marknaden för antologier i litteraturhistoria liten och de få som 

fanns hade en lång livslängd.19 Lars Brink undersöker i avhandlingen Gymnasiets litterära kanon: 

urval och värdering i läromedel 1910-1945 (1992) kanon i läromedel i svenska under 1900-talets första 

hälft.20 Brinks avhandling har tre syften som är vilka diktare som ges mest utrymme inom 

respektive läromedelsgenre, hur kanon bildas och förändras, och att undersöka kanon som ett 

normativt begrepp i den pedagogiska debatten, till exempel i pedagogiska tidskrifter.  Brinks 

huvudsakliga material har bestått av fyra antologier i litteratur.21 I de fyra antologier som Brink 

studerar illustreras olika syn på litteraturundervisningen och olika förhållningssätt till författaren 

som stilförebild, detta framkommer trots att det är ungefär samma författarskap som presenteras 

i de olika antologierna. Under den tidsperiod som Brink undersöker kom fristående litterära verk 

som skulle komplettera antologierna att bli allt viktigare då antologierna enbart inkluderade ett 

tiotal författare.22 

Annica Danielssons avhandling tar vid tidsmässigt där Brinks slutar. Då hon i avhandlingen 

Tre antologier – tre verkligheter: en undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975 (1988) 

studerar antologier i litteraturhistoria under efterkrigstiden. Danielsson har undersökt tre 

antologier för gymnasiet utifrån ett litterärt och tematiskt perspektiv i syfte att se vilka 

ämnesområden som har haft en dominerande ställning i lärobokens historia.23 För att återknyta 

till Brinks resultat har författarna i denna avhandling ett större utrymme än vad de får i 

Danielssons studie. Brinks och Danielssons resultat är därför av olika karaktär. Till skillnad från 

Brink visar Danielsson att religionen har en central roll i de undersökta antologierna och att 

                                                

 
18 Englund (1997), s. 127 f.  
19 Brink (1992), s. 227.  
20 Ibid, s. 13.  
21 Ibid, s. 18.  
22 Ibid, s. 227 ff.  
23 Danielsson (1988), s. 12 ff.  
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denna tycks fylla både ett religiöst och historiskt syfte.24 Ett annat av Danielssons resultat är att 

litteraturens funktion i två av antologierna är att förmedla kunskaper och värderingar till eleverna, 

medan funktionen i den tredje antologin är att tillgodose elevernas behov av upplevelser. De 

första två antologierna fokuserar vid att förmedla det litterära kulturarvet i enlighet med 

tidsandan och läroboksredaktörernas uppfattningar var centrala inom litteraturundervisningen. 

Fokus i den tredje antologin läggs istället vid olika samtida strömningar. Den slutsats som 

Danielsson drar är att den litteratur som inkluderas i antologier i svenska påverkas av den tid i 

vilken den blir utgiven och att läromedel i en allt större utsträckning än tidigare har blivit 

konkurrensutsatta.25  

Vid jämförelse av de olika tidsperioderna som Brink respektive Danielsson studerar, tycks 

fokus i antologierna i litteraturhistoria ha flyttats från ett fåtal enskilda författarskap, till att det 

litterära kulturarvet som förmedlas i antologier sker i enlighet med den rådande tidsandan och 

läroboksredaktörernas uppfattningar som en konsekvens av samhällets utveckling. Detta kan 

betraktas som en följd av att läroböckerna i en större utsträckning än tidigare har blivit 

konkurrensutsatta.26 

Studier  av nyare läromedel  i  l i t t eraturundervisning  

Caroline Graeske undersöker i ”Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i 

svenska” i Tidskrift för litteraturvetenskap (2011) läroböcker i svenska utifrån skolans värdegrund. 

Hon undersöker tre olika läroböcker i svenska för gymnasieskolan som är utgivna efter 

införandet av Lpf 94. Syfte med artikeln är ”att undersöka hur skolans värdegrund kommer till 

uttryck i nyare läromedel i svenska för gymnasiet”.27 Graeske utgår från en genusteoretisk 

utgångspunkt och anlägger ett intersektionellt förhållningssätt. Metoden för studien bygger på att 

Graeske har gjort nedslag i de olika läroböckerna. Hon undersöker läromedlen tematiskt utifrån 

representation, språkbruk, stereotyper och normalisering, och andrafiering.28 Studiens slutsats är 

att de undersökta läromedlen präglas av traditionella genusmönster och att värdegrunden 

tenderar att bli uttryckslös.29  

Till skillnad från Graeske som har studerat traditionella läroböcker studerar Christoffer Dahl 

läromedlet BRUS, som är avsett för gymnasieskolan men som inte följer den traditionella 

läromedelsgenren. BRUS liknar snarare en veckotidning.30 Syftet med Dahls licentiatavhandling 

Ett annorlunda brus: ett läromedels litteraturförmedling i spänningsfältet mellan tradition och förnyelse (2010) är 

att kartlägga och analysera det aktuella läromedlets litteraturförmedling. Inom ramen för syftet 

                                                

 
24 Danielsson (1988), s. 249 ff.  
25 Ibid, s. 256.  
26 Brink (1992), s. 227 ff.; Danielsson (1988), s. 256. 
27 Graeske (2011), s. 120. 
28 Ibid, s. 121 ff.  
29 Ibid, s. 127.  
30 Dahl (2010), s. 11.  
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har Dahl formulerat forskningsfrågor som fokuserar på litteraturförmedling och litteratursyn i 

BRUS, samt vilka pedagogiska utmaningar som finns i detta läromedel.31 BRUS är alltså ett 

postmodernt läromedel som inte förmedlar litteratur på ett traditionellt vis.32 Dahls tolkning av 

BRUS är att detta kan tolkas som ett litteraturpedagogiskt experiment som innefattar en stor mängd 

textuppgifter till eleven. Textuppgifterna ska ge eleverna möjlighet att själva vara med och forma 

läromedlet samt vara delaktiga i sitt eget självständiga lärande. BRUS innehåller ett ovanligt 

litteraturpedagogiskt material som utmanar traditionella läromedelskonventioner. Dahl drar 

slutsatsen att BRUS har en potential som läromedel i den postmoderna skolan men att 

läromedelsredaktörerna inte i tillräckligt stor utsträckning tar ansvaret att fostra eleverna till 

kritiska medborgare som förmår dels att tänka själva, dels att ifrågasätta normer och andra givna 

föreställningar.33 

Sammanfattningsvis menar Graeske att lärare inte enbart bör utgå från läroböcker i 

undervisningen utan att de behöver kompletteras med annat undervisningsmaterial. Hon ger även 

en uppmaning till läsaren om vikten av att fortsätta undersöka läromedel i litteraturundervisning 

och vilken kanonbildning som tillåts styra undervisningen.34 Trots att BRUS, till skillnad från de 

läroböcker som Graeske har undersökt, utmanar traditionella läromedelskonventioner finns det 

likheter i de slutsatser som Dahl och Graeske drar utifrån sina respektive studier. De båda ser ett 

behov av att läroboksredaktörer utformar läroböcker som tillåter eleven att öva sin kritiska 

förmåga och inte enbart reproducerar givna föreställningar. Dahls studie av BRUS pekar ändå på 

att det skulle kunna vara ett läromedel med stor potential i den postmoderna skolan om 

läromedelsredaktörerna i större utsträckning genom läromedlet förmådde att fostra eleverna till 

kritiska medborgare.  

Skapande av inre föreställningsvärldar 

Maria Ulfgard har i artikeln ”Resor från skolbänken? Om iscensättning av litteraturläsning av 

skolans läromedel i svenska” i Resor i tid och rum: Festskrift till Margareta Peterson utifrån devisen 

”[a]tt läsa är att resa” studerat tre kapitel i två olika läromedel i svenska.35  Utifrån teoretiska 

utgångspunkter i receptionsteori, kultursociologi och kognitionsvetenskap studerar Ulfgard hur 

de aktuella läroböckerna stödjer eleverna i skapandet av inre föreställningsvärldar. Hon studerar 

såväl läroböckernas bildmaterial som övningsuppgifter.36 Resultaten av studien visar att korta 

textutdrag i kombination med övningsuppgifter som för eleverna bort från fiktionen gör att 

eleverna varken ges möjlighet till interaktion med texten eller till att skapa egna inre 

                                                

 
31 Dahl (2010), s. 13 f.  
32 Ibid, s. 126.  
33 Ibid, s. 122 ff.  
34 Graeske (2011), s. 127 ff.   
35 Ulfgard (2013), s. 371 ff.  
36 Ibid, s. 373 ff.  
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föreställningsvärldar.  En av studiens slutsatser är att lärobokstexterna som har undersökts inte 

bidrar till att eleverna får möjlighet att göra resor i tid och rum. Hon betonar därför vikten av 

övrig litteraturundervisning och läsfrämjande insatser i såväl skolan som civilsamhället.37  

Min studie i relation till den tidigare forskningen  

Kanon och urvalsfrågor har varit centralt för den tidigare forskningen inom det aktuella fältet. 

Frågor som rör urval och kanon i läroböcker inom litteraturhistoria är ett redan beforskat område 

och jag kommer därför i min uppsats att anta ett annat fokus.  

För att ta ett nytt grepp kring urvalsfrågan i litteraturhistoria är jag intresserad av att undersöka 

hur lärobokens olika delar bidrar till att erbjuda eleven fiktionsförståelse. Jag vill alltså flytta fokus 

från kanon och urvalsfrågor som handlar om vilka författarskap och skönlitterära verk som 

förekommer till att istället studera hur de urval som läroboksredaktörerna har gjort i form av 

texter, bilder och övningsuppgifter bidrar till att skapa ett meningserbjudande av 

fiktionsförståelse.  

   

 

                                                

 
37 Ulfgard (2013), s. 389.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Receptionsteoretiska utgångspunkter  

Olika receptionsteorier pekar ut komplexiteten vid litteraturläsning, mötet mellan läsaren och 

texten samt de processer som pågår vid läsningen. Enligt majoriteten av receptionsforskarna 

”utgörs den centrala aktiviteten vid litteraturläsning av läsarens möte med och deltagande i en 

fiktiv text”.38 I denna uppsats kommer Wolfgang Isers och Judith A. Langers teorier att användas 

för att bygga upp studiens receptionsteoretiska utgångspunkt.  

Receptionsteorier fokuserar som nämnts på mötet mellan läsare och text och kan tyckas vara 

ett märkligt val, då jag i denna uppsats inte kommer att inkludera någon faktisk läsare. Däremot 

kan jag utifrån en receptionsteoretisk utgångspunkt och receptionsteoretiska begrepp undersöka 

vilket meningserbjudande av fiktionsförståelse som finns i läroböcker. Jag kommer därför i likhet 

med Ulfgard att med utgångspunkt i Langers och Isers teorier studera läroböckers skildring av en 

del av litteraturhistorien.   

I The implied reader (1974) utgår Iser från texten och menar att den realiseras,  det vill säga 

kommer till liv först i mötet med läsaren. Den litterära texten fungerar som en arena för fantasi 

där mötet mellan författare och läsare sker. För att läsaren ska känna sig stimulerad ställs krav på 

den litterära texten och dess utformning. Den bör vara utformad på ett sådant sätt att den 

stimulerar läsarens fantasi genom att läsaren får vara medskapare av texten. Det sker alltså för att 

använda Isers begrepp interaktion i mötet mellan läsare och text. Iser menar att läsaren bara kan 

uppleva läsningen som givande om läsprocessen är både aktiv och kreativ. En annan viktig del av 

Isers teori berör läsarens sammanfogande av textens olika delar och förutsättningen för detta är 

att läsaren måste förstå den litterära texten som helhet. I enlighet med Isers teori är det 

problematiskt att enbart läsa korta delar av en text, då det är textens olika delar som bygger upp 

texten som helhet. För att utveckla varför Iser menar att detta är problematiskt är att det vid 

läsning av en litterär text uppstår det som Iser betecknar som tomrum. De består av 

obestämdheter i texten som läsaren själv sedan behöver fylla. Utan tomrummen menar Iser att 

texten blir platt och tråkig. Varje individuell läsare fyller i dessa tomrum på sitt eget sätt med hjälp 

av sina egna tidigare erfarenheter, sin fantasi och texten som helhet. Iser menar därför att 

läsprocessen är selektiv men att det centrala är att varje text är större än den individuella 

relationen mellan läsare och text.39  

Langer tar till skillnad från Iser sin utgångspunkt hos läsaren istället för hos texten. I 

Envisioning literature: literary understanding and literature instruction (1995) presenterar Langer sin teori 

                                                

 
38 Ulfgard (2013), s. 373.  
39 Iser (1974), s. 274 f., 279 f., 284, 290. 
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som handlar om läsarens delaktighet i skapandet av fiktion och litterära textvärldar. Det är därför 

som läsarens förståelse av en text skapas enligt Langer genom att läsaren bygger upp sin egen inre 

föreställningsvärld (envisionments) av texten under läsningens gång. Det vill säga om det vid läsning 

sker interaktion mellan läsare och text. Den inre föreställningsvärlden finns inom läsaren. Den skapas i 

mötet med texten och består av de tankar, frågor och föreställningar som uppstår i mötet. Langer 

menar att förutsättningen för läsning ska bli meningsfull är byggandet av inre föreställningsvärldar. 

Det är alltså genom deltagande i den fiktiva textvärlden som läsaren bygger upp sin inre 

föreställningsvärld. Langer menar att läsaren kan vandra in i och ut ur en litterär text. För att 

beskriva detta använder Langer begreppen stepping into och stepping out, vilket betyder att läsaren 

kan kliva in i (stepping into) och kliva ur (stepping out) fiktionen. När läsaren kliver ur texten 

handlar det om att läsaren ska ges utrymme att reflektera över frågor som texten väcker hos 

läsaren samt att läsaren ska kunna skapa sammanhang och se texten som en helhet. Då läsaren 

enligt Langers teori kan inträda i och utträda ur föreställningsvärldarna som skapas i mötet med 

fiktionen, därför kan läsaren kan anta olika perspektiv i den egna läsprocessen.40  

Vid teorianvändningen i denna uppsats kommer jag vid studium av läroböckerna att 

undersöka om lärobokstexterna ger  eleven möjlighet att fylla tomrum som finns i de litterära 

texter som eleven möter genom att arbeta med läroboken. Det handlar alltså om att eleven ges 

möjlighet att bli medskapare av texten. Studien kommer även att utgå från Isers teori för att 

undersöka om eleven ges möjlighet att förstå den litterära texten som helhet eller om det i likhet 

med resultaten av Ulfgards studie enbart finns korta textutdrag från skönlitterära verk.41 

Eftersom jag även vill undersöka om eleven får möjlighet att interagera med texten och därmed 

kan bygga upp sin inre föreställningsvärld kommer även Langers teori om deltagande i skapandet av 

fiktionen att vara viktiga i denna uppsats. Langers teori används för att kunna studera hur 

lärobokstexten ger eleven möjlighet att äntra sina inre föreställningsvärldar eller om lärobokstexten 

snarare ger eleven ett erbjudande om fenomen som finner sig bortom den litterära texten.  

Förhållandet mellan text och bild – en kognitionsvetenskaplig utgångspunkt 

En lärobok är en multimodal text då den inkluderar såväl olika typer av texter som bilder. Det 

finns ofta ett stort bildmaterial i läroböcker. Jag har valt att undersöka bilderna som förekommer 

i läroböckerna utifrån kognitionsforskarens Jana Holsanovas teori om bilders olika funktioner i 

såväl tryckta som digitala dokument.42 Holsanova har utifrån ögonrörelser hos betraktaren 

studerat bilders funktion i såväl tryckta som digitala dokument. I många läroböcker finns bilder 

som enbart har ett dekorativt syfte. Enligt Holsanova i Myter och sanningar om läsning: om samspelet 

mellan språk och bild i olika medier (2010) visar den moderna kognitionsforskningen att elevers 

                                                

 
40 Langer (1995), s. 14 ff.  
41 Ulfgard (2013), s. 389.  
42 Ibid, s. 376.  
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informationsbearbetning distraheras av irrelevanta inslag som leder eleven bort från den centrala 

informationen. Det andra som är problematiskt är att bilder som enbart är dekorativa kan skapa 

felaktiga eller till och med olämpliga förväntningar på budskapet i texten.43 

En kognitionsvetenskaplig utgångspunkt gör det möjligt att studera huruvida de bilder som 

förekommer i läroböckerna har en dekorativ funktion eller en representationell funktion. Representationell 

funktion innebär att det som avbildas på bilden har en direkt relation till det som omnämns i den 

språkliga beskrivningen och går att härleda till textens budskap.44 I studien kommer bilderna att 

kategoriseras utifrån dessa två funktioner. När bildernas funktion ses som en del av lärobokens 

meningserbjudande, blir det möjligt att studera om bilderna kan ses som en del av det 

meningserbjudande av fiktionsförståelse som eleven ges genom att läsa arbeta med läroboken.  

                                                

 
43 Holsanova (2010), s. 67.  
44 Ibid, s. 67 ff.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka meningserbjudanden av fiktionsförståelse som finns av 

litteratur från efterkrigstiden och framåt i läroböckerna Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2. 

För att uppfylla syftet ämnar jag därför besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka meningserbjudanden av fiktionsförståelse ges av de texter, bilder och 

övningsuppgifter som finns i de båda läroböckerna? 

2. Hur samverkar texter, bilder och övningsuppgifter för att skapa fiktionsförståelse?  
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Metod 

I denna uppsats kommer jag att studera läroböcker. Jag kommer därför att använda textanalys 

som metod. Studiens syfte och frågeställningar samt teoretiska utgångspunkter är det som ligger 

till grund för studiens datainsamlingsmetod såväl som bearbetnings- och analysmetod.  

Material och avgränsning 

För att motivera uppsatsens empiriska material avgränsning kommer jag börja med att anknyta till 

det som presenterades i forskningsöversikten.  

Jag är i likhet med Ulfgard intresserad av att studera vilken mening som läromedel i svenska 

erbjuder eleven. Ulfgard har undersökt skapande av föreställningsvärldar i läroböcker avsedda för 

högstadiet. Det skulle därför vara intressant att göra en liknande studie gällande läroböcker i 

svenska avsedda för gymnasieskolan. Jag skulle då i likhet med Dahl studera hur läroböcker 

förmedlar och ger mening av litteratur. Till skillnad från Dahl är jag dock intresserad av att 

studera läroböcker av mer traditionell karaktär. Brink och Danielsson åskådliggör i sina respektive 

avhandlingar hur läromedlen präglas av den samtida kontext som de är utgivna i. De läroböcker 

som undersöks bör därför vara anpassade till Lgy11 och gymnasieskolans kurs Svenska 2.  

Alla forskningsstudier kräver ett visst urval av vilket empiriskt material som ska studeras. Men 

då denna uppsats är en mindre forskningsuppgift krävs att jag gör ett urval gällande vilken 

tidsperiod som ska studeras. Då nyare litteratur inte är lika kanoniserad som den äldre 

litteraturen, är jag intresserad av att studera de kapitel i läroböckerna som omfattar tidsperioden 

från det andra världskrigets slut till 2000-talets början. Valet av en avgränsad tidsperiod menar jag 

ökar uppsatsens vetenskaplighet, då jag som författare annars godtyckligt skulle kunna välja ut 

enstaka kapitel som jag finner intressanta att studera. Jag behöver därmed inte heller ta hänsyn till 

läroboksredaktörernas indelning av epoker i läroböckerna. 

För att kunna studera vilket skapande av inre föreställningsvärldar som läroböckerna ger eleven 

kommer jag likt Dahl att studera ett läromedelspaket. För att studien ska vara möjlig krävs att det 

aktuella läromedelspaketet, som ska vara avsett för kursen Svenska 2 består av både 

litteraturöversikt och antologi, men även innefattar såväl textutdrag, bilder och övningsuppgifter 

som övriga inslag av text. För att möjliggöra studien bör både litteraturöversikten och antologin 

innehålla de olika inslag som presenterades i föregående mening. Utifrån dessa urvalskriterier har 

läroböckerna Svenska Impulser 2 och Upplev litteraturen 2 valts ut. Båda läroböckerna är utgivna av 

Sanoma utbildning och är avsedda för kursen Svenska 2 i gymnasieskolan.  Däremot kommer de 

licensskyddade webbresurser som finns för det aktuella läromedelspaketet inte att inkluderas. 

Skälet till detta är att webbresurserna enbart består av digitaliserade varianter av både Svenska 
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impulser 2 och Undersök litteraturen 2 men som erbjuder såväl uppläsning som 

anteckningsmöjligheter.45 

Datainsamling  

I denna studie undersöks vilka meningserbjudande av fiktionsförståelse som Svenska Impulser 2 

och Undersök litteraturen 2 ger eleven genom att undersöka texter, bilder och övningsuppgifter, och 

därmed finner jag att en kvalitativ metod lämpar sig bäst. I kvalitativa studier kan vi ”utnyttja 

dokument och artefakter av olika slag, till exempel läsa texter som människor skrivit eller se på 

bilder som människor producerat”.46 En kvalitativ metod möjliggör att mer utförligt kunna 

undersöka en specifik tidsperiod för att kunna studera vilka meningserbjudande av 

fiktionsförståelse som Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 ger. I studien betraktar jag 

texterna, bilderna och övningsuppgifterna som del av en gemensam text.  

Utifrån syftet och frågeställningarna studeras därför både texter, bilder och de 

övningsuppgifter som finns i de aktuella delarna av läroböckerna. De kapitel i läroböckerna som 

berör litteratur från tiden efter andra världskriget och fram till idag kommer därför att studeras. 

Vid en första anblick på läroböckerna visar det sig att det är två kapitel i Svenska impulser 2 och tre 

kapitel i Upplev litteraturen 2 som blir aktuella.47 Det totala materialet omfattar ungefär 200 sidor. 

Lennart Hellspong skriver i Metoder för brukstextanalys (2001) att lärobokstexter är en typ av 

brukstext.48 Vid datainsamlingen kommer jag att detaljstudera de aktuella kapitlen i Svenska 

impulser 2 och Upplev litteraturen 2 vilket påminner om den litteraturvetenskapliga metoden 

närläsning. Datainsamlingen kommer att ske genom att både textens helhet såväl som dess 

detaljer studeras.49 Vid databearbetningen kommer en av de metoder för textanalys som 

Hellspong presenterar, nämligen funktionell analys att användas.50 Vad detta innebär presenteras 

nedan.  

Bearbetnings- och analysmetod  

Funktione l l  analys  

Hellspong menar att det är typiskt för en brukstext att fylla en funktion.51 För att återknyta till 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter är det läroböckernas funktion att erbjuda 

meningserbjudande av fiktionsförståelse som undersöks. Syftet med funktionell analys är att det 

                                                

 
45 Sanoma utbildning (2015), www.sanomautbildning.se (2015-04-14).  
46 Ahrne & Svensson (2011), s. 10.  
47 Markstedt & Eriksson (2012), s. 6; Markstedt & Eriksson (2011), s. 7.  
48 Hellspong (2001), s. 13.  
49 Tenngart (2010), s. 27. 
50 Hellspong (2001), s. 13, 82.  
51 Ibid, s. 82.  
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går ”att undersöka vilka funktioner en text har, hur de samspelar med varandra och hur texten 

stödjer dem i sitt sammanhang”.52 Som det framgår av metodens syfte finns det inom den 

funktionella textanalysen både huvudfunktion och hjälpfunktioner. Huvudfunktionen är det 

huvudsakliga budskap som texten vill förmedla till läsaren. I en brukstext kan det finnas flera 

hjälpfunktioner. Målet för en hjälpfunktion kan vara ett annat än textens huvudsakliga mål. 

Hjälpfunktionerna är underordnade huvudfunktionen men ska stödja huvudfunktionen på ett 

underordnat plan.53 

 I enlighet med de två frågeställningar som denna studie ämnar besvara undersöks olika delar 

av lärobokstexten. Funktionell analys gör det möjligt för mig att undersöka vilka speciella 

funktioner som tillskrivs textens olika delar och hur de olika delarna bidrar till skapandet av 

textens huvudfunktion.54 Denna metod möjliggör för mig att betrakta min insamlade empiriska data 

som en helhet, men även att studera hur de olika delarna av lärobokstexten fungerar som 

hjälpfunktioner för att skapa meningserbjudande av fiktionsförståelse.    

Bildernas funktioner 

Eftersom studien inte enbart innefattar text utan även de bilder som förekommer i läroböckerna 

kommer studiens bildmaterial att behandlas i enlighet med det förhållningssätt som Ulfgard 

använder sig av. Jag kommer därför att undersöka bilderna utifrån Holsanovas begrepp dekorativ 

funktion och representationell funktion. Detta i syfte att studera om bilderna för eleven mot fiktionen 

och hjälper eleven att tolka texten eller om de enbart är dekorativa och således snarare för eleven 

bort från den litterära texten.55  

Övningsuppgi f t ernas funktioner   

Vid analysen av de övningsuppgifter som finns i läroböckerna kommer de kategorier av 

övningsuppgifter som presenteras och exemplifieras av Sten-Olof Ullström i ”Frågor om 

litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” i Läsa bör man? – den skönlitterära texten i skola 

och lärarutbildning (2009) att användas. Ullström menar att det finns tre olika kategorier av 

övningsuppgifter. Dessa är Uppgifter som läskontroll, Uppgifter som flykt från texten och Uppgifter för att 

dikta vidare.56 Den första kategorin av övningsuppgifter fungerar som kontrolluppgifter som 

innebär att eleven inte behöver läsa och förstå hela texten för att kunna svara på frågorna. Dessa 

övningsuppgifter uppmuntrar eleven därför till att vid läsning leta efter kunskap som går att finna 

i enskilda formuleringar eller ord i texten. Svaren till denna kategori hittas genom närläsning. Det 

är alltså innehålls- och kontrollfrågor där eleven förväntas att finna det rätta svaret i brödtexten. 

                                                

 
52 Ibid, s. 83.  
53 Ibid, s. 82 f.  
54 Ibid, s. 83.  
55 Ulfgard (2013), s. 377; Holsanova (2010), s. 67 f.  
56 Ullström (2009), s. 125-135. 
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Uppgifter som flykt från texten handlar om att eleven förväntas att hitta svaren på frågorna utanför 

det textutdrag som de precis har läst. I dessa övningsuppgifter försvinner litteraturen ur elevens 

blickfång. Uppgifter som flykt från texten är mer allmänt hållna och saknar därför tydliga referenser 

till den litterära texten. Texten fungerar därför för denna kategori av övningsuppgifter enbart som 

en utgångspunkt. I den sista kategorin Uppgifter för att dikta vidare blir den litterära textens funktion 

att vara ”stimulanstext”, det vill säga att eleven med en vag utgångspunkt i den litterära texten 

ombeds att skriva egna texter. I den här typen av övningsuppgifter flyttas alltså fokus från 

litteraturläsning till skrivande och för därmed eleven bort från den litterära texten.57  

Ullströms kategorier leder inte fram till att eleven får en ökad fiktionsförståelse av texten då 

hans kategorier snarare ger uttryck för att övningsuppgifterna i läroböcker för eleven bort från 

den litterära texten.58 Ullströms kategorier kommer dock användas i min studie, då jag i likhet 

med Ulfgard menar att Ullströms kategorier kan tillämpas för att tydligt visa karaktären hos de 

övningsuppgifter som eleven förväntas lösa.59 Ullströms kategorier kommer därför användas i 

studien för att se om övningsuppgifterna i läroböckerna främjar interaktion mellan läsare och text 

eller om de snarare för eleven bort från texten.  

Övningsuppgifter som för eleverna ur fiktionen i kombination med korta textutdrag från 

litterära verk kan vara problematiska då de minskar interaktionen och i nästa steg då de minskar 

den fiktionsförståelse som eleven ges. Trots att lärobokstexterna kan vara av denna karaktär är de 

intressanta att studera då de visar hur de aktuella läroböckerna iscensätter 

litteraturundervisningen i gymnasieskolan.  

Etiska aspekter 

I uppsatsen kommer textanalys som metod att användas för att studera läroböcker avsedda för 

gymnasiekursen Svenska 2. I studien kommer inte i individer eller svar från individer att 

inkluderas och därför blir individsskyddskravet inte aktuellt för denna studie.60 Eftersom det 

tillhör god forskningssed kommer vilka metoder och resultat som har använts att redovisas 

öppet. Jag eftersträvar även att ha ett gott förhållningssätt till tidigare forskning och källmaterialet. 

 

 

                                                

 
57 Ibid, s. 127-136.  
58 Ibid, s. 137 f.; Ulfgard (2013), s. 386 f.  
59 Ulfgard (2013), s. 378.  
60 Vetenskapsrådet (2002), s. 5 f.  
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Introduktion till läroböckerna 

Nedan kommer jag att kortfattat att presentera de två läroböcker som jag undersöker i denna 

studie. Läroböckernas inbördesrelation kommer att undersökas inom ramen för studien.61 

Svenska impulser  2  

Svenska impulser 2 är en lärobok där den största delen av innehållet handlar om litteraturstudier. I 

Svenska impulser 2 finns det även kapitel som behandlar språk och retorik.62 De delar i läroboken 

som berör litteraturstudier är kronologiskt indelade och främst organiserade utifrån 

litteraturhistoriska epoker. Den del av Svenska impulser 2 som berör den litteratur som jag ämnar 

undersöka ryms inom den del i läroboken som heter ”’Och ur dessa aska flammar solen upp’ – 

litteraturen under 1900- och 2000-talen”. De fyra kapitel som ryms inom denna del av läroboken 

är tematiskt ordnade och kronologiskt organiserade. Då jag i denna studie undersöker litteraturen 

efter andra världskriget är det de två sista kapitlen som kommer att behandlas. Det är kapitlen 

”Med egna ögon” och ”Litteratur som roar och oroar” som kommer att undersökas. ”Med egna 

ögon” fokuserar på andra världskrigets offer, inbördeskriget i Bosnien och frihetskampen i 

Afrika. Det andra kapitlet ”Litteratur som roar och oroar” består av tre delar som berör 

dystopier, kriminalromaner och normkritiska skildringar av heterosexuella relationer.63 

Upplev l i t t eraturen 2 

Upplev litteraturen 2 är en antologi bestående av skönlitterära texter. Antologins kapitel motsvarar 

till viss del den kapitelindelning som finns i Svenska impulser 2. Gällande litteraturen efter andra 

världskriget återfinns kapitlet ”Med egna ögon” även om namnet har utökats till ”Med egna ögon 

– vittnen till krig och konflikter”.  De två andra kapitel som kommer undersökas i Upplev 

litteraturen 2 har inte någon motsvarighet i Svenska impulser 2. Det är kapitlen ”Möten och 

relationer – berättelser från hela världen” och ”Dystopier – framtidsskildringar som varnar och 

väcker debatt”. Då dessa två kapitel innehåller litteratur som är utgiven efter andra världskriget 

inkluderas även de i studien.  Namnen på båda dessa kapitel är beskrivande titlar som ger läsaren 

en inblick i vad kapitlen innehåller.64 

                                                

 
61 Markstedt & Eriksson (2011); Markstedt & Eriksson (2012).  
62 Markstedt & Eriksson (2012), s 4 ff.  
63 Ibid, s. 6.  
64 Markstedt & Eriksson (2011), s. 7.  
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Analys  

Meningserbjudande av fiktionsförståelse i texter, bilder och 
övningsuppgifter  

I detta delkapitel ämnar jag besvara studiens första frågeställning: vilka meningserbjudanden av 

fiktionsförståelse ges av de texter, bilder och övningsuppgifter som finns i de båda läroböckerna? 

Texternas erbjudande av f ikt ions förs tåe lse   

Svenska impulser 2 

Svenska impulser 2 fungerar främst som en litteraturöversikt i avsnitten om litteraturhistoria. De två 

kapitlen som undersöks inleds med en tidslinje med funktionen att för läsaren visualisera den tid 

som kapitlet spänner sig över.65 Varje kapitel består av ett antal delkapitel. Delkapitlen är 

tematiskt indelade och innehåller presentationer av flera olika författare och skönlitterära verk. I 

delkapitlen blandas brödtext och textutdrag från litterära verk. Det finns även en stor mängd av 

mindre texter som ofta finns i en textruta eller textbubbla vid sidan av brödtexten och 

textutdragen.66 

Brödtexten i båda kapitlen låter eleven ta del av den tid som har påverkat innehållet i de 

litterära verk och de författarskap som presenteras. Brödtextens utformning tycks ha präglats av 

vilken tid, vilka författarskap och vilka litterära verk som presenteras. Trots det är syftet med 

brödtexten att introducera eleven till de kommande skönlitterära textutdragen. Brödtexten är 

introducerande och därför får eleven möjlighet att närma sig fiktionen. När eleven sedan möter 

textutdragen är de ofta korta och är från en halv till två sidor. Textutdragen i Svenska impulser 2 är 

alltså korta.67 

De övriga texter som finns i Svenska impulser 2 har olika karaktär som till exempel tidslinjer, läs- 

och skrivtips och författarpresentationer och ordförklaringar. De har även olika funktioner. En 

del av texterna uppmanar eleven till att kliva in i texten medan andra texter för eleven bort från 

fiktionen. De övriga texter som pekar inåt i den litterära texten syftar till att hjälpa eleven att fylla 

de tomrum som uppstår vid läsning av texten. Texternas funktioner är att kontextualisera tiden 

som den litterära texten är skriven i, informera om textgenren, landet eller författarskapet och 

förklara ord. Ett exempel på en liten textbubbla som finns i samband med Primo Levis Är detta en 

människa? innehåller följande text: 

                                                

 
65 Markstedt & Eriksson (2012), s. 320 f., 342 f.  
66 Ibid, s. 320-373. 
67 Ibid, s. 320-373.  
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Italien, som sedan 1922 styrdes av Mussolini och fascisterna, slöt upp på Tysklands sida i 
andra världskriget. Framför allt under de sista två åren av kriget drabbades Italien av den 
nazistiska terrorn och judar började på allvar särbehandlas, förföljas och deporteras till 
dödslägren.68 

Tillsammans med brödtexten ska den citerade textbubblan bidra till att eleven för en större 

förförståelse inför läsningen av den litterära texten. Det erbjudande om förförståelse som finns i 

både brödtexten och textbubblan utgör en hjälpfunktion som möjliggör för eleven att närma sig 

fiktionen.  

Det finns även övriga texter som handlar om saker som finns utanför den litterära texten men 

i textens närhet. Det är till exempel information om annan litteratur och information om att 

bandet U2 har tillägnat en låt till Aung San Suu Kyi för hennes kamp för demokrati i Burma.69 

Dessa texter fyller inte en direkt funktion att skapa en väg in i fiktionen för eleven.  

Det finns även fem stycken lästips. Dessa finns oftast i samband med övningsuppgifterna. 

Lästipsen ger dels förslag till eleven om vidare läsning av skönlitteratur, dels information om var 

eleven kan läsa vidare om de olika textgenrer som eleven förväntas att skriva i Uppgifter för att dikta 

vidare.70 

Upplev litteraturen 2  

Upplev litteraturen 2 är ett komplement till Svenska impulser 2, vilket märks vid genomgång av 

läroboken.71 Varje kapitel inleds med en helsida bestående av kapitelnamnet, en bild och en 

textruta där läsaren kort introduceras till kapitlet. I introduktionen till ”Möten och relationer – 

berättelser från hela världen” möts eleven av följande text: 

Texterna i det här kapitlet fångar möten och relationer från olika platser i världen. 
Personer med olika bakgrunder kommer samman, gränser överskrids och världen 
krymper för ett ögonblick. Här finns möten som får kärleken att spira, men också möten 
som avslöjar inskränkthet och fördomar. Alla står de inför någon form av förändring.72 

Den citerade textrutan som finns i inledningen till detta kapitel, men även till de andra två som 

finns till de andra kapitlen som ingår i studien har funktionen att introducera eleven till kapitlet. 

Dessa texters funktion är att väcka ett intresse hos eleven för att läsa och arbeta med det aktuella 

kapitlet.73 Textutdragen som eleven sedan möter i Upplev litteraturen 2 är betydligt längre än i 

Svenska impulser 2. I Upplev litteraturen 2 är textutdragen mellan två till sex sidor.74 

                                                

 
68 Markstedt & Eriksson (2012), s. 322.  
69 Ibid, s. 326, 338, 352, 358.  
70 Ibid, s. 333, 341, 373.  
71 Markstedt & Eriksson (2011), s. 3.  
72 Ibid, s. 308.  
73 Markstedt & Eriksson (2011), s. 238, 308, 336. 
74 Ibid, s. 239-259, 309-362. 
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 Kapitlen innehåller textutdrag. När eleven ska läsa en ny text möts eleven av en tydlig rubrik 

som talar om vilket litterärt verk som textutdraget kommer ifrån samt en underrubrik med 

författarens namn. Sedan följer en ingress där eleven blir introducerad till texten, i vilken kontext 

som den utspelar sig och en kort introduktion av författaren som person. Detta illustreras tydligt i 

ingressen till textutdraget från Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra 

familjer av Philip Gourevitch: 

I en kyrka i östra Rwanda ligger de döda kropparna fortfarande obegravda, som ett minne 
av det fruktansvärda som drabbade landet. Under hundra dagar våren 1994 mördades 
närmare en miljon människor där. Syftet med folkmordet var att utrota tutsierna, en av 
landets två dominerande folkgrupper. De flesta dödades med machetes. När den 
amerikanska journalisten Philip Gourevitch (f. 1961) reser till Rwanda drygt ett år efter 
folkmordet för att försöka förstå vad det var som hände, är det i den kyrkan som han 
börjar sin resa.75  

Ingressen som citeras ovan har syftet att den för eleven närmare den litterära texten som eleven 

kommer att läsa och arbeta med. Ingressens funktion är att introducera eleven dels till vem 

Gourevitch är som skribent, dels till i vilken kontext som texten är skriven och till de historiska 

orsakerna bakom varför texten är skriven. De olika ingresserna som finns i Upplev litteraturen 2 är 

anpassade till de olika textutdragen som de introducerar, men med likhet med exemplet med 

ingressen till Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer har de 

funktionen att introducera och föra eleven närmare den litterära text som ska läsas och arbetas 

med.  

 Det förekommer även andra texter likt i Svenska impulser 2 i samband med de litterära texterna 

som har olika funktioner.76 Den vanligaste texttypen är ordförklaringar. De står längst ner på de 

sidor där läroboksredaktörerna har gjort bedömningen att det finns ord i texten som eleven kan 

ha svårt att förstå. Ordförklaringarnas funktion är att erbjuda förståelse av ord som eleven inte 

med självklarhet förstår. Övriga texter som finns i samband med de litterära texterna är lästips 

som ofta finns i anslutning till övningsuppgifterna. Oftast finns lästipsen i samband med Uppgifter 

för att dikta vidare för att eleven ska kunna läsa mer om de texter som i enlighet med instruktionen 

i övningsuppgiften ska produceras.77 Det finns även textrutor i anslutning till textutdragen från de 

litterära verken. Deras funktion är att erbjuda eleven en förståelse av i vilken tidsanda som det 

litterära verket är skrivet eller att informera om den litterära texten.78 Den förståelsen kan eleven 

ha hjälp av vid den interaktion som sker mellan läsare och text i mötet med fiktionen.  

                                                

 
75 Ibid, s. 251.  
76 Ibid, s. 239-259, 309-362.  
77 Ibid, s. 259, 328, 348.  
78 Ibid, s. 244, 250, 348.  
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De litterära texterna i läroböckerna 

Inget av de litterära textutdrag som finns i läroböckerna förekommer i både Svenska impulser 2 och 

Upplev litteraturen 2. Den elev som arbetar med de aktuella kapitlen i såväl Svenska impulser 2 som 

Upplev litteraturen 2 får ta del av många olika litterära texter där de flesta är textutdrag från 

romaner. Brödtextens i Svenska impulser 2 och ingressernas i Upplev litteraturen 2 funktioner är 

bland annat till att för hjälpa eleven att förstå hur skönlitteraturen står i relation till den aktuella 

samhällsutvecklingen.79  

Som nämnts tidigare är textutdragen i Svenska impulser 2 mellan en halv till två sidor medan 

textutdragen i Upplev litteraturen 2 är mellan två till sex sidor.80 Korta textutdrag är i enlighet med 

Isers teoretiska resonemang problematiska då de försvårar elevens möjlighet att interagera med 

texten. Korta textutdrag utmanar grundförutsättningarna för att kunna tolka fiktionen.81 Med 

anledning av detta är flera textutdragen problematiska i både Svenska impulser 2 men även Upplev 

litteraturen 2, undantaget är de dikter som förekommer i båda läroböckerna.82 

Bildernas erbjudande av f ikt ions förs tåe lse   

Svenska impulser 2 

I Svenska impulser 2 finns det i de undersökta kapitlen totalt 34 bilder. De flesta av bilderna 

kompletteras med en bildtext som förtydligar vad som syns på bilden.83 Ett exempel som får 

illustrera detta är att det i kapitlet ”Med egna ögon” finns en bild, i anslutning till brödtexten om 

förintelsen och textutdrag ur Är detta en människa?, som föreställer ett led med judiska kvinnor 

och barn som står uppradade vid sidan av ett tåg. ”Judar som just anlänt till koncentrationslägret 

Auschwitz efter en fasansfull resa genom Europa (1944)” lyder den bildtext som finns i 

anslutning till bilden.84 I enlighet med Holsanovas begrepp har denna bild en representationell 

funktion. Men det finns även bilder som mindre tydligt har en representationell funktion som de två 

bilderna som finns på de sidor som handlar om ”Ett vittnesmål från inbördeskrig i Bosnien”. Där 

det finns en bild från en vägg med många skotthål efter kulor från staden Tuzla och en bild på 

den återuppbyggda Gamla bron i Mostar som förstördes under kriget.85 Inget av de två bilderna 

går att tydligt härleda till den litterära texten. Däremot medvetandegör bildtexterna eleven om vad 

bilderna föreställer och hur de går att härleda till inbördeskriget i Bosnien. Med anledning av 

detta om har dessa bilder en representationell funktion. Trots att dessa bilders representationell funktion 

inte är lika tydlig som exemplet med bilden som finns i samband Är detta en människa?.  

                                                

 
79 Markstedt & Eriksson (2011), s. 239-259, 309-362; Markstedt & Eriksson (2012), s. 320-373. 
80 Markstedt & Eriksson (2011), s. 239-259, 309-362; Markstedt & Eriksson (2012), s. 320-373. 
81 Iser (1974), 274-280.  
82 Markstedt & Eriksson (2011), s. 239-259, 309-362; Markstedt & Eriksson (2012), s. 320-373. 
83 Markstedt & Eriksson (2012), s. 320-371. 
84 Ibid, s. 323.  
85 Ibid, s. 335, 337.  
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I de undersökta kapitlen i Svenska impulser 2 består många av bilderna av porträttfoton på 

författare.86 Vid första anblick kan dessa författarporträtt uppfattas som dekorativa men de har 

trots allt en representationell funktion, då de förekommer i anslutning till brödtexter som handlar om 

den aktuella författaren. Detta gäller exempelvis både porträttbilderna av Karin Boye och George 

Orwell som finns på ett av siduppslagen i kapitlet ”Litteratur som roar och oroar”. Eleven läser 

alltså om författaren i texten och läsningen kompletteras med en bild på författaren i fråga.87  

Det förekommer fyra bilder i Svenska impulser 2 som enbart har en dekorativ funktion.88 På en av 

dessa bilder sitter en kvinna bakom en stor bok, där rummet är mörkt men kvinnans ansikte är 

upplyst. I anslutning till bilden finns en textruta om några fiktiva detektiver och under bilden 

inleds brödtexten med titeln ”Kriminalromanen och samhället”.89 Bilden går inte att härleda till 

texten och måste därför betraktas som dekorativ. Ett annat exempel på en bild som har en dekorativ 

funktion finns i anslutning till Oryx and Crake av Margret Atwood. I textutdraget beskrivs hur 

Crake och Jimmy kommer fram till en rad av hundburar med farliga ”varjundar”.90 På bilden syns 

en rad med fem beigefärgade hundvalpar som går på rad på ett underlag av sand för att nå fram 

till en orange boll. I bildens övre vänstra hörn finns citatet ”[o]m man räcker fram en hand för att 

klappa dem, biter de av en handen”.91 Den här bilden illustrerar inte vad som sker i den litterära 

texten. Bilden har en dekorativ funktion och ger eleven ett erbjudande om att lämna sin inre 

föreställningsvärld och istället fokusera på vad bilden föreställer.  

Upplev litteraturen 2 

I Upplev litteraturen 2 finns tio bilder.92 Varje kapitel i Upplev litteraturen 2 inleds med rubrik, en 

textruta och en bakgrundsfond som utgörs av en bild som täcker hela sidan. I det undersöka 

materialet finns det tre stycken bilder som fungerar som bakgrundsfond. Till kapitlen ”Möten och 

relationer – berättelser från hela världen” och ”Dystopier – framtidsskildringar som varnar och 

väcker debatt” har bilden som utgör bakgrundsfonden enbart en dekorativ funktion. Bilden på 

inledningssidan i ”Möten och relationer – berättelser från hela världen” består av handavtryck i 

färgerna röd, grön och lila och i ”Dystopier – framtidsskildringar som varnar och väcker debatt” 

består bakgrundsfonden av en bild på himlakroppar på en nattsvart himmel. Däremot på den 

inledande sidan till ”Med egna ögon – vittnen till krig och konflikter” har bakgrundsfonden en 

representationell funktion. På bilden syns en kvinna som lutar sig mot Förintelsemonumentet i Berlin. 

Det sker en samverkan mellan kapitlets namn, textrutan och bildtexten som finns längst ner på 

                                                

 
86 Markstedt & Eriksson (2012), s. 325-371.  
87 Ibid, s. 344 f.  
88 Ibid, s. 348, 352, 362, 364.  
89 Ibid, s. 352.  
90 ”Varjundar” är farliga djur om liknar hundar som finns med i Oryx and Crake. 
91 Markstedt & Eriksson (2012), s. 348.  
92 Markstedt & Eriksson (2011), s. 238-257, 308-359.  
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sidan.93 Denna samverkan utgör en hjälpfunktion och ger eleven en förförståelse för de ämnen 

som kapitlet behandlar. Förförståelsen kan eleven sedan ta hjälp av dels för att bygga på sina inre 

föreställningsvärldar, dels för att fylla eventuella tomrum som uppstår vid läsningen.  

De sju andra bilderna som finns i de tre kapitlen i Upplev litteraturen 2 finns i anslutning till 

textutdrag från de olika litterära verken. Det finns två till tre sådana bilder per kapitel.94  I likhet 

med flera av bilderna i Svenska impulser 2 har alla de övriga sju bilderna i Upplev litteraturen 2 en 

representationell funktion. Tre av dem saknar bildtext men då det som bilderna föreställer omnämns i 

den litterära texten har de alltså inte enbart en dekorativ funktion.95  Ett tydligt exempel på detta är 

en bild på indisk tandoorikyckling och gult ris på ett stort fat omgivet av tillbehör i skålar som 

finns i anslutning till textutdraget från Vishnus död av Manil Suri.96 Det finns ingen bildtext men 

eftersom tandoorikycklingen spelar en central roll i den text som eleven precis har läst har bilden 

en representationell funktion. 

Övningsuppgi f t ernas erbjudande av f ikt ionsförståe lse  

I både Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 finns det många övningsuppgifter. Principen är 

att övningsuppgifterna kommer efter ett textutdrag från ett litterärt verk. Läroboksredaktörerna 

har delat in övningsuppgifterna i grupperna: Samtala om texten, Diskutera, Undersök, Skriv och Tala. 

Samtala om texten är den vanligaste gruppen av övningsuppgifter och finns i samband med alla 

textutdrag. De andra grupperna av frågor varierar men principen är att i samband med 

textutdragen förekommer det en till tre grupper av frågor.97  

Vid genomgång av övningsuppgifterna visar det sig att det förekommer ett mönster som 

tydligt går att knyta till Ullströms kategorisering av övningsuppgifter. Det generella mönstret är 

detsamma i Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 och går att härleda till läroboksredaktörernas 

indelning av övningsuppgifterna.98 

Uppgifter som läskontroll  

Av övningsuppgifterna i Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 är Samtal om texten den grupp av 

övningsuppgifter som tydligast går att härledas till Ullströms kategori Uppgifter som läskontroll. 

Samtala om texten innehåller oftast korta frågor med fokus på att eleven ska finna svaret i texten. 

Ett tydligt exempel är en av övningsuppgifterna till textutdraget från Krigets färger av Arkadij 

Babtjenko där eleven förväntas besvara följande övningsuppgift: ”[g]e exempel på formuleringar 

som fångar Arkadij Babtjenkos kritik mot kriget”.99 Som framgår av exemplet är dessa 

                                                

 
93 Markstedt & Eriksson (2011), s. 238, 308, 336.  
94 Ibid, s. 241-257, 311-359. 
95 Ibid, s. 311, 327, 359.  
96 Ibid, s. 311.  
97 Ibid; Markstedt & Eriksson (2012).  
98 Markstedt & Eriksson (2011), s. 239-259, 309-362; Markstedt & Eriksson (2012), s. 320-373. 
99 Markstedt & Eriksson (2011), s. 258.  
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övningsuppgifter ofta korta och det som övas i dessa övningar är att eleven ska finna svaren på 

frågorna i texten. I enlighet med vad Ullström skriver är dessa övningsuppgifters funktion att öva 

eleverna att hitta rätt svar i texten. Dessa övningsuppgifter fokuserar inte på elevens 

fiktionsförståelse, och eleven får därmed i den här typen av övningsuppgift varken möjlighet att 

kliva in i eller kliva ur texten.  

De andra grupperna av övningsuppgifter som förekommer i läroböckerna går främst att 

härleda till den andra två kategorierna av övningsuppgifter, men det finns en övningsuppgift 

inom gruppen Diskutera och två inom gruppen Undersök som är Uppgifter för läskontroll.100 Det ena 

exemplet är hämtad från Kortfattad kinesisk-engelsk ordbok för älskande av Xiaolu Guo där 

övningsuppgiften lyder:  

I textutdraget anspelar Zhuang på kulturrevolutionen i Kina, när hon säger ’Alla gamla 
saker måste bli förstörda och bortstädade.’ Hur var det att växa upp i Kina under 
kulturrevolutionen och ordförande Maos tid? Varför beter sig till exempel Zhuangs mor 
som hon gör?101 

Eleven förväntas i sitt svar till övningsuppgiften att återge sin uppfattning av hur det var att växa 

upp i Maos Kina och varför modern agerar som hon gör. Den andra Undersök-uppgiften inom 

denna kategori finns till textutdraget av Aniara av Harry Martinsson i sitt svar till denna uppgift 

ska eleven redogöra för vilka ord i dikten som eleven känner igen och vilka som kan vara 

påhittade.  Den avslutande delen av övningsuppgiften lyder ”[v]arför är alla dessa ord med och 

hur påverkar de din läsupplevelse?”.102 Diskutera-uppgiften till Rosies brudgum och hans spruckna, 

skära läppar av Petina Gappah går i samma anda som den sista delen av övningsuppgiften till 

Aniara. Övningsuppgiften lyder:  

Titeln på novellen, Rosies brudgum med hans spruckna, skära läppar, antyder att det är Rosies 
brudgum som berättelsen handlar om. Stämmer det med hur du läste novellen, eller har 
du några andra förslag på vem eller vilka novellen handlar mest om?103 

Dessa tre övningsuppgifter kan upplevas som att de öppnar för tolkning av den litterära texten. 

Inom övningsuppgifter av den här karaktären finns det inslag av tolkning men det främsta 

funktionen med övningsuppgifter av den här karaktären är enligt Ullström att kontrollera om 

eleven har förstått vad som står i texten.104 Däremot för övningsuppgifter av den här karaktären 

eleven något närmare den litterära texten än rena innehållsfrågor där eleven finner svaret genom 

att leta upp rätt mening eller ord i texten.  

                                                

 
100 Markstedt & Eriksson (2011), s. 335, 348; Markstedt & Eriksson (2012), s. 324.  
101 Markstedt & Eriksson (2011), s. 335.  
102 Ibid, s. 348.  
103 Ibid, s. 324.  
104 Ullström (2009), s. 128.  
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Uppgifter som flykt från texten  

Det är grupperna Diskutera och Undersök som innehåller den här kategorin av övningsuppgifter. 

Ett exempel på en sådan Diskutera-uppgift är följande övningsuppgift till En dag i Ivan Denisovitjs 

liv av Alexandr Solzjenitsyn:  

Varför är diktatorer i totalitära system så rädda för vad människor tycker och tänker om 
deras politik? På vilket sätt kan kritik av deras politik utgöra ett hot? Historien visar att ju 
längre tid en diktator finns, desto större är dessutom sannolikheten att det uppstår en 
personkult kring den stora ledaren. På vilket sätt kan personkulten ge en diktator 
trygghet? Hur yttrar sig personkulten kring liknande personer i dag?105 

I den här övningsuppgiften förväntas eleven lämna både En dag i Ivan Denisovitjs liv och sin inre 

föreställningsvärld av texten till förmån för att diskutera totalitära samhällssystem och diktatorer. 

För att använda Isers begrepp tillåts inte eleven att bli medskapare av texten i den här typen av 

övningsuppgifter. Detta blir ännu tydligare i andra övningsuppgifter från gruppen Diskutera där 

eleven förväntas fundera kring och diskutera värdegrundsfrågor som ligger utanför den litterära 

textens handling. Värdegrundsfrågor av den karaktären visar sig gå som en röd tråd genom flera 

av diskutera-uppgifterna. Ett exempel på detta är Diskutera-uppgiften till Gräset sjunger av Doris 

Lessing:  

Läs förklaringen av ordet rasism i inledningen på avsnittet s. 330 och fundera över hur 
utbredd rasismen är i Sverige i dag. Vad har ni själva för erfarenheter? Vilka olika uttryck 
för rasism tycker ni att ni möter? Hur ska rasism bäst bekämpas? Vad kan samhället göra? 
Vad kan skolan göra? Vad kan ni göra? 106 

Värdegrundsfrågor är viktiga att diskutera och litteraturen kan öppna för den typ av diskussion 

som citatet illustrerar men däremot har övningsuppgifter likt denna funktionen att föra eleven 

bort från fiktionen. Ett annat exempel är övningsuppgiften inom Diskutera till Never let me go av 

Kazou Ishiguro: 

Att ’föda upp’ människor för att de senare i livet ska donera bort sina organ är en 
skrämmande tanke. Skulle det kunna bli verklighet någon gång i framtiden? Vad tror du? 
Finns det redan någon vetenskap eller teknik som du tycker att människan drivit för 
långt? Vilka problem i så fall? Var ska egentligen gränsen för vetenskap gå? Vem ska 
avgöra det? 107 

I den här övningsuppgiften förväntas eleven fundera, resonera och diskutera kring frågor som rör 

vårt förhållningssätt till den framtida medicinska forskningen och vetenskapen. 

Övningsuppgiftens inledande mening använder den litterära texten som en ”språngbräda” för att 

                                                

 
105 Markstedt & Eriksson (2012), s. 330.  
106 Ibid, s. 333.  
107 Markstedt & Eriksson (2011), s. 356.  
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sedan föra eleven bort från texten. Övningsuppgifter av den här karaktären ger varken eleven 

möjlighet att bli en aktiv medskapare av texten utan för snarare eleven bort från fiktionen.  

 Ett annat exempel som också kommer från övningsuppgifter till En dag i Ivan Denisovitjs liv är 

Undersök-uppgift: ”[i] diktaturer finns det sällan någon rättssäkerhet. Vad innebär rättssäkerhet? 

Vad får det för konsekvenser för medborgarna i ett land, att leva utan rättssäkerhet?”.108 I den här 

övningsuppgiften förs eleven bort från fiktionen för att hamna i ett resonemang om 

begreppsanvändning och en diskussion om rättsäkerhet. Den här övningsuppgiften är den enda i 

de undersökta i Svenska impulser 2 som tillhör gruppen Diskutera. I Upplev litteraturen 2 finns det två 

Undersök-uppgifter som tillhör denna kategori. Inom ramen för dessa övningsuppgifter förväntas 

eleverna diskutera bröllopsseder och drivkrafterna bakom olaglig och farlig verksamhet.109  Dessa 

övningsuppgifters funktion är att föra eleven bort från sin inre föreställningsvärld till förmån för 

diskussionsämnen bortom fiktionen.  

Uppgifter för att dikta vidare 

Inom grupperna Tala och Skriv är Uppgifter för att dikta vidare dominerande. Det finns även en 

Undersök-uppgift som faller in i denna kategori. Ett exempel på en sådan Skriv-uppgift är följande 

övningsuppgift till Metro 2033 – Den sista tillflykten av Dmitrij Gluchovski:  

Skriv en novell som utspelar sig på en plats som känns skrämmande och fascinerande på 
samma gång. Det behöver inte vara under jorden utan kan vara högt uppe på ett berg 
eller ett hustak, i en övergiven fabrikslokal eller djupt inne i skogen. Låt din novell handla 
om några personer som skapat sig ett hem på den ogästvänliga platsen och om en 
händelse som plötsligt hotar deras tillvaro där.110 

I den här övningsuppgiften förväntas eleven i likhet med vad Ullström skriver Uppgifter för att 

dikta vidare att använda den litterära texten som en ”stimulanstext” när eleven ska skriva sin egen 

novell.111  

Det är inte bara i Skriv-uppgifter som den litterära texten fungerar som ”stimulanstext”, 

detsamma gäller även Tala-uppgifterna. Till Aniara finns följande övningsuppgift:  

Under 1950-talet föreföll risken för ett kärnvapenkrig överhängande. Vilka faror och hot 
finns i dag? Skriv manus till ett informerande tal där du utgår från Harry Martinssons 
engagemang för att skydda jorden från människans skadliga aktiviteter, där du både 
reflekterar över innehållet i Aniara och tar upp vad du anser vara de största hoten mot vår 
existens på jorden i dag och i framtiden.112 

                                                

 
108 Markstedt & Eriksson (2012), s. 330.  
109 Markstedt & Eriksson (2011), s. 314, 363.  
110 Ibid, s. 363. 
111 Ibid, s. 363; Ullström (2009), s. 135 f. 
112 Markstedt & Eriksson (2011), s. 348.  
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I den citerade övningsuppgiften förs eleven bort från fiktionen. I de två övriga 

övningsuppgifterna inom kategorin som tillhör gruppen Tala står annat än elevens 

fiktionsförståelse i fokus. Båda övningsuppgifterna handlar om att eleven ska argumentera dels 

utifrån FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, dels om läsning är bra eller dåligt.113 

Övningsuppgifterna och meningserbjudande 

Den stora majoriteten av övningsuppgifterna som finns i de undersökta kapitlen i Svenska impulser 

2 och Upplev litteraturen 2 har funktionen att de för eleven bort från fiktionen. De ger inte heller 

eleven möjlighet att återanvända till sin plötsligt avbrutna fiktionsförståelse och därmed kan inte 

eleven bli en aktiv medskapare av texten. För att använda Langers och Isers begrepp bidrar 

övningsuppgifterna inte till att eleven ge möjlighet att bygga upp sina inre föreställningsvärldar och 

de hjälper inte heller eleven att fylla de tomrum som finns i texten. Vid arbete med dessa 

övningsuppgifter förs eleven väldigt snabbt bort från fiktionen. Eleven  får därför inte möjlighet 

att diskutera och reflektera över sitt möte med fiktionen vilket kan bli problematiskt för elevens 

fiktionsförståelse. Det finns dock en övningsuppgift som inte följer detta mönster och den 

kommer jag att redogöra för i nästa stycke.  

En av övningsuppgifterna till Cormac McCarthys Vägen går inte att kategorisera in i någon av 

Ullströms tre kategorier. Den har alltså en annan karaktär än de tidigare övningsuppgifterna. 

Eleven möts i övningsuppgiften av följande instruktion till Undersök-uppgiften ”[h]ur föreställer 

du dig det sönderbrända landskap som Cormac McCarthy beskriver? Vilka inre bilder får du av 

berättelsens miljö? Måla, teckna och gör ett collage”.114 Den här övningsuppgiften öppnar för 

tolkning och går därför inte att kategorisera in i någon av Ullströms kategorier. Den här 

övningsuppgiften ger eleven möjlighet att utforska sin inre föreställningsvärld. Eleven kan med hjälp 

av övningsuppgiften kliva ur texten och reflektera kring berättelsens miljö genom sitt eget 

skapande. Eleven får chans att få syn på tomrum men även fylla dessa genom kreativt skapande 

vilket medför att eleven kan bli en aktiv medskapare av texten.  

Samverkan i läroböckerna vid skapande av meningserbjudande av 
fiktionsförståelse 

I detta delkapitel ämnar jag att besvara studiens andra frågeställning: hur samverkar texter, bilder 

och övningsuppgifter för att erbjuda fiktionsförståelse?  

                                                

 
113 Markstedt & Eriksson (2011), s. 342; Markstedt & Eriksson (2012), s. 333.  
114 Markstedt & Eriksson (2011), s. 352.  
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Samverkan i  Svenska impulser  2 

Kapitlen ”Med egna ögon” och ”Litteratur som roar och oroar” som ingår i Svenska impulser 2, 

består till stor del av brödtext som ger eleven en möjlighet att bygga upp sin förförståelse som 

sedan ska stötta eleven i mötet med fiktionen. Det blir därmed lättare för eleven att skapa inre 

föreställningsvärldar. De textutdrag som eleven förväntas att arbeta med är mellan en halv till två 

sidor. De övriga texterna som finns vid sidan av brödtexten och de litterära texterna har olika 

funktioner. En del av dem uppmuntrar eleven att interagera med texten medan andra uppmuntrar 

eleven att förflytta sig ut ur fiktionen.115 Inom ramen för de övriga texterna finns det bland annat 

lästips. Några av dessa finns i samband med övningsuppgifter inom kategorin Uppgifter för att dikta 

vidare.116 Gemensamt för den här typen av lästips och Uppgifter för att dikta vidare är att de 

samverkar. Samverkan i sig leder dock inte till ett erbjudande av fiktionsförståelse av den litterära 

text som eleven förväntas att läsa och arbeta med.  

I Svenska impulser 2 finns det i de undersökta kapitlen totalt 34 bilder och de flesta av dem 

kompletteras med en bildtext som förtydligar vad som syns på bilden. En stor majoritet av 

bilderna har representationell funktion. Det är olika typer av bilder som har denna funktion.117 Bilder 

med en representationell funktion samverkar med texten för att skapa ett mening. Tillsammans ger de 

alltså eleven en ökad fiktionsförståelse. De fyra bilder som däremot har en dekorativ funktion, 

uppmuntrar snarare eleven att bege sig ut ur den inre föreställningsvärld som har byggts upp i mötet 

med fiktionen.118 

Övningsuppgifterna som finns i Svenska impulser 2 går alla att kategoriseras in i Ullströms 

kategorier. Till skillnad från en del av texterna och bilderna är samverkan mellan den litterära 

texten och övningsuppgifterna otydlig i sitt meningserbjudande av fiktionsförståelse. Det är 

framför allt brödtexterna, en del av de övriga texterna och bilderna som bidrar till att ge eleven 

möjlighet att bli medskapare av fiktionen.119 

Samverkan i  Upplev l i t t eraturen 2  

Upplev litteraturen 2 är som tidigare nämnts en kompletterande antologi till Svenska impulser 2. 

Textutdragen från litterära verk är mellan två till sex sidor i Upplev litteraturen 2.120 

De texter som finns vid sidan av den litterära texten i Upplev litteraturen 2 är som nämnts främst 

ingresser som har funktionen att ge eleven en förförståelse inför arbetet med den litterära texten. 

                                                

 
115 Markstedt & Eriksson (2012), s. 320-373. 
116 Ibid, s. 333, 341, 373.  
117 Ibid, s. 320-371. 
118 Ibid, s. 348, 352, 362, 364. 
119 Ibid, s. 320-373. 
120 Markstedt & Eriksson (2011), s. 239-259, 309-362. 
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Det förekommer även många ordförklaringar som syftar till att hjälpa eleven att fylla eventuella 

tomrum som kan uppstå vid läsningen av den litterära texten.121 

Det finns få bilder i de tre kapitlen i Upplev litteraturen 2 men av de som finns i direkt samband 

med textutdragen har de alla en representationell funktion. Tillsammans med texten ger bilderna med 

representationell funktion eleven erbjudanden om att bygga upp sina inre föreställningsvärldar och kan 

även stötta eleven i att fylla tomrum.   

I likhet med i Svenska impulser 2 uppmuntrar övningsuppgifterna i Upplev litteraturen 2 eleven till 

att röra sig bort från sina inre föreställningsvärldar. Istället för att hjälpa eleven att fylla de tomrum 

som uppstår i mötet med den litterära texten förväntas eleven att svara på kontrollfrågor, dikta 

vidare och diskutera frågor som ligger utanför fiktionen.  

Det finns samverkan mellan texter och flera av bilderna i Upplev litteraturen 2 som ger eleven en 

ökad förståelse av fiktionen i syfte att underlätta för eleven att interagera med texten. När det 

gäller övningsuppgifterna och de resterande delarna som finns i anslutning till de litterära texterna 

är samverkan inte lika tydlig. Det finns dock i samband med övningsuppgifterna till Aniara ett 

lästips där eleven kan läsa mer om hur planeringen och genomförandet av ett informerande tal 

går till.122 I övrigt gällande övningsuppgifter med undantag för Undersök-uppgiften till 

textutdraget ur Vägen, går alla övningsuppgifter att kategorisera enligt Ullströms tre kategorier. 

De låter eleven arbeta med övningar som inte gör att eleven blir en aktiv medskapare av texten.  

Samverkan sammantaget  i  de båda läroböckerna 

Innehållet i Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 bygger tillsammans upp läroböckernas 

gemensamma meningserbjudande av litteraturen efter andra världskriget. Genom att arbeta med 

Svenska impulser 2 ges eleven en förståelse av tiden och litteraturen som är utgiven efter andra 

världskriget till 2000-talets början. Det finns vissa likheter i gällande teman och textgenrer som 

finns i Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2. Inget av de litterära verk som det finns textutdrag 

från, återfinns i både Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2. Genom att arbeta med båda 

läroböckerna inom ramen för den avgränsade tidsperioden får eleven ta del av textutdrag från 

olika litterära verk.123  

I både Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 finns komponenter i lärobokstexterna om 

nyare litteratur som har olika hjälpfunktioner. Det är främst brödtexten i Svenska impulser 2, 

ingresserna i Upplev litteraturen 2 och bilderna i de båda läroböckerna som ger eleven möjlighet att 

bli medskapare av fiktionen. Genom att läsa brödtexten i Svenska impulser 2 och ingresserna i Upplev 

litteraturen 2 kan eleven skapa en förförståelse av den litterära texten som eleven sedan kan ha 

nytta av vid läsningen av de litterära textutdragen. Dessa texter har en hjälpfunktion som förenklar 
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för eleven bli medskapare av fiktionen vid läsning av textutdragen. En annan komponent som 

märker ut sig är övningsuppgifterna där alla förutom en leder eleven bort från sin inre 

föreställningsvärld.124  

                                                

 
124 Markstedt & Eriksson (2011), s. 239-259, 309-362; Markstedt & Eriksson (2012), s. 320-373. 
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Diskussion 

I min studie har jag utifrån syftet att studera vilka meningserbjudanden av fiktionsförståelse som 

finns av litteratur från efterkrigstiden och framåt i läroböckerna Svenska impulser 2 och Upplev 

litteraturen 2, arbetat med att besvara två frågeställningar. Frågeställningarna är (1) vilka 

meningserbjudanden av fiktionsförståelse ges av de texter, bilder och övningsuppgifter som finns 

i de båda läroböckerna? och (2) hur samverkar texter, bilder och övningsuppgifter för att erbjuda 

fiktionsförståelse? För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har jag studerat 

läroböckerna Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2. Det är uttalat från läroboksredaktörerna 

att Upplev litteraturen 2 ska komplettera Svenska impulser 2.  

Diskussion gentemot tidigare forskning  

I min studie har fokus legat på samspelet mellan lärobok och elev vid skapandet av 

fiktionsförståelse.  Det är därför läroböckernas meningserbjudande av fiktionsförståelse som har 

undersökts.  

I stort sett alla de övningsuppgifter som har undersökts har funktionen att de i enlighet med 

Ullströms kategorier för eleven ut ur fiktionen. Många av övningsuppgifterna inom kategorin 

Uppgifter som flykt från texten lät eleven föras bort från texten till förmån för att diskutera 

värdegrundsfrågor. Dahl menar i sin avhandling att läroboksredaktörer har ett ansvar att fostra 

eleverna till kritiska medborgare som klarar av att ifrågasätta normer och andra givna 

föreställningar. Övningsuppgifter av den karaktären må låta eleven arbeta med och diskutera 

värdegrundsfrågor som är den del av skolans fostransuppdrag. Men det blir för att stämma in i 

Dahls resonemang ett pedagogiskt problem när läroböckernas fulla potential inte utnyttjas och 

den mening som finns i texterna inte tillåts vara centralt inom ramen för vad eleverna förväntas 

arbeta med.125  

 Komponenterna i lärobokstexterna som uppmuntrar eleven att lämna fiktionen och sina inre 

föreställningsvärldar är den stora majoriteten av övningsuppgifterna, de korta textutdragen från 

skönlitterära verk och en del av de övriga texterna. I likhet med resultaten av Ulfgards studie är 

det främst korta textutdrag i kombination av övningsuppgifter som för eleven bort från fiktionen. 

Det gör att elevens möjlighet att interagera med texten minskas och eleven ges då inte heller 

möjlighet att bli medskapare av texten. Den stora skillnaden mellan min och Ulfgards studie gäller 

bildmaterialets funktion. Då bilderna i denna studie har en representationell funktion till skillnad från 

Ulfgards resultat där bilderna främst fyllde enbart dekorativa funktioner.126 
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Diskussion utifrån studiens teoretiska utgångspunkter 

Resultaten av min studie har visat att det både finns komponenter i Svenska impulser 2 och Upplev 

litteraturen 2 som möjliggör för att eleven dels ska kunna skapa inre föreställningsvärldar och att fylla 

tomrum, dels ska kunna fokusera på andra saker som finns utanför fiktionen. I enlighet med Isers 

teori är de korta textutdrag som finns i Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 problematiska då 

de gör det svårt för eleven att bli medskapare av texten. De korta textutdragen från de skönlitterära 

verken utmanar nämligen grundförutsättningarna för att kunna tolka den litterära texten.127 

Holsanova menar som tidigare nämnts att de bilder som finns i läroböcker tenderar att ha en 

dekorativ funktion. Till skillnad från Holsanovas resonemang visar resultaten av min studie att 

bilderna som finns i de undersökta kapitlen i Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 inte främst 

har en dekorativ funktion. Den stora majoriteten av de undersökta bilderna har visat sig fylla en 

representationell funktion vilket innebär att det som avbildas på bilden har en direkt relation till det 

som omnämns i den språkliga beskrivningen och går att härleda till textens budskap.128 För att 

anknyta bildernas funktion till Langers teori ger majoriteten av bilderna möjlighet att kliva in i 

fiktionen och skapa inre föreställningsvärldar. Majoriteten av bilderna varken distraherar eleven eller 

för eleven bort från fiktionen.  

Bilderna må fylla en annan funktion än dekorativ men utifrån en receptionsteoretisk 

utgångspunkt är det de korta textutdragen, övningsuppgifterna och de övriga texterna som bidrar 

till att leda eleven bort från fiktionen. De komponenter som ger eleven möjlighet att bli 

medskapare av texten är majoriteten av bilderna, brödtexten i Svenska impulser 2 och ingresserna i 

Upplev litteraturen 2, samt en del av de övriga texter som finns i båda läroböckerna. Dessa inslag i 

läroböckerna syftar trots allt till att leda eleven mot sina inre föreställningsvärldar som eleven sedan 

förväntas kliva in i mötet med den litterära texten. Innan eleven möter den litterära texten 

förväntas eleven ha mött de andra texterna som har en förberedande funktion då de ger eleven 

möjlighet att skapa en förförståelse om den litterära texten och för eleven därmed mot fiktionen. 

När eleven sedan möter den litterära texten blir det problematiskt då textutdragen är korta att 

vilket försvårar elevens möjlighet att bli medskapare av texten. För att eleven ska kunna fylla de 

tomrum som uppstår vid läsningen måste eleven ta hjälp av såväl sina egna tidigare erfarenheter 

men även med hjälp av texten som helhet. När eleven som läsare bara får ta del av korta utdrag 

från hela litterära verket försvåras tolkningen och möjligheten att interagera med texten.129  

Avslutningsvis när det gäller skapande av inre föreställningsvärldar är de meningserbjudanden av 

fiktionsförståelse som finns i Svenska impulser 2 och Undersök litteraturen 2 främst fokuserade vid att 

eleven ska få kliva in i den litterära texten.130 Det finns även komponenter i lärobokstexterna som 
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abrupt för eleven bort från fiktionen och därmed avbryter elevens fiktionsförståelse utan att ge 

eleven möjlighet att återvända till fiktionen. Detta gäller främst i princip alla övningsuppgifter i 

såvål Svenska impulser 2 som i Upplev litteraturen 2.  

Pedagogiska konsekvenser av studiens slutsatser 

Resultaten av studien är intressanta i ett pedagogiskt perspektiv utifrån flera aspekter. Då det 

finns flera komponenter i läroböckerna som inte ger eleven ett meningserbjudande av 

fiktionsförståelse utan snarare för elevens uppmärksamhet bort från fiktionen. Utifrån resultaten 

av min studie går det att i likhet med Ulfgard dra slutsatsen att det vid sidan av arbetet med 

läroböckerna behövs en litteraturundervisning som arbetar läsfrämjande och som aktivt möjliggör 

för eleven att skapa inre föreställningsvärldar och få öva sig i att fylla de tomrum som uppstår i mötet 

med litterära texter.131  

Graeskes slutsats är att läromedlen i litteraturhistoria inte räcker utan de behöver kompletteras 

med annat undervisningsmaterial.132 Resultaten av min studie pekar på att läroböckerna inte 

innehåller tillräckligt långa texter för att eleven på allvar ges möjlighet att bli medskapare av texten. 

Det blir därmed problematiskt om inte läroböckerna kompletteras med övrigt 

undervisningsmaterial.  

Utifrån Graeskes utgångspunkt i skolans värdegrund och genusvetenskap, är det positivt att 

det finns många olika författarskap inkluderade i Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2.133 

Värdegrundsfrågor är viktiga och de ska i likhet med skolans andra ämnen ha en given plats inom 

svenskämnet. Inom de övningsuppgifter som kategoriseras som Uppgifter som flykt från texten 

innehåller flera av dessa frågeställningar som eleven ska resonera kring och diskutera. Dessa 

frågeställningar grundar sig i inte i den skönlitterära texten och för därmed eleven bort från 

fiktionen. Utifrån detta blir följande fråga aktuell: ska eleven arbeta med övningsuppgifter som 

har funktionen att erbjuda eleven fiktionsförståelse eller ska eleven arbeta med 

värdegrundsfrågor? Den enkla lösningen skulle kunna vara att övningsuppgifterna är av en sådan 

karaktär att eleven med utgångspunkt i den fiktiva världen tillåts diskutera frågor som rör normer 

och värden.  
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Konklusion 

Uppsatsens syfte var att studera vilka meningserbjudanden av fiktionsförståelse som fanns av 

litteratur från efterkrigstiden och framåt i läroböckerna Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2. 

Undersökningen sökte därför svar på följande frågeställningar: (1) vilka meningserbjudanden av 

fiktionsförståelse ges av de texter, bilder och övningsuppgifter som finns i de båda läroböckerna? 

och (2) hur samverkar texter, bilder och övningsuppgifter för att erbjuda fiktionsförståelse? 

Studiens resultat visade att det främst fanns en samverkan mellan de texter och bilder som 

erbjöd eleven att bli medskapare av fiktionen. I läroböckerna var det främst korta textutdrag från 

skönlitterära verk och övningsuppgifter till textutdragen som förde eleven bort från fiktionen. De 

olika inslagen i läroböckerna hade olika funktioner. Där vissa av dem snarare bidrog till eleven 

fördes bort från de inre föreställningsvärldar som eleven hade byggt upp i mötet med fiktionen.  

Utifrån studiens resultat konstaterar jag som blivande svensklärare att läraren har en viktig 

uppgift att stötta eleven i arbete med att bli en aktiv medskapare av fiktionen. Detta i syfte att låta 

eleven bygga upp sina inre föreställningsvärldar, och för att återknyta till uppsatsens inledning 

möjliggöra för eleven att med utgångspunkt i litteraturen ge sig ut på resor utanför klassrummets 

fyra väggar. 

Förslag på framtida forskning  

Som har nämnts tidigare i uppsatsen var läromedelsforskningen länge ett eftersatt forskningsfält, 

trots att läromedel är det dominerande opersonliga mediet i skolan. Det finns därför utrymme att 

göra vidare studier av läromedel som riktar in sig på litteraturundervisningen i gymnasieskolan.  

År 2011 infördes som det tidigare nämnts en ny läroplan och även nya ämnesplaner i svenska. 

I min studie har jag undersökt läroböcker som enligt läroboksredaktörerna och läroboksförlaget 

ska vara anpassat till kursen Svenska 2. Jag vet från mina erfarenheter från VFU-perioder att 

Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2 används i undervisningen på gymnasieskolor i Uppsala 

kommun. I denna uppsats har jag enbart studerat vilket meningserbjudande av fiktionsförståelse 

som de aktuella läroböckerna ger av den nyare litteraturen. Det skulle därför kunna vara 

intressant att studera vilka meningserbjudande som elever och lärare finner att eleverna får ta del 

av genom att arbeta med Svenska impulser 2 och Upplev litteraturen 2. En sådan studie skulle då 

kunna basera sig på intervju och/eller observation som metod.  

Annan möjlig framtida forskning skulle kunna vara att studera läroböcker från olika 

läromedelspaket för att undersöka om de ger eleven olika meningserbjudande av 

fiktionsförståelse. Vid den typen av forskning skulle denna uppsats kunna betraktas som en 

pilotstudie.  
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