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Sammanfattning 

Denna studies ansats är att undersöka hur svensklärare verksamma inom två skolsystem ser på 

skönlitteraturens funktion i svenskundervisningen, och om detta kan säga något om vilka 

svenskämnesuppfattningar som dominerar på respektive skola. Detta kopplas till den rådande 

skoldebatten, där den svenska skolan ofta jämförs med den finska gällande elevers resultat, 

kvaliteten på undervisningen och synen på lärarna. Därför är det relevant att studera om 

skillnaderna mellan lärarnas åsikter och arbetssätt skiljer sig åt i en så pass hög grad som det låter i 

debatten. Lärarnas uppfattningar om litteraturen i svenskämnet undersöktes genom fyra 

kvalitativa intervjuer med svensklärare i ett studieförberedande gymnasium i Sverige och ett 

motsvarande sådant på Åland. Utgångspunkten för den kvalitativa analysen var Malmgrens tre 

ämnesuppfattningar svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne i vilka vi inplacerade lärarnas utsagor, för att 

utröna den dominerande uppfattningen på respektive skola samt likheter och skillnader skolorna 

emellan. Resultatet visade att den svenska skolan genomgående hade en erfarenhetspedagogisk 

svenskämnesuppfattning, medan den litteraturhistoriska bildningsuppfattningen dominerade på 

den åländska skolan. Dock gick det att skönja vissa litteraturhistoriska bildningsdrag i den 

svenska skolan, speciellt med tanke på urvalet av litteratur, då främst klassiker valdes, även om 

majoriteten inte vill ha en lokal kanon. På den åländska skolan syntes även en viss 

erfarenhetspedagogisk framtoning, speciellt med tanke på urval som delvis baseras på elevernas 

egna förutsättningar men det syntes också på argumenten om varför eleverna ska läsa litteratur 

alls. De åländska lärarna uttryckte även en vilja om att arbeta mer enligt det 

erfarenhetspedagogiska sättet i framtiden, även om systemet inte riktigt tillåter det. Utifrån detta 

kan slutsatsen dras att både den svenska och åländska skolan allt mer intar en 

erfarenhetspedagogisk ämnesuppfattning med eleven mer i centrum. Dock är den 

litteraturhistoriska traditionen stark på Åland. 

 

Nyckelord: Gymnasieskolan, Intervjuer, Litteratur, Svenskämnesuppfattningar, Svenskämnet 
  



 

3 

 

Innehåll  

Inledning ..................................................................................................................................... 5 

Bakgrund ..................................................................................................................................... 6 

Det svenska gymnasiet ............................................................................................................. 8 

Kursplan och betygskriterier ........................................................................................................... 8 

Det åländska gymnasiet ........................................................................................................... 9 

Kursplanen i svenska för Ålands lyceum ...................................................................................... 9 

Studentskrivningarna ............................................................................................................. 10 

Slutsats .................................................................................................................................. 11 

Tidigare forskning ..................................................................................................................... 12 

Sammanfattning..................................................................................................................... 14 

Denna studie i relation till tidigare forskning .......................................................................... 14 

Teoretiska perspektiv ................................................................................................................. 15 

Ämnesuppfattningar .............................................................................................................. 15 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 17 

Metod ........................................................................................................................................ 18 

Metod för datainsamling ........................................................................................................ 18 

Urval ..................................................................................................................................... 19 

Etiska aspekter ...................................................................................................................... 20 

Databearbetning och analysmetod ......................................................................................... 21 

Reflektion över valet av metod .............................................................................................. 22 

Resultat och analys .................................................................................................................... 24 

Sverige ................................................................................................................................... 24 

Innehåll – vad ...................................................................................................................... 24 

Arbetssätt – hur ................................................................................................................... 26 

Motiv – varför ...................................................................................................................... 29 

Ämnesuppfattningar .............................................................................................................. 32 

Åland ..................................................................................................................................... 35 

Innehåll - vad ....................................................................................................................... 35 

Arbetssätt - hur .................................................................................................................... 37 

Motiv - varför ....................................................................................................................... 39 

Ämnesuppfattningar .............................................................................................................. 40 



 

4 

 

Jämförande analys av Sverige och Åland ................................................................................ 43 

Urval .................................................................................................................................. 43 

Arbetssätt ............................................................................................................................ 44 

Motiv .................................................................................................................................. 44 

Sammanfattande analys .......................................................................................................... 45 

Diskussion ................................................................................................................................. 47 

Sammanfattning..................................................................................................................... 49 

Konklusion och utblick ............................................................................................................. 51 

Referenser ................................................................................................................................. 52 

Bilagor ....................................................................................................................................... 53 

Bilaga 1 – Intervjuschema ........................................................................................................... 53 

 

 

  



 

5 

 

Inledning 

Den inledande delen till denna rapport är skriven tillsammans, liksom den avslutande 

diskussionen. Intervjuerna har också gjorts tillsammans. Sigrid har sammanställt materialet från 

de åländska intervjuerna samt därefter analyserat det, medan Anna har sammanställt och 

analyserat materialet från den svenska gymnasieskolan. Därefter har även en jämförande analys av 

resultatet från de två skolorna gjorts, detta dock gemensamt.  

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till vår handledare, Lotta Brantefors, för alla värdefulla råd 

vid genomförandet av vår studie! Vi vill även rikta ett särskilt tack till de åtta lärare som ställde 

upp på intervjuerna och avvarade lite av sin dyrbara tid till oss! 
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Bakgrund 

Svenskämnet har historiskt sett inte varit homogent, utan skilda traditioner har med tiden växt 

fram i olika skolformer – på läroverk, praktiska gymnasielinjer och i grundskolan. Dessa olika 

traditioner – svenskämnesuppfattningar – kallas svenska som färdighetsämne, svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, och forskning 

har visat att de tenderar att överleva bland lärare oavsett vilka reformer som skolan genomgår.1 

Den första ämnesuppfattningen lägger stor vikt vid formell färdighetsträning, i vilken enbart litet 

utrymme vigs åt skönlitteratur. De två sistnämnda har ett tydligare fokus på skönlitteraturens 

plats i undervisningen, antingen som bärare av ett gemensamt kulturarv och med tyngdpunkt på 

litteraturhistoria och epokstudier (svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne), eller som en 

källa till kunskap om världen och sig själv (svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne). Då 

kursplanerna i svenskämnet är generellt formulerade och öppna för tolkning, samtidigt som de är 

innehållsrika, kan de dock tolkas till förmån för samtliga av de tre ämnesuppfattningarna.2 

Just nu pågår det en debatt om svenska skolans utveckling, vilken brukar jämföras med hur 

densamma ser ut i Finland. Detta med anledning av de goda finska PISA-resultaten och de 

svenska, vad det verkar, ständigt sjunkande resultaten. Men detta står inte oemotsagt. Heller 

Sahlgren skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter om det problematiska i att jämföra 

skolsituationen i Sverige och Finland. Han anser att den främsta förklaringen till skillnaderna i 

elevernas resultat i de två länderna främst har att göra med att Finlands urbanisering och 

industrialisering började senare än Sveriges. Därför bör Finland inte ses som ett föredöme i 

skolfrågor, eftersom att den positiva trenden har börjat vända.3 

Den sena industrialiseringen av Finland har bidragit till att en traditionell inlärningsmiljö länge 

dominerat i landet, vilket i sin tur resulterat i att skolresultaten fram tills nyligen har varit bättre än 

i Sverige. När samhällsutvecklingen nu har kommit ikapp Sverige och andra länder har det lett till 

ett slags belåtenhet bland medborgarna som också speglar sig i undervisningen. Den finska 

undervisningen har nämligen närmat sig den svenska, med mer fokus på ett elevcentrerat arbete 

och minskad distans mellan lärare och elev.4 Detta skulle alltså betyda att de finska lärarna går 

från ett arbetssätt som ligger närmare svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne mot en 

undervisning influerad av den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen. I Sverige har detta 

elevcentrerade arbete medfört att mer traditionell undervisning om litteraturhistoria och de 

litterära epokerna numera anses vara gammeldags, även om den i viss mån fortfarande lever kvar 

på skolorna.5 Om man ser till de delar i kursplanerna som behandlar skönlitteratur, syns 

exempelvis att det idag ligger en större emfas på den individuella subjektiva läsupplevelsen än på 

                                                 
1
 Hultin (2008), s. 100. 

2
Ibid., s. 103. 

3
 Heller Sahlgren, www.dn.se(2015-04-22). 

4
 Heller Sahlgren, www.dn.se(2015-04-22). 

5
Hultin (2006), s. 50. 
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att lära sig fakta om författare och litterära strömningar och epoker jämfört med tidigare.6 Detta 

kan man se redan i den senaste kursplanens inledande stycke, då det ger en första indikation på 

var tyngdpunkten ligger:  

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.7 

Det finns forskare som anser att svensklärare måste fundera på själva litteraturens funktion i 

skolan och att svensklärarna till och med måste motivera för sig själva en giltig anledning till att 

eleverna ska läsa skönlitteratur över huvud taget. Detta eftersom skolan länge släpat på en syn 

vad gäller litteratur som en självrättfärdigande del av svenskundervisningen, liksom en gemensam 

tanke om kanon, som inte är längre är försvarbart med tanke på dagens teknik och vidgade 

textbegrepp.8 

Som blivande svensklärare med en särskild fäbless för skönlitteratur är just detta något som 

engagerar oss mycket. Att läsa och tolka skönlitteratur är en bärande del av 

svenskundervisningen, såväl i Sverige som på Åland. Det självstyrda finska landskapet Åland är 

enhetligt svenskspråkigt och till skillnad från i Finland, där svenskämnet heter Modersmål (som 

kan syfta på antingen svenska eller finska) och litteratur, heter ämnet uttryckligen Svenska och 

litteratur på Åland. Detta med anledning av en vilja att särskilt framhålla den svenskspråkiga 

identiteten som dominerar på Åland. Svenskheten och faktumet att modersmålet generellt är 

svenska på Åland gör att detta landskap lämpar sig väl att jämföras med den svenska skolan. 

 Det finns tydliga likheter i hur respektive skolors läroplaner framhåller vikten av att få 

tillgodogöra sig olika typer av litteratur. I den svenska kursplanen beskrivs hur eleven ”med hjälp 

av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär […] känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv”, vilket tyder på att läsning av skönlitteratur har sitt värde i och med 

sin identitetsskapande funktion.9 I den åländska kursplanen framhålls hur eleverna ”[g]enom 

läsning, texttolkning samt muntlig och skriftlig kommunikation utvecklar […] sin textkompetens, 

d.v.s. sin förmåga att se sammanhang, tolka och värdera texter samt att verbalisera sina 

erfarenheter och iakttagelser”, vilket påminner mycket om den svenska.10 Samtidigt finns det 

anledning att tro att en traditionell inställning till litteraturens plats i undervisningen fortfarande 

lever kvar i högre grad på Åland än i Sverige, i och med att skolan där ännu präglas av en mer 

traditionell syn på bildning. 

Genom att undersöka hur lärare verksamma inom de två skolsystemen ser på litteraturens roll 

i undervisningen, hur de gör urvalet av vilken litteratur som ska behandlas samt hur de därefter 

väljer att arbeta med den hoppas vi kunna bidra till en förståelse för hur lärarnas övergripande 

                                                 
6
 Degerman (2012), s. 295. 

7
 Gy11 (2011), s. 160. 

8
 Eriksson (2010), www.skolverket.se (2015-04-22). 

9
 Gy11 (2011), s. 160. 

10
 Ålands lyceum (2011), s. 9. 

http://www.skolverket.se/
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uppfattning om svenskämnet ser ut. Denna studie syftar därför till att undersöka vilka 

svenskämnesuppfattningar som går att skönjas på studieförberedande gymnasieskolor i Sverige 

och på Åland. 

Det svenska gymnasiet 

Kursplan och betygskriterier 

Den mest detaljrika styrningen av svenskämnet är kursplanen och betygskriterierna. Att fokus i 

den svenska kursplanen främst är på eleven själv är påtagligt. Eleven ska till övervägande del läsa 

litteratur för att lära sig om sig själv och andra och lära sig skriva för att uttrycka sin personlighet 

och nå självinsikt. Vikten av att stimulera elevens lust att läsa påpekas också uttryckligen.11 

Vid en närmare studie av det centrala innehållet i de obligatoriska kurserna kan konstateras att 

skönlitteraturen har en perifer del i kursplanen, speciellt i Svenska 1 och 3. I Svenska 1 står det 

kort och gott att undervisningen ska innehålla ”skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som 

män, från olika tider och kulturer.”12 I Svenska 3 står exakt samma sak förutom tillägget ”inom 

genrerna prosa, lyrik och dramatik”. Dessutom betonar texten i Svenska 3 en mer 

”litteraturvetenskapligt inriktad analys”13 än i tidigare kurser. Den kursen som ger mest plats för 

den litteraturhistoriska delen är dock Svenska 2 där svenska och internationella författarskap ska 

tas upp, samt ”[r]elationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen 

har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen.”14 Här liksom i Svenska 3 nämns det att kunskap om litteraturvetenskapliga 

begrepp är viktig.  

Betygskriteriernas beskrivning är även det en typ av styrning och i den specificeras vad som är 

det viktiga i själva kursplanen genom att minimikraven för det som eleven ska kunna helt enkelt 

beskrivs. Utifrån denna beskrivning är det tydligt att det viktiga är att eleven kan tala 

övergripande om några skönlitterära verk och reflektera över innehåll med hjälp av 

berättartekniska och stilistiska begrepp. I kurs två betonas idéströmningarna i litteraturhistorien.15 

Det som är intressant här är att även om läslusten betonas i inledningen av kursplanen, kan 

eleven klara betygskriterierna utan att egentligen läsa en enda bok. Det skulle lätt kunna tolkas av 

läraren som att det räcker att ta upp kortare texter och utdrag ur texter samt att tala om 

idéströmningar och ta upp några författarskap. Detta eftersom det är fullt möjligt att kommentera 

innehåll och stil, utan att läsa hela verk. Även den åländska läroplanen är så generellt skriven att 

lärarna även här lätt skulle kunna tolka det som att eleverna inte behöver läsa en enda hel roman 

                                                 
11

 Gy11 (2011), s. 160. 
12

 Ibid., s. 162. 
13

 Ibid., s. 176. 
14

 Ibid., s. 169. 
15

 Ibid.  
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under gymnasiet. Detta är intressant då det rimligtvis kan antas att lärarna ändå låter eleverna läsa 

hela romaner, med tanke på de rådande ämnesuppfattningarna inom litteraturundervisningen.  

Det åländska gymnasiet 

Landskapet Åland är en del av Finland, men befinner sig i en speciell situation då öriket är ett 

självstyre med befogenhet att stifta egna lagar.16 Något som Ålands lagting får lagstifta om, helt 

utan inblandning av det finska fastlandet, är skolsystemet och skolorna på Åland. Åland har 

således en egen skollag och följaktligen också en egen läroplan och egna kursplaner för både 

grundskolan och gymnasieskolan. 

Ålands gymnasium är en samlad myndighet för de två olika gymnasieutbildningarna på Åland, 

en studieförberedande, Ålands Lyceum, och en yrkesförberedande utbildning, Ålands 

yrkesgymnasium.17 Ålands Lyceum är av precis samma format som ett vanligt svenskt 

studieförberedande gymnasium med ett antal obligatoriska studieförberedande kurser, men också 

med olika möjliga individuella inriktningar, såsom naturvetenskaplig, humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig, estetisk samt idrott och hälsa. Utbildningen är uppbyggd på det viset att 

varje elev ska läsa 75 kurser under tre år. Varje kurs är indelad i tre stycken 75-minuters lektioner 

per vecka och varje kurs är cirka 8 veckor inklusive provperiod. Varje läsår är indelat i 5 

perioder.18 

Målen och det centrala innehållet i läroplanen för Ålands Lyceum finns i de nationella 

grunderna för gymnasiets läroplan i det finska fastlandet. Det är alltså de fastländska 

läroplansgrunderna som ligger till grund för Ålands Lyceums läroplaner.19 Detta torde bero på att 

studierna och kursupplägget liknar det finländska mycket och att studier vid denna skola avslutas 

med samma studentskrivningar som de fastländska eleverna skriver, och som är utformade och 

betygsätts av den centrala studentexamensnämnden.20 

Kursplanen i svenska för Ålands lyceum 

På Ålands Lyceum finns det sex obligatoriska svenskakurser. I läroplanens ämnesdel kan läsas att 

svenska och litteratur är ”ett centralt färdighets-, kunskaps- och kulturämne”21, vilket tydliggör 

vilken central plats ämnet har i skolan. Utöver det ligger fokus främst på färdighet och kunskap. 

Vidare kan läsas att de studerande ska utveckla sin textkompetens och kunna verbalisera denna. 

Hela den introducerande delen fokuserar kring detta och det är endast i en av meningarna som 

det talas om att språket även har en viktig del i den personliga utvecklingen, något som ju har ett 

                                                 
16

 Lagtinget (1993), www.lagtinget.ax(2015-04-10) 
17

 Ålands gymnasium (2015), www.gymnasium.ax (2015-04-13) 
18

 Ibid. 
19

 Ulfsson (2014), s. 9. 
20

 Ålands landskapsregering (2011), s. 69.  
21

 Ålands lyceum (2011), s. 9. 

http://www.lagtinget.ax/
http://www.gymnasium.ax/
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tydligare fokus i den svenska.22 Detta tyder på att ämnet, på Åland, främst är ett akademiskt 

färdighetsämne och inte i första hand till för elevens eget inre liv. Detsamma gäller de uppställda 

målen för utbildningen. Tyngdpunkten ligger på att tillskansa sig ett analytiskt tänkande och olika 

typer av kompetenser.23 Eleven ska lära sig handskas med det formella och akademiska 

språkbruket samt förstå sin omvärld snarare än sig själv. 

Vad gäller litteraturinnehållet i kurserna är det relativt generellt utskrivet, precis som i den 

svenska kursplanen. De olika litterära genrerna ska tas upp och åländsk och finlandssvensk 

litteratur ligger i fokus. I kurs fem ska eleverna få en översiktlig bild av litteraturens historia med 

tyngdpunkt på 1900-talets litteratur. Utöver det handlar det mycket om analys av stil etc. i de 

litterära texterna.24 Vad gäller urvalet av litteratur till undervisningen är det alltså tämligen fritt för 

läraren och lärarlaget att bestämma vad de vill ta upp. Den största och mest explicita skillnaden 

mellan den åländska och svenska läroplanen är att det uttryckligen betonas att skönlitteratur 

författad av både kvinnor och män ska tas upp i den svenska undervisningen, vilket inte står i den 

åländska. Något anmärkningsvärt är att Ålands kursplan innehåller en kurs med nordisk litteratur 

där alla nordiska länder finns representerade med litterära verk. I den svenska läroplanen nämns 

dock varken Finland eller finlandssvensk litteratur alls (inte heller isländsk sådan), utan endast de 

skandinaviska länderna Norge och Danmark inom ramen för den nordiska gemenskapen.25 Åland 

har alltså medvetet med nordisk litteratur, däribland svensk, medan Finland och finsk litteratur 

inte ens verkar existera i Sverige. Möjligtvis att detta kan ingå under ”internationella 

författarskap”, men Finland är endast en liten del av hela världen.  

Studentskrivningarna 

Utbildningen på Ålands Lyceum syftar som sagt till att eleverna ska skriva och klara åtminstone 

fyra olika studentexamensprov för att få examen. Det enda provet som är absolut obligatoriskt är 

provet i svenska och litteratur. Eleven får dock skriva fler prov än dessa fyra som är minsta 

antal.26 

Provet i svenska är uppdelat i två delprov som skrivs med ungefär en månads mellanrum. Det 

första är ett textkompetensprov som fokuserar främst på textanalys av olika slag och av olika 

typer av texter, ofta skönlitterära men även andra. I denna del svarar eleven genom kortare svar 

på ett antal olika frågor med tillhörande texter. I det andra delprovet skriver eleven en längre 

uppsats som är akademiskt hållen och materialbaserad. 

                                                 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid., s. 10ff. 
25

 Gy11 (2011), s. 162-176. 
26

 Ålands landskapsregering (2011), s. 69. 
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Slutsats 

De svenska och åländska läroplanerna lyfter fram liknande innehåll som viktigt i undervisningen, 

men lägger tyngdpunkterna på olika delar av svenskämnet. Den åländska läroplanen fokuserar 

mer på färdigheter som eleven behöver för att bidra till och fungera i samhället. Dessa färdigheter 

ska även bemästras av eleverna i den svenska skolan, men det är tydligt att detta mer är för 

elevens egen skull – för utvecklingen av deras ”inre värld”. Med tanke på att svenskämnet 

rymmer liknande innehåll i Sverige och på Åland, är denna skillnad när det kommer till varför 

eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper anmärkningsvärd. Då denna studie jämför åländska och 

svenska svensklärares uppfattningar om sin egen litteraturundervisning är skillnaden läroplanerna 

emellan viktig att ta fasta på. Att det finns en skillnad mellan de två länderna redan på 

läroplansnivå och att den skillnaden är så pass markant som att själva essensen om varför eleven 

ska lära sig om litteratur borde rimligtvis påverka de olika lärarnas arbete. Kunskapen om de 

skilda tyngdpunkterna i läroplanerna bildar alltså en grund mot vilken analysen av lärarnas egna 

utsagor sedan lutar. 
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Tidigare forskning 

Den forskning som presenteras under denna rubrik kretsar framför allt kring det 

svenskämnesdidaktiska forskningsfältet, särskilt med fokus på skönlitteraturundervisning. Den 

första studien behandlar det litteraturdidaktiska fältet i stort, vilket ger en snabb överblick över 

forskningsområdets utveckling under de senaste åren. Därefter följer fyra studier som på olika 

sätt diskuterar svenskämnesundervisningens traditioner kopplat till kursplaner samt empiriska 

studier i klassrum. Detta kopplas till den i Sverige grundligt förankrade idén om 

svenskämnesuppfattningar, och på vilka sätt dessa uppfattningar märks av, samt påverkar, lärares 

undervisning i svenskämnet. Svenskämnesuppfattningarna– det vill säga synen på vad som anses 

vara det viktigaste, mest centrala innehållet i undervisningen – härstammar från Lars-Göran 

Malmgrens Svenskundervisningen i grundskolan(1996), där han genom analyser av läromedel för 

svenskämnet urskiljer olika traditioner som har präglat hur svenskundervisningen ser ut. Dessa 

ämnesuppfattningar är svenska som a) färdighetsämne, b) litteraturhistoriskt bildningsämne och 

c) erfarenhetspedagogiskt ämne.27 

Peter Degerman undersöker i ”Litteraturen, det är vad man undervisar om” (2012) hur det 

litteraturdidaktiska fältet har växt fram och ändrat fokus från 1970-talet och framåt. Han noterar 

att forskningen länge lade stor vikt vid erfarenhetspedagogik, i och med att denna typ av didaktik 

försöker överbrygga skillnaderna mellan teori och praktik. Han förvånas dock över hur lite av den 

didaktiska forskningen på 2000-talet som har fokuserat på den erfarenhetspedagogiska delen av 

didaktiken. Detta förklarar han med att forskningens fokus har rört sig från att handla om 

litteraturen i sig till att främst handla om den sociala interaktionen som läsningen medför.28 Han 

anser att litteraturdidaktiken befinner sig i en brytpunkt mellan en idealistisk och en pragmatisk 

syn på litteraturen, där den förra ser litteraturen som en särskild typ av kunskap medan den 

senare ser litteraturen som ett verktyg för att uppnå vissa mål, såsom empatisk inlevelse eller 

demokratisk fostran.29  

Lotta Bergman (2007) har i sin studie, Gymnasieskolans svenskämnen, som syftar till att förstå 

varför just svenskundervisningen ser ut som den gör samt hur innehållet gestaltas och olika 

förutsättningar skapas, kommit fram till att svenskämnet är ett problematiskt ämne. Även hon 

skönjer en brytpunkt mellan nya och gamla värderingar, och menar att gamla traditioner behåller 

sitt grepp om undervisningen och att ny forskning har svårt att få fäste i den konkreta 

undervisningssituationen.30 Det som Bergman tycker utmärker undervisningen är att svenskan 

snarast går ut på färdighetsträning, oavsett vilket område man undervisar i, och att innehållet – 

kunskapssammanhanget – blir underordnat eller oväsentligt: ”Eleverna får en undervisning där 

                                                 
27

 Malmgren (1996), s. 86; för en mer ingående beskrivning av dessa uppfattningar, se ”Teoretiska perspektiv”.  
28

Degerman (2012), s. 326f. 
29

Degerman (2012), s. 329. 
30

 Bergman (2007), s. 331. 
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färdighet efter färdighet, genre efter genre och epok efter epok betas av.”31 Bergman kommer 

fram till att det är detta som undervisningen präglas av, och att det oavsett vad som står i 

kursplanen tolkas som att det snarare rör sig om färdighetsträning än någonting annat.  

Traditionens makt över undervisningen syns även i Gunnar Gårdemars studie Svenska enligt 

statens vilja (2013). Här jämförs de svenska och finska kursplanerna för svenskämnet under 

perioden 1965-2003. Han kommer fram till att målen och innehållet i styrdokumenten inte skiljer 

sig nämnvärt åt mellan de båda länderna, men att de har lyckats olika med själva 

implementeringen av dessa mål i undervisningen. Han tolkar detta som att det snarare handlar 

om olika traditioner och olika kulturkontexter inom de två länderna, vilket lett till skillnader i 

kvalitet i de skilda utbildningssystemen.32 Om detta stämmer handlar kvaliteten i undervisningen 

snarare om olika kunskapstraditioner än om formuleringar i kursplaner, vilket även kan knytas an 

till Bergmans resonemang om att utbildningen är likartad oavsett hur kursplanen tolkas. 

Till skillnad från Bergman, som hävdar att traditionen inom svenskämnet håller ett stadigt 

grepp om undervisningen, pekar Edmund Knutas, i sin avhandling Mellan retorik och praktik 

(2008), på uppfattningen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämnes minskade betydelse för 

svenskundervisningen på gymnasiet. Därmed drar han slutsatsen att ”litteraturhistoria i 

kronologisk ordning har fått en starkt nedtonad roll.” Han menar alltså att en övergripande 

undervisning om de olika litterära epokerna kraftigt har minskat, men däremot noterar han att 

lärarna ändå talar om litteraturen som en form av allmänbildning.33 Detta tyder på att den 

ämnesuppfattning som lärarna talar om och vilken de sedan realiserar inte behöver vara 

detsamma. Trots denna förskjutning av innehållet tyder ändå lärarnas syn på litteraturen som 

allmänbildande på att denna syn hänger kvar och är svår att förändra, precis som Bergman 

kommer fram till.  

Eva Hultins undersöker i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning (2006) 

hur olika lärare i gymnasieskolan samtalar om skönlitteratur inom svenskämnets ramar för att på 

så sätt urskilja olika samtalsgenrer inom litteraturundervisningen. Dessa genrer relateras därefter 

till de tre svenskämnesuppfattningarna. Genom kvalitativa intervjuer med fyra svensklärare 

identifierar Hultin fyra samtalsgenrer, var och en kopplad till en enskild lärare. De olika genrerna 

har olika syften och struktur, och kommer sig av olika slags kunskapssyn bland lärarna, vilket i sig 

tyder på att skillnader i undervisning snarare skulle bero på individuella skillnader lärare emellan 

än på något annat.  Därtill menar Hultin att genrerna påverkas av att undervisningen sker på olika 

skolor, som har olika förutsättningar för sin undervisning.34 Detta är också något som Knutas 

kommer fram till, nämligen att innehåll och arbetssätt i undervisningen i stor utsträckning 

påverkas av faktorer som lärarnas bakgrund samt olika arbetskonstellationer på arbetsplatsen.35 

                                                 
31

 Ibid., s. 332. 
32

 Gårdemar (2013), s. 175. 
33

 Knutas (2008), s. 278. 
34

 Hultin (2006), s. 283-290. 
35

 Knutas (2008), s. 62. 
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Det är också möjligt att knyta an detta resonemang till Gårdemars slutsats kring skillnader i 

svenska och finska skolan, nämligen att undervisningsinnehållet har mer att göra med kontext än 

med innehållet i kursplanerna. Hultin anser inte att någon av genrerna skulle vara specifik för en 

enskild uppfattning, utan att olika arbetssätt kan införlivas inom olika uppfattningar. Detta 

baserar hon på att lärarna fortsätter att tillämpa sina vanliga arbetssätt trots att deras 

ämnesuppfattning tycks förändras.36 

Sammanfattning 

Sammantaget pekar den tidigare forskningen på att svenskundervisningen befinner sig vid en 

brytpunkt mellan nya och gamla värderingar, där synen på skönlitteraturen antingen ska ses som 

ett kunskapsområde i sig eller som ett verktyg för att nå andra mål. Därtill finns bland 

svensklärare olika kunskapssyn vilket speglas i olika åsikter om vilka moment och arbetssätt som 

ska ges högst prioritet – något som kan relateras till Malmgrens tre olika ämnesuppfattningar. 

Samtidigt som svenskämnet befinner sig i denna brytpunkt mellan gammalt och nytt tycks ändå 

den nya ämnesdidaktiska forskningen ha svårt att få fäste inom svenskämnet. Detta leder till att 

gamla traditioner och arbetssätt behåller sitt grepp om undervisningen. Eftersom denna 

traditionella syn fortfarande håller ett ännu hårdare grepp om undervisningen i Finland än i 

Sverige, anses detta vara en av anledningarna till de olika ländernas skolresultat. Detta särskilt 

med tanke på att kursplanerna i de båda länderna har stora likheter, både sett till innehåll och 

struktur. 

Denna studie i relation till tidigare forskning 

Att svenskundervisningen tycks befinna sig i en brytpunkt mellan gamla och nya 

undervisningstraditioner är något som framgår vid läsningen av vad svenskämnesdidaktisk 

forskning kommit fram till. Skillnader mellan svensk och finsk svenskundervisning är också ett i 

en viss mån beforskat område. Däremot finns det ingen studie av hur svensklärare i Sverige och 

på Åland ser på sitt ämne, eller någon undersökning om svenskämnesuppfattningarna på Åland 

över huvud taget. Därmed fyller vår studie ett glapp inom detta fält: genom att undersöka 

svenskämnesuppfattningarna, vilket är det dominerande sättet att förklara skillnader inom 

svenskundervisningen i svensk forskning, inom en delvis ny kontext: den åländska 

studieförberedande gymnasieskolan. Denna jämförelse blir alltså en grund för att söka kartlägga 

om skillnaderna i svenskundervisningen på liknande skolor inom två olika skolsystem liknar eller 

skiljer sig åt sett till svenskämnesuppfattningar, vilket kan kopplas till huruvida utvecklingen inom 

svenskämnet går i samma riktning, det vill säga mot ett nytt sätt att undervisa inom och förhålla 

sig till svenskämnet.   

                                                 
36
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Teoretiska perspektiv 

Ämnesuppfattningar 

Utgångspunkten för denna studie är Lars-Göran Malmgrens didaktiska typologi över de olika 

svenskämnesuppfattningarna. Typologin har utformats med hjälp av en ämnesdidaktisk analys 

och rymmer tre kategorier – svenska som ett färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.37 Eva Hultin har vidareutvecklat dessa tre 

svenskämnesuppfattningar genom att tydligare exemplifiera hur lärarna arbetar inom respektive 

ämnesuppfattning, liksom genom att relatera dem till olika skolformer. Dessa komplement 

presenteras tillsammans med Malmgrens ursprungliga beskrivningar nedan. 

Svenska som färdighetsämne bygger på synen på svenska som främst ett språkämne, där eleverna 

ska tillgodogöra sig kunskaper som är till praktiskt nytta i deras vardag. Betoningen ligger på att 

lära sig de tekniker som är kopplade till olika språkliga delfärdigheter, som efter att ha övats vid 

flera olika tillfällen sedan ska kunna användas i tillämpade språksituationer.38 Inom denna 

ämnesuppfattning utgör litteraturläsningen endast en liten del av undervisningen och den är skild 

från språkträningen.39 Svenska som färdighetsämne är inte ett humanistiskt ämne, och behandlar 

därmed inga frågor som är kopplade till värderingar eller egna åsikter. Hultin relaterar denna 

uppfattning främst till gymnasieskolans teoretiska program, då svenskämnets syfte kopplas till 

elevernas kommande yrkesliv.40 

Inom svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne delas det innehållsliga utrymmet mellan två 

skilda delar: litteraturhistoria och språklära, med den gemensamma nämnaren att de båda 

förmedlar ett kulturarv. Undervisningen i svenskämnet ska ge eleverna en gemensam kulturell 

referensram, vilket sker genom läsning av vissa givna klassiska texter – det vill säga en kanon av 

litterära verk.41 Den klassiska litteraturen anses ha en personlighetsutvecklande effekt, och detta i 

kombination med en syn på skolan som ansvarig för att ge eleverna en gemensam kulturell 

orientering, ligger bakom denna ämnesuppfattning.42 Denna uppfattning relaterar Hultin till 

gymnasieskolans prestigeutbildningar. Kanonbegreppet är inte problematiserat och det är enbart 

litteratur med ett högt estetiskt värde som ska behandlas i undervisningen. Därtill kommer att det 

går att göra rätt och fel läsning av litteratur, där den rätta läsningen ”ofta handlar om att uppfatta 

och uppskatta de estetiska kvaliteter hos litteraturen som överensstämmer med de estetiska 

idealen” inom ämnesuppfattningen.43 

                                                 
37

 Malmgren (1996), s. 86ff. 
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 Ibid., s. 87. 
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Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne är den mest elevcentrerade ämnesuppfattningen, där 

vikten av att anpassa undervisningen efter elevgruppens förutsättningar betonas och innehållet 

anpassas därefter. Här ska elevernas språk utvecklas med hjälp av funktionell användning av 

språket, istället för med formaliserad träning av delfärdigheter. Teman kopplade till mänskliga 

erfarenheter, såväl historiska som aktuella, anses viktiga att behandla då eleverna ska utveckla en 

förståelse för centrala humanistiska problem genom historien men även en förståelse av sig själva. 

Därmed ges litteraturen en viktig roll i sin funktion som förmedlare av olika mänskliga 

erfarenheter.44 Med denna ämnesuppfattning ses svenskan som ett humanistiskt bildningsämne 

som är nära sammankopplat med andra ämnen i skolan, och särskilt då SO-ämnena.45 Inom 

denna ämnesuppfattning arbetar man mycket temabaserat, och ”litteraturen som kunskapskälla är 

[…] något av ett honnörsord”. Här finns inte heller några rätta eller felaktiga svar, utan det 

handlar om att söka efter vad som är det relevanta och meningsfulla i litteraturen.46  
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Syfte och frågeställningar 

Skönlitteratur har en framträdande roll i kursplanerna för svenskämnet i såväl Sverige som på 

Åland. Litteraturens funktion framskrivs dock på olika sätt, vilket kan påverka lärarnas didaktiska 

val vid urval av skönlitteratur i undervisningen, hur de behandlar olika typer av skönlitteratur 

samt hur eleverna får arbeta med detsamma. Syftet med studien är att undersöka 

svenskämnesuppfattningarna på en svensk och en åländsk gymnasieskola utifrån lärarnas 

uppfattningar av skönlitteraturen i undervisningen. Detta görs med hjälp av frågeställningarna: 

1. Hur beskriver lärarna sin litteraturundervisning? Hur kan deras utsagor om litteraturen 
förstås i relation till svenskämnesuppfattningarna? 

2. Finns det några skillnader och likheter mellan svenska och åländska lärares 
svenskämnesuppfattningar gällande skönlitteraturen? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Materialet till undersökningen har samlats in med hjälp av respondentintervjuer. Vid denna typ av 

undersökningar ligger fokus på svarspersonernas egna uppfattningar och åsikter, vilka därmed 

blir studieobjekten. Detta kan ställas emot informantintervjuer, vilka snarare görs med syfte att 

skildra ett händelseförlopp eller för att kartlägga hur en organisation är uppbyggd. I den typen av 

undersökningar fungerar svarspersonen som ett slags vittne och svaren som källmaterial. Vid 

respondentintervjuer ligger svaren i stället till grund för en kategorisering av olika mönster som 

går att utläsa, samt till försök att beskriva och förklara hur olika grupper av individer reflekterar 

och resonerar kring olika ämnen. Därmed är det av stor vikt att en vid respondentintervjuer 

ställer samma frågor till samtliga svarspersoner.47 

 

Esaiasson m.fl. redogör för två typer av respondentundersökningar – frågeundersökningar och 

samtalsintervjuundersökningar. Dessa två typer skiljer sig åt i olika avseenden: den förstnämnda 

har en hög grad av standardisering, ofta med givna svarsalternativ till respektive fråga i schemat. 

Syftet är att mäta frekvensen av olika svar i olika grupper av populationen, och urvalet görs med 

generaliserbarhet för en hel population i åtanke. Representativiteten är därmed viktig vid val av 

intervjupersoner.48 Samtalsintervjuer har en låg grad av struktur, och förs i form av interaktiva 

samtal mellan forskare och respondent där frågornas ordningsföljd och innehåll kan variera. Vid 

denna typ av undersökningar är syftet att kartlägga olika individers tankemönster, åsikter och 

uppfattningar kring olika områden för att därefter kunna utveckla kategorier och skapa en 

begreppsapparat.49 Det är också en metod som är lämpad för undersökningar som handlar om 

hur människor uppfattar sin värld, utifrån deras vardagserfarenheter.50 

Mellan dessa två ytterligheter ligger den semistrukturerade intervjun, vilket är den 

intervjumetod som används i den här undersökningen. Ett frågeschema med teman och 

underteman används, men intervjupersonen får möjlighet att utforma svaren på ett eget sätt, och 

därtill är frågorna mer allmänt formulerade än vid frågeintervjuer. Intervjuaren bör också vara 

flexibel och kunna ändra ordningen i vilken frågorna ställs, samt lyssna aktivt för att kunna ställa 

relevanta följdfrågor.51 

Då studien ämnar undersöka hur svensklärare verksamma inom två olika skolsystem resonerar 

kring frågor kopplade till skönlitteratur i undervisningen, lämpade sig en semistrukturerad 

intervjuform väl som metod. För att kunna kartlägga mönster kopplade till detta krävdes det att 

intervjupersonerna gavs möjlighet att ge längre svar, där de kunde reflektera och resonera kring 
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de olika frågeställningarna som skulle besvaras. Då det är två olika skolformer som har 

undersökts var det dock lämpligt att ha ett strukturerat intervjuschema, för att göra intervjuerna 

och intervjupersonernas utsagor jämförbara med varandra. Intervjuschemat (se Bilaga 1) 

innehåller fyra huvudteman, vilka samtliga har underteman formulerade som mer konkreta 

frågor. 

Det första huvudtemat behandlar bakgrundsfrågor, såväl kopplade till intervjupersonens 

utbildning samt hens syn på och intresse för skönlitteratur i allmänhet. Syftet med dessa frågor 

var att skapa kontakt med intervjupersonen.52 Därefter följer ett huvudtema som rör 

intervjupersonernas syn på litteraturens funktion i skolan. Underfrågorna syftade till att 

undersöka hur lärare ser på skönlitteraturens roll i svenskundervisningen, vilket syfte de anser att 

läsning av skönlitteratur fyller samt hur de förhåller sig till vad det står i kursplanen om 

skönlitteratur och vad som ska behandlas i de olika svenskkurserna. Nästa huvudtema handlar 

mer konkret om arbetssätt med skönlitteratur i undervisningen: ifall lärarna utformar innehållet 

ensamma eller i samråd med övriga lärare på skolan, hur de väljer ut vilken litteratur och vilka 

författarskap som ska behandlas samt hur de arbetar med litteraturen på lektionstid. Det sista 

huvudtemat rör frågor kopplade till genus, för att undersöka huruvida intervjupersonerna har 

särskild hänsyn till bland annat representation av manliga och kvinnliga författare vid urvalet av 

innehåll. Det sistnämnda temat arbetades fram med tanke på att det i det centrala innehållet i den 

svenska kursplanen står att eleverna ska få läsa skönlitteratur skriven av såväl kvinnor som män.53 

Vid utformningen av intervjuguiden lades vikt vid såväl innehåll som form. Med detta menas 

att frågorna ska vara relevanta för det ämne som ska undersökas, men även att frågorna har 

formulerats på ett sådant sätt, och ställs i en ordning som bidrar till att det vid intervjusituationen 

uppstår ett dynamiskt samtal, så att intervjupersonen känner sig motiverad att berätta om sina 

erfarenheter.54 Vid genomförandet av intervjuerna ställdes sedan också uppföljningsfrågor och 

direkta frågor, för att se till att svaren blev så uttömmande och tydliga som möjligt.55 Intervjuerna 

genomfördes på de två skolornas område – företrädevis i avskilda grupprum, men även i 

klassrum. Intervjupersonerna fick själva avgöra hur lång tid de kunde avsätta för intervjuerna, 

vilket resulterade i att de i samtliga fall rörde sig om cirka en timme per intervju. 

Urval 

Då det är svenskundervisningen och synen på skönlitteraturens roll som är i fokus för denna 

undersökning baserades urvalet av intervjupersoner på de gymnasieprogram där det är flest 

obligatoriska svenskkurser bland de gymnasiegemensamma ämnena. Detta sammanfaller med de 

högskoleförberedande programmen, det vill säga humanistiska programmet samt 
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samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen. På Åland återfinns program motsvarande 

dessa på Ålands lyceum, vilket är en av två gymnasieskolor på ön. På skolan finns fyra 

svensklärare, vilka samtliga har intervjuats till denna studie. Till den delen av studien som 

behandlar en svensk skola valdes en skola i en mellanstor stad i mellersta Sverige ut. Valet av den 

svenska skolan grundade sig i att den till stor del liknar Ålands lyceum, då den erbjuder liknande 

program och kurser – naturvetenskapliga-, samhällsvetenskapliga och estetiska program – och 

därmed har ungefär samma elevrekryteringsbas. Även på den svenska skolan intervjuades fyra 

lärare för att matcha antalet deltagande lärare från Åland.  

Etiska aspekter 

Vid alla typer av forskning måste individskyddskravet – att samhällets medlemmar har ett skydd 

mot otillbörlig insyn samt mot fysisk och psykisk skada och kränkningar – tas i beaktande.56 

Detta krav kan mer specifikt delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.57 Informationskravet medför att forskaren måste 

informera de som deltar i studien om syftet med forskningsuppgiften samt andra villkor för 

deltagande, såsom att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan.58 

Detta förstärks sedan i och med samtyckeskravet, vari det framgår att deltagarna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan samt att samtycke alltid måste ges när deltagarna gör en aktiv 

insats i undersökningen, exempelvis vid intervjuer.59 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 

om deltagarna i en undersökning ska ges konfidentialitet, och att exempelvis personuppgifter ska 

förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående kan få tag på dem.60 Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna som samlats in om deltagarna i en undersökning enbart får användas i 

forskningssyfte.61 

Dessa fyra krav har tagits hänsyn till under genomförandet av intervjuerna samt vid den 

efterföljande bearbetningen av materialet. När personerna som sedermera deltog i 

undersökningen kontaktades, fick de information om undersökningens syfte, vad vi vill belysa 

med studien, samt villkoren för deras deltagande. Därmed uppstod samtycke mellan intervjuare 

och intervjupersoner. De fick ta ställning till huruvida intervjuerna fick spelas in, samt fick veta 

att de hade rätt att avsluta intervjun om de ej längre ville delta. Materialet som samlades in 

förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till det, och kommer enbart att 

användas i forskningssyfte. 

En av de etiska aspekterna som diskuteras ovan gäller den om konfidentialitet, och här skulle 

det möjligtvis kunna uppstå ett dilemma i denna undersökning. På Åland finns endast ett 
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studieförberedande gymnasium, och samtliga svensklärare på denna skola deltar i vår 

undersökning. Med denna information i beaktande skulle det kunna vara möjligt att identifiera 

vilka lärare som medverkat som respondenter till vår undersökning, vilket kan komma i konflikt 

med Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. Vid efterbearbetningen av intervjuerna har dock 

namnen på deltagarna ändrats, och information som gör att deltagarna blir identifierbara, såsom 

var de har studerat och hur länge de har undervisat, har utelämnats i så stor mån som möjligt. 

Om kravet på att ingen deltagare ska kunna identifieras ska efterlevas fullt ut, skulle det inte vara 

möjligt att undersöka förhållandena på Åland över huvud taget. Med tanke på att skolsituationen 

på Åland i viss mån skiljer sig från den i övriga Finland, skulle detta vara negativt ur 

forskningssynpunkt. Tilläggas bör att samtliga av de åländska svensklärarna är medvetna om den 

här speciella situationen, och ändå har valt att delta i vår undersökning.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades ljudupptagningarna, varpå data bearbetades 

genom att plocka ut belysande citat. Kategoriseringar gjordes, liksom korsreferenser till andra 

intervjusvar, för att skapa en systematik i textbearbetningen samt för att kunna peka på likheter 

och skillnader mellan olika svar. 

Den sammanfattningsteknik som användes var koncentrering, vilket innebär att långa meningar 

eller stycken omformuleras till korta koncisa formuleringar utan att den väsentliga innebörden går 

förlorad.62 Då syftet med analysen är att försöka finna strukturer och övergripande mönster, 

gjordes fortlöpande jämförelser med de teoretiska perspektiven för att se huruvida resultaten var 

relevanta för vår undersökning.63 

Lärarnas utsagor om sina arbetssätt med och urval av skönlitteraturen i undervisningen samt 

syftet med detta, sammanställdes och placerades in under tre kategorier, vilka är utformade efter 

de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Malmgren menar att man med hjälp av dessa didaktiska 

frågor kan komma fram till ”modersmålsundervisningens kärna och identitet: vilket innehåll som 

är viktigt, hur undervisningsmetoden ser ut, vilka antaganden och förutsättningar undervisningen 

vilar på”64, vilket gjorde att kategorierna formulerades utifrån det teoretiska perspektivet för 

studien. Därefter analyserades svaren utifrån Malmgrens ämnesdidaktiska typologi om 

svenskämnesuppfattningar. Slutligen gjordes även en jämförelse mellan svaren från de svenska 

och åländska lärarna, där de olika temana sammanfogades och resultaten jämfördes med 

varandra. 
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Reflektion över valet av metod 

Valet av metod grundade sig i att det främst var lärarnas åsikter om och tankar kring 

skönlitteraturens roll i undervisningen som var av intresse för undersökningen. För att få en 

annan, mer fördjupad bild av hur lärarna undervisar om och arbetar med skönlitteratur i olika 

klasser, hade en annan möjlig metod varit att göra observationsstudier. Detta är dock en 

tidskrävande metod som bygger på tät och långvarig kontakt med människor.65 På grund av den 

tidbegränsning som finns för studiens genomförande valdes därför denna metod bort. 

Genom att göra kvalitativa intervjuer, där syftet är att förstå och tolka olika fenomen genom 

att ta del av intervjupersonernas egna tankar och åsikter, uppstår andra möjligheter till att dra 

generella slutsatser från svaren än om det hade varit kvantitativa intervjuer som genomförts. 

Detta leder till att det kan vara svårt att uttala sig om undersökningens reliabilitet och validitet.66 

Reliabiliteten handlar om huruvida mätningen är stabil och inte utsatt för slumpinflytelse – att alla 

frågor ställs på samma sätt och i samma slags miljö, eller att om en studie upprepas så kommer 

resultaten att bli desamma och att studien därmed är objektiv. Vid denna studies metod, semi-

strukturerad intervju, tillämpas en intervjuguide, som därmed bidrar till något slags reliabilitet i 

och med att frågorna som ställs finns nedtecknade. Däremot är en av de främsta styrkorna i den 

valda metoden möjligheten att ställa följdfrågor för att de intervjuade ska kunna utveckla sina 

svar, vilket gör att intervjuerna inte ter sig identiska från gång till gång oavsett tillvägagångssätt. 

Dock var det samma intervjuare som deltog vid samtliga intervjuer, vilket kan bidra till att höja 

reliabiliteten i det här fallet. 

Validiteten är kopplad till mätinstrumentet – om måttet mäter vad det säger sig mäta, vilket 

inte heller är helt kompatibelt med kvalitativ forskning, då strävan ligger i att få reda på hur den 

intervjuade uppfattar ett visst begrepp eller en företeelse och inte svarsfrekvenser.67 Frågorna 

utformades dock på ett sådant sätt att svaren på dem tillsammans skulle ge en så heltäckande bild 

av undersökningsområdet som möjligt, och med så få värderingar som möjligt för att inte 

påverka lärarnas svar, vilket ändå ger undersökningen en viss valdititet.68  

I denna studie har vi valt att enbart utgå från lärarnas syn på skönlitteraturens roll i 

undervisningen, och vad detta kan säga om deras svenskämnesuppfattningar. Att vi har valt att 

göra detta beror på att just skönlitteraturen ges ungefär lika mycket utrymme i de två olika 

ämnesplanerna. Detta bidrar naturligtvis till att svaren främst kommer att kunna relateras till de 

ämnesuppfattningar som i hög grad handlar om skönlitteratur (det vill säga, inte svenska som 

färdighetsämne). Om vi hade ställt frågor som rör hela svenskundervisningen hade resultaten 

möjligtvis sett något annorlunda ut. Däremot går det ändå, utifrån vad lärarna svarar på 

intervjufrågorna, att sluta sig till att ovan nämnda svenskämnesuppfattning inte kan sägas ha en 
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särskilt betydande roll på någon av skolorna, i och med att samtliga lärare tycks anse att 

skönlitteraturen är en primär del av svenskundervisningen. 
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Resultat och analys 

I den här delen presenteras resultatet från de åtta intervjuerna – först de svenska och därefter de 

åländska. Resultaten delas inledningsvis in under tre rubriker, vilka är kopplade till varsin 

didaktisk fråga (vad, hur och varför). Här görs en första analys av svaren, med särskilt fokus på 

att hitta likheter och skillnader i utsagor från de olika lärarna på respektive skola. Därpå följer en 

sammanfattande analys i relation till ämnesuppfattningarna – svenska som färdighetsämne, 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne – 

under en egen rubrik. Slutligen görs en jämförande analys av de två skolorna. 

Sverige 

Innehåll – vad 

Under denna rubrik presenteras de resultat som är kopplade till urval. Först behandlas vad lärarna 

säger om bruket av en litterär kanon. Därefter följer lärarnas redogörelser för hur urvalet går till. 

Slutligen behandlas hur det skönlitterära innehållet i undervisningen ser ut, vilket också kopplas 

till frågan om en lokal kanon. 

 

Innehållet i svenskundervisningen varierar i hög grad mellan de olika lärarna, vilket beror på att 

de är fria att planera undervisningen efter eget huvud. Detta leder till att de förhåller sig till 

kursplanerna på olika sätt, liksom att de har olika uppfattningar om hur pass mycket eleverna 

själva ska få styra över sin läsning i och med att kursplanerna är öppna för tolkning. Gemensamt 

är dock att samtliga lärare tycks uppfatta att skönlitteraturen, eller kanske snarare 

litteraturhistorian, har fått mindre utrymme i de nya kursplanerna för svenska samtidigt som 

kravet på att anpassa innehållet efter elevgruppen har ökat.  

[M]ed det här nya Svenska 1, 2, 3, det är inte alls lika styrt som Svenska B var. […] det står inte 
litteraturhistoria utan några litterära strömningar och tidsepoker, så det kan se lite olika ut. […] Jag är inte alls 
lika fast i litteraturhistorian som jag var när det var Svenska B. (Göran) 

Inställning till lokal kanon 

Tidigare fanns på skolan en lokal kanon, det vill säga en omfattande lista på böcker av vilka 

eleverna var tvungna att läsa några stycken under sin skolgång. De tre lärarna som har arbetat 

längst på skolan, och som har erfarenhet av att arbeta med denna lista, hänvisar till den under 

intervjuernas gång. Deras förhållningssätt till den skiljer sig dock åt i hög grad.  

Fredrik är den som är mest positiv till denna styrning av undervisningsinnehållet, då han 

menar att elever måste ges något slags gemensamma referenspunkter. Han anser att fem-sex 

gemensamma böcker skulle hinnas med att behandlas under en treårsperiod och vänder sig emot 

att kanon skulle medföra tvång. Istället anser han att det är en fråga om inställning: 
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Så kanon, vissa tycker allting är tvång, va, och slår bakut. Men man behöver ju inte presentera det som ett 
tvång, men det kan finnas med ändå. […] Det är något slags orientering, som hör till. Lite 
historieundervisning. (Fredrik) 

Eva intar en mer tudelad hållning till bruket av en lokal kanon på skolan, och pekar på fördelar 

såsom den trygghet listan medförde som nyutexaminerad lärare att kunna luta sig mot ett redan 

förbestämt litterärt innehåll, och nackdelar som att litteraturundervisningen blev något styrd och 

inte särskilt individanpassad. 

Göran ställer sig däremot odelat kritisk mot bruket av en litterär kanon. Han anser att 

kanondebatten för tillfället är död och är positiv till att lärarna idag kan välja mer fritt hur de vill 

arbeta och med vad. Han tycker inte att det är lärarens uppgift att berätta för eleverna att viss 

litteratur måste läsas, utan enbart att få eleverna att läsa över huvud taget: ”sen vad de läser är ju 

egentligen ointressant”. Det är av stor vikt att anpassa läsningen efter individens förutsättningar, 

och det finns stora skillnader i såväl läsvana som intresse bland eleverna. Han menar att om man 

försöker tvinga eleverna att läsa en särskild bok finns det en risk att effekten blir motsatt: 

Då är ju frågan - ja jag har ju vunnit de här 50 % som verkligen inte hade valt den här boken om inte jag 
hade, eller om de inte hade gått i skolan, men de här som inte ens orkar läsa, vad har jag vunnit där? Så det är 
ju en balansgång man får göra som lärare. (Göran) 

Hur urvalet går till 

Då det inte längre finns någon egentlig styrning av vilken litteratur som ska behandlas i 

svenskundervisningen, ligger det på lärarna själva att avgöra vilka romaner eleverna ska läsa men 

även vilket antal romaner eleverna förväntas läsa under ett läsår. Detta varierar bland de 

intervjuade lärarna. Fredrik, Göran och Hans har som ambition att låta eleverna läsa mellan tre 

och fyra romaner per läsår, medan Evas elever läser betydligt färre. Hon förklarar att hon har rört 

sig från ett upplägg där eleverna läser en roman per termin till att de numera läser en roman per 

läsår. I en av hennes klasser läses noveller istället för romaner i årskurs två, vilket beror på att 

eleverna uttryckte en önskan att inte behöva läsa några längre texter. 

När det kommer till vilka böcker eleverna ska läsa, får de ofta välja mellan minst två titlar, och 

ofta från listor, sammanställda av respektive lärare, som rymmer fler titlar än så. Elevernas 

möjlighet till fria val anses vara viktig i och med att ambitionsgraden och förkunskaperna gör att 

alla inte har förutsättningar att läsa samma böcker. En tendens är att eleverna går från relativt fria 

val i årskurs ett till allt färre titlar att välja mellan i årskurs två och tre. 

Den som trycker hårdast på vikten av valfrihet är Göran, som enbart anser sig ha mandat att 

välja en roman som alla ska läsa per läsår. Denna roman brukar vara kopplad till någon litterär 

epok, och resten får eleverna bestämma själva, antingen helt fritt eller från en sådan lista som 

nämns ovan, utifrån det tema som de för tillfället arbetar med. Det som gör att Göran utmärker 

sig i denna riktning är att han ser det som en fördel ifall eleverna väljer romaner som han själv 

inte har läst, eftersom han då kan få inspiration till nya böcker som han kan behandla i sin 

undervisning. De andra lärarna anser att det är viktigare att de själva har läst romanerna som 
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eleverna får välja mellan, så att de i efterhand lättare kan kontrollera att eleverna verkligen har läst 

böckerna. 

På frågan om huruvida lärarna försöker se till att eleverna läser både kvinnliga och manliga 

författare, svarar tre av dem att de har det i bakhuvudet och försöker förhålla sig kritiskt till sina 

litteraturlistor för att se till att dessa innehåller kvinnliga författare. Denna medvetenhet menar de 

samtliga har ökat under de senaste åren, men de säger sig lägga störst vikt vid litterära kvaliteter 

vid val av skönlitteratur. Alla tre menar att ju längre bak i historien man tittar, desto svårare blir 

det att hitta kvinnor som blivit utgivna och som samtidigt håller måttet rent litterärt. 

I litteraturhistorien så är det ju ändå så att det är ju mer män i alla fall som har skrivit. Men om man nu tar 
romantiken eller och fram mot realismen här så blir det ju Brontë absolut. Men det är ju för litterär kvalité och 
inte då för att de råkar vara kvinnor. (Hans) 

Göran är den enda som säger sig aktivt försöka bryta invanda genusstrukturer genom att låta 

flickorna läsa manliga författare och pojkarna att läsa kvinnliga samt genom att titta på hur män 

och kvinnor skildras på olika sätt genom historien. 

Skönlitterärt innehåll i undervisningen 

Under lektionstid läser eleverna främst noveller och utdrag ur romaner för att exemplifiera olika 

epoker när det kommer till momenten som är kopplade till skönlitteratur, medan romanerna läses 

hemma. När lärarna berättar om vilka texter som eleverna förväntas läsa – både under och 

utanför lektionstid, framkommer att det tycks finnas enouttalad kanon på skolan, trots att lärarna 

hävdar motsatsen. Samtliga lärare nämner att de behandlar Antiken, och texter kopplade till den. 

De nämner också att de behandlar medeltida litteratur, renässansen, romantiken, realismen, 

naturalismen och 1900-talslitteratur, även om de lägger olika vikt vid olika epoker. Eva och 

Fredrik nämner båda att eleverna läser Främlingen av Albert Camus och samtliga nämner 

åtminstone några av de franska, ryska och brittiska 1800-talsförfattarna. Alla lärare utom Eva 

nämner att de tar upp de svenska arbetarförfattarna, och då särskilt Moa Martinson och Vilhelm 

Moberg. Detta tyder på att det fortfarande finns en konsensus om vad som är viktigt att eleverna 

får med sig från undervisningen, och att en epokindelad litteraturhistorisk översikt hör hit. Dock 

tycks alla lärare vara överens om att det är viktigt att undervisningen präglas av valfrihet för 

eleverna att själva bestämma vilka titlar de ska läsa, vilket blir en balansgång för lärarna att 

tillgodose i undervisningen. 

 

Arbetssätt – hur 

I detta avsnitt redogörs för hur lärarna beskriver sina arbetssätt med skönlitteratur i 

undervisningen. Samtliga lärare tycks kombinera svenskämnets tre delar – tala, läsa och skriva – 

och kombinerar läsningen av skönlitteratur med muntliga presentationer, inlämningsuppgifter i 

analysform eller med skriftliga prov. I nästkommande stycke beskrivs först hur de arbetar med 

litteraturhistoria mer generellt. I stycket därefter presenteras mer ingående hur lärarna arbetar 
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med skriftliga uppgifter kopplade till skönlitteraturen, och därpå följer en redogörelse av hur de 

arbetar muntligt. Därefter följer en genomgång av hur arbetssättet i svenska har förändrats, i och 

med att lärarna arbetar mer ämnesövergripande idag än tidigare. Slutligen kommer en del som 

behandlar hur lärarna skulle vilja arbeta med skönlitteraturen, till skillnad från hur de faktiskt gör. 

Litteraturhistoria 

Samtliga lärare utgår fortfarande från något slags litteraturhistorisk genomgång med nedslag i 

olika epoker som anses vara viktiga för förståelsen av romanens – och samhällets – utveckling, 

men arbetssätten med desamma varierar mellan olika lärare. Det finns lärare som lägger stor vikt 

vid att bevara den mer traditionella litteraturhistoriaundervisningen, och som fortfarande 

använder den som grund för svenskundervisningen för att ge eleverna perspektiv på historien: 

”Jag arbetar kronologiskt i stort sett, så väver jag då in språkhistoria och språkliga moment 

samtidigt.” (Fredrik) Detta hamnar i en tydlig kontrast till hur andra lärare uttrycker sig, då de 

menar att det inte finns något enskilt värde i att behandla en epok för epokens skull. De arbetar 

mer temabaserat, tittar på olika filosofiska frågeställningar eller framställningen av kön och 

klasskillnader, exempelvis. Med detta arbetssätt står den litteraturhistoriskt kronologiska 

genomgången av epoker inte i centrum för undervisningen, utan behandlas om och när det finns 

utrymme för den; ”Jag pytsar in när det passar”(Göran). Detta arbetssätt har växt fram på senare 

tid, vilket lärarna bland annat relaterar till de nya kursplanerna, vari skönlitteraturen har fått 

mindre utrymme. Detta har lett till att många av dem alltså har gått från en mer traditionell 

litteraturundervisning med stor tyngdpunkt på litteraturhistoria, ”man körde från Antiken till 

modernismen och den här kanon skulle eleverna ha koll på när de lämnade skolan” (Eva), till att 

arbeta igenom epokerna i snabbare takt och med mindre fokus på läsning av längre texter. 

Skriftliga uppgifter 

Om man ser till hur de mer praktiskt behandlar den lästa litteraturen, noteras att arbetssätten i 

stort liknar varandra, men att de motiveras på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att låta 

eleverna göra skriftliga analysuppgifter för att de ska få möjlighet att utveckla sitt skriftspråk, och 

för att se huruvida de kan föra utvecklade resonemang om böcker, eller att låta eleverna skriva 

läsdagböcker/-loggar som sedan kan ligga till grund för muntliga diskussioner eller prov. 

En av lärarna betonar särskilt att han sällan låter eleverna skriva renodlade bokrecensioner, 

vilket beror på att han vill minimera risken att eleverna går in på internet och letar upp färdiga 

tolkningar av romanerna. Han arbetar istället med exempelvis essäskrivning utifrån filosofiska 

ämnen som hämtats ur skönlitteraturen. 

Något som utmärker sig vad gäller hur lärarna skriftligt examinerar elevernas litteraturläsning 

kommer från Evas undervisning. Hon, tillsammans med de andra svensklärarna i sitt arbetslag 

utformade ett läsmoment som avslutades med en traditionell salsskrivning. Anledningen till detta 

är att det är så få elever som lämnar in skriftliga arbeten i tid – om de lämnar in över huvud taget. 

Genom att ha ett skriftligt analysprov är det lättare att se till att alla genomför examinationen i tid.  
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Här syns alltså olika sätt på vilka lärarna låter eleverna bearbeta skönlitteraturen med skriftliga 

uppgifter. Analysen är ständigt närvarande i dessa, men på olika sätt. Gemensamma drag är dock 

att det handlar om att utveckla skriftliga färdigheter, men också att lärarna vill utforma uppgifter 

som gör det svårt för eleverna att fuska eller inte lämna in sina uppgifter i tid.  

Muntliga uppgifter 

Samtliga lärare använder i hög grad skönlitteraturen som grund för muntliga övningar i 

klassrummet, såsom presentationer, grund för argumenterande tal eller, vilket tycks vara vanligast, 

diskussionsunderlag i helklass eller smågrupper. 

Det kan vara en muntlig redovisning där man sitter i seminarieform, en inleder och föredrar boken och sen så 
blir en diskussion. Eller så är det en klassdiskussion som är förberedd och som kan vara dom bästa timmarna 
som finns. (Fredrik) 

Göran utmärker sig genom att vara den av lärarna som arbetar mest med muntlighet i 

klassrummet, och även då utifrån den litteratur som eleverna har läst. Det handlar mest om 

uttrycksform, hur vi pratar och att vi kan lära oss att prata: ”Samtalet tycker jag är viktigast, 

egentligen.”(Göran). Utifrån en bok kan eleverna uttrycka sig om sina känslor, intryck, och detta i 

sin tur kan ligga till grund för mer djupgående analyser av innehåll, stil och tilltal i böcker. 

Diskussioner i klassrummet kan också bli ett sätt att kontrollera att eleverna verkligen har läst 

böckerna, eller om de istället bara har läst någon sammanfattning från internet. Däremot 

ifrågasätts nyttan av att som lärare ställa elever mot väggen och anklaga dem för att inte ha läst 

böckerna, då det poängteras att har eleverna ett eget ansvar för sitt lärande. 

Muntliga uppgifter är det som framhävs främst när lärarna talar om hur de arbetar med 

skönlitteratur i klassrummet. Genom samtal och diskussioner får lärarna en bild av huruvida 

eleverna har läst böckerna samt hur de tänker kring och tolkar det de har läst. Det tyder på att det 

är viktigt att eleverna deltar aktivt på lektionerna och att de tränas i att uttrycka egna åsikter, 

liksom i att lyssna på varandra. 

Ämnesövergripande arbete 

Eva, Göran och Hans betonar att de samtliga arbetar mer ämnesövergripande i svenskan idag än 

tidigare, vilket också påverkar vilken typ av litteratur som eleverna läser hur lärarna använder sig 

av skönlitteraturen i undervisningen. Detta kan till viss del ha att göra med effektivitet:  

Samhällskunskap och historia och till viss del religion är det många kunskapskrav som går i ett och då är det 
ju tacksamt, ja men läs en bok om det här så kan vi prata på religionen, så kan vi prata på svenskämnet också. 
(Göran) 

Det är främst samhällskunskap och historia som kombineras med svenskämnet i 

ämnesövergripande projekt. Hans förklarar detta med att han gärna vill se på svenskan som ett 

humanistiskt ämne, och det kan röra sig om att läsa källkritiskt eller diskutera skildringar av hur 

ett samhälle har växt fram, exempelvis det svenska folkhemmet:  
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Och få den förståelsen från litteraturens sida som annars blir ganska teknisk om det bara är 
samhällskunskapen eller historien som tar upp det faktiska samhällsskeendet. 

Detta ämnesövergripande arbetssätt är alltså något som har växt fram över tid, och ger 

svenskämnet en nära koppling till andra humanistiska ämnen. Även Fredrik talar om hur lärare 

kan samarbeta över ämnesgränserna, även om han inte ger några exempel på att han själv brukar 

göra så. Det tycks som att lärarna genom detta arbetssätt vill att eleverna ska få ytterligare ett 

motiv till att läsa skönlitteratur, då det kan ge dem en förståelse för samhället och dess utveckling 

på ett intresseväckande och engagerande sätt.  

Bort från det elevcentrerade arbetssättet?  

Eva berättar att hon försöker komma bort ifrån att eleverna alltid tolkar ur sina egna perspektiv, 

och att de ska lära sig mer klassiska analysmetoder. Detta hänvisar hon bland annat till att hon 

har läst om en studie av ryska elever som visar på att de inte arbetar lika mycket utifrån sina egna 

erfarenheter när de gör litterära analyser som svenska elever gör: ”Jag kan se vitsen i ett 

boksamtal att man kan relatera till sig själv, men när man ska skriva en analys, för det krävs ju en 

annan tankeskärpa att hålla sig inom texten.”  

Även Fredrik menar att han gärna skulle vilja arbeta mer med arbetssätt som ligger närmar 

texten än individen, som de lärare han har sett när han har varit på skolor utomlands – det vill 

säga att arbeta mer intensivt med en novell eller kortare text och gå in på djupet i den för att 

analysera språk och innehåll. Detta, menar han, är dock inte genomförbart på grund av tidsbrist, 

utan det blir istället ett mer ytligt arbeta med skönlitteraturen i Sverige, och att många uppgifter 

enbart går ut på att kolla ifall eleverna har läst boken över huvud taget. 

Hans uttrycker också att han skulle vilja arbeta mer med de tekniska delarna av 

litteraturvetenskapen. I årskurs ett får eleverna lära sig novellanalys, och har sedan en skriftlig 

examination i det, där de får titta på peripeti, klimax, person- och miljöbeskrivningar samt 

värderande ord och uttryck men annars handlar det mer om mer öppna, större analysfrågor då 

han anser att dessa bättre passar undervisningens syfte. 

Det framkommer utifrån dessa svar ett tydligt mönster om en önskan att arbeta mer med 

litteraturvetenskapliga analysmetoder bland de olika lärarna, men samtidigt tycks de över lag vara 

nöjda med hur de faktiskt arbetar med litteraturen idag. Det syns även att de i stort arbetar på 

ungefär samma sätt med skönlitteraturen, även om de framhåller olika moment som viktigast, 

och i viss mån motiverar sina arbetssätt på olika sätt. 

Motiv – varför 

Under denna rubrik redogörs för de olika argument lärarna lägger fram för varför eleverna ska 

läsa skönlitteratur. De två huvudsakliga argumenten går ut på att eleverna ska utveckla en 

förståelse för olika tider och kulturer samt att de ska utveckla sitt språk. Även andra argument 

läggs fram, såsom att läsning medför en skönhetsupplevelse och bidrar till gemenskap bland 

eleverna. 
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Förståelse för centrala mänskliga problem 

Samtliga lärare är överens om att en av de främsta anledningarna till att eleverna ska läsa 

skönlitteratur är att de ska utveckla förståelse för andra tider och kulturer och därmed inse att 

människor har ställt sig samma frågor och haft samma problem och känslor i alla tider. Det är 

även viktigt att eleverna på något sätt kan relatera till den litteratur de läser: 

Den här boken skrevs för 200 år sen eller 500 år sen eller för 50 år sen och det är egentligen samma 
problemställningar. Det är ju lite häftigt när de upptäcker det. […] Man kan ha utgångspunkten från boken 
och sen ”Hur känner ni igen er egen samtid?”.(Göran) 

Läsningen kan göra det lättare för eleverna att hantera sina egna problem. Det är också därför 

eleverna ska läsa klassiker, för att dessa ofta behandlar tidlösa frågor, tidlös problematik. Ett 

antagande om att de böcker som inte längre lyckas säga något till sina läsare kommer att falla ur 

historien som en naturlig process framkommer i intervjuerna. 

Att utveckla språket 

Alla lärare menar också att läsningen medför att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga, att de 

genom läsning får ett bättre ordförråd och att de kan uttrycka sig på ett bättre sätt. Det påpekas 

att elevernas läsförmåga har blivit sämre över tid, varför eleverna bör läsa som ett sätt att utveckla 

denna: ”Man oroas över att elever har så mycket svårare att ta till sig text idag, förstå texter på 

djupet”(Eva). 

Den som lägger störst vikt vid de språkliga vinsterna med att läsa skönlitteratur är Fredrik. 

Han talar om att kombinera nytta med nöje: 

Precis som man utvecklas när man är liten av att höra mycket av språket runt sig. Det finns inget annat sätt 
för att utveckla sitt språk, så måste man ta steget till skrivna texter, skrivet språk nån gång för att komma 
ytterligare längre i sitt språk. 

Han menar att elevernas minskade läsning har börjat märkas av i deras skriftspråk för att de gör 

en annan sorts skrivfel än tidigare, de använder ofta fel prepositioner till exempel, vilket inte 

fanns för några år sedan. 

Det finns alltså stora språkliga vinster med att låta eleverna läsa skönlitteratur som en del av 

svenskundervisningen, och detta kommer förhoppningsvis att spilla över på elevernas 

prestationer även i andra moment i kurserna. De här argumenten nämns ofta i förbigående, som 

om det vore en självklar nytta med läsningen, till skillnad från det förstnämnda argumentet där 

lärarna uppehåller sig längre. Detta tyder på att de språkliga vinsterna med läsningen inte är det 

primära syftet med att läsa just skönlitteratur, utan mer är en god biverkning som följer med när 

man arbetar med tolkningen av innehållet i den. 

Läslust och gemenskap 

Eva, Fredrik och Göran poängterar att det är viktigt att stimulera elevernas läslust, för att få dem 

att bli läsande personer. Eva anser att den här uppgiften är starkt sammankopplad med en 

tendens som tyder på att många av eleverna idag hellre ser filmer än läser böckerna på vilka 
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filmerna är baserade, och hon lägger stor vikt vid läslusten främst i årskurs ett. Hon vill också att 

eleverna ska upptäcka den skönhetsupplevelse som läsningen kan medföra. Andra argument 

handlar om att dela med sig av sin egen läsglädje: 

I grunden drivs man väl av att dom ska få samma upplevelse som man själv nån gång har fått av en bra bok 
som man sugs in i och tid och rum upphör att existera. Men det får ju inte alla ungdomar tyvärr och det kan 
bero på olika saker, läshastighet eller fantasiförmåga eller vad som helst.(Fredrik) 

Förutom att stimulera något slags läslust betonar samtliga lärare också vikten av att utmana 

eleverna att läsa litteratur som de annars kanske inte skulle ha valt själva: 

Vi har ju en jätteviktig roll som lärare i svenska, att det blir en utmaning någon gång under de har tre åren då 
[…] det är jätteviktigt och det är kanske enda gången som det händer i deras liv, i värsta fall, när man går på 
gymnasiet.(Eva) 

Detta synsätt står dock inte oemotsagt, då en av lärarna istället menar: ”Vår uppgift är att få 

elever att börja läsa, sen vad de läser är ju egentligen ointressant.”(Göran) Han menar att om en 

person börjar läsa böcker, så vill hen ofta gärna fortsätta. Ett väckt intresse för litteratur kan 

också leda till att eleverna delar med sig av sin nyvunna kunskap till varandra, och att elever i 

olika klasser då kan prata med varandra och tipsa varandra om vidare läsning. Detta går att 

koppla till vad andra av de intervjuade lärarna betonar, då de lägger stor vikt vid att läsningen 

skapar gemenskap mellan eleverna. Eva menar att det är ett av de viktigaste argumenten för att 

läsa, då det bidrar till en kreativ process mellan eleverna där eleverna förhoppningsvis inser att 

det inte finns rätt eller fel svar, utan att det handlar om att komma fram till rimliga tolkningar. 

Därför att många elever får lite för lite av det gemensamma. Var och en sitter vid sin dator, var och en sitter 
med sitt. Skolan har ju faktiskt den fantastiska möjligheten att ge något gemensamt. (Fredrik) 

Andra motiv för läsningen som läggs fram är att den kan bidra till att öka elevernas tålamod och 

deras förmåga att fokusera på ett ämne eller en uppgift under en längre tid, vilket är nyttigt för 

dem då det blir en kontrast till de korta texter de läser under lektionstid, men även till den 

ögonblicksstimulans som de är vana med från sina mobiltelefoner och datorer. 

Det är bara en av lärarna som uttryckligen menar att en av anledningarna till att läsa 

skönlitteratur är att utmana normer och invanda tankemönster genom att se till att de får läsa 

olika skildringar av exempelvis kvinnor och män. Som det har nämnts i tidigare avsnitt ser de 

andra lärarna också poänger med att se till att eleverna får läsa litteratur skriven av både kvinnor 

och män, men där handlar det snarare om att skapa variation och att ge eleverna någon form av 

allmänbildning där även kvinnliga författare ingår. 

Tilläggas bör att lärarnas syn på varför eleverna ska läsa skönlitteratur kan förändras med 

tiden. Eva blir ett exempel på detta, då hon berättar att det viktigaste för henne som 

nyutexaminerad lärare var ”den här allmänbildande aspekten på litteraturen” och att eleverna 

skulle ha koll på en viss kanon när de lämnade skolan. Detta har alltså ändrats, och kan möjligtvis 
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vara en symbol för hur utvecklingen av synen på varför elever ska läsa skönlitteratur generellt har 

ändrats i skolan.  

Ämnesuppfattningar 

I detta avsnitt analyseras lärarnas utsagor om sin undervisning utifrån ovanstående kategorier – 

vad, hur och varför – i relation till Malmgrens ämnesuppfattningar, för att se vilka uppfattningar 

som kan skönjas på skolan. Slutligen görs en sammanfattning, för att se huruvida det finns något 

generellt mönster gällande ämnesuppfattningar på skolan. 

Urvalet 

När det kommer till undervisningens innehåll är svaren relativt spridda, då lärarna har skilda 

åsikter om exempelvis lokal kanon och vilka böcker eleverna bör läsa. Det väger mellan de två 

ämnesuppfattningarna svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, men det lutar snarare åt att den sistnämnda uppfattningen är den 

som dominerar.  

Lärarna är i hög grad fria att själva utforma undervisningen och dess innehåll vilket gör att de 

ges möjligheten att anpassa innehållet efter elevernas intressen och förutsättningar. Valfriheten 

som upplevs finnas i kursplanerna leder också till att eleverna i hög grad själva får bestämma vilka 

romaner de ska läsa, även om dessa beslut ibland fattas inom vissa givna ramar. Det är viktigt för 

lärarna att litteraturen på något sätt säger något om samhällets framväxt, om olika kulturer eller 

att de kan koppla innehållet till sina egna erfarenheter. Fokus ligger alltså på innehållet i texterna 

snarare än på att det måste röra sig om klassiker, vilket tyder på den erfarenhetspedagogiska 

uppfattningen.69 

Kring frågan om kanon råder dock oenighet bland lärarna på skolan, då det bland annat läggs 

fram argument för att kanon är en nyttig företeelse för undervisningen, genom att det bidrar till 

att förmedla ett gemensamt kulturarv – ett argument som är typiskt för den mer traditionella 

uppfattningen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne.70 En majoritet av lärarna tycks 

dock anse att fokus vid urval bör ligga på individen snarare än på bokens eventuella 

klassikerstatus, vilket tyder på den erfarenhetsbaserade uppfattningen. Men trots att lärarna 

uttrycker sig kritiskt mot kanonbegreppet, tycks de vara eniga om vilka epoker och vilken 

litteratur som bör behandlas i undervisningen, vilket kan tyda på att det på skolan finns ett slags 

outtalad traditionell kanon som fortfarande lever kvar trots ett skiftat fokus angående 

litteraturundervisningens syfte. Äldre litteratur skriven av kvinnliga författare tycks ha svårt att 

vinna mark i undervisningen, ett exempel på det faktum att manliga författare dominerar i 

litteratururvalet. Då lärarna anser att det tar mycket tid att hitta lämplig äldre litteratur skriven av 

kvinnor, är frågan huruvida erfarenheter verkligen är så viktigt som lärarna hävdar, eller om det 

snarare rör sig om ett slags bekvämlighetsurval. 
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Arbetssättet 

Om man ser till hur lärarna arbetar med skönlitteratur i skolan, märks det att det är den 

erfarenhetspedagogiska uppfattningen som dominerar bland dem. Detta syns främst i och med 

att de flesta lärarna arbetar temabaserat och ämnesövergripande – och då ofta med SO-ämnena. 

Att stort fokus ligger på skönlitteraturen som grund för samtal i olika former där eleverna ska 

uttrycka egna åsikter, och inte förväntas komma fram till en rätt tolkning pekar också mot 

nämnda ämnesuppfattning. Även när eleverna gör skriftliga uppgifter ligger fokus främst på att 

de ska få tolka och analysera innehållet själva, snarare än att komma fram till några rätta svar, 

vilket befäster uppfattningens position på skolan.71 

Det går dock att se att samtliga lärare gör litteraturhistoriska genomgångar och tillämpar någon 

form av epokundervisning, vilket tyder på att det finns drag även av uppfattningen om svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne. Däremot framkommer att denna typ av undervisning ges 

allt mindre utrymme i undervisningen, och att det viktiga inte är att eleverna läser, utan hur de 

kan arbeta med litteraturen efteråt. Undervisningen är i hög grad individanpassad och syftar till 

att utveckla elevernas förmåga att göra egna tolkningar, liksom att de gärna ska kunna koppla 

innehållet i romaner till sina egna erfarenheter snarare än att fokusera på att utveckla något slags 

litteraturvetenskapliga, stilanalytiska verktyg.  

Däremot uttrycker somliga lärare en önskan om att arbeta mer med just stilanalyser och ett 

mer litteraturvetenskapligt hantverk, vilket snarare kopplas till uppfattningen av svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne.72 En lärare har med sitt arbetslag återgått till att examinera 

eleverna med traditionella salsskrivningar istället för inlämningsarbeten, vilket kräver att eleverna 

pluggar in olika analysverktyg. Detta lutar snarare åt den litteraturhistoriska bildningstraditionen, 

och skulle alltså kunna tyda på att det på skolan skulle kunna röra sig om en glidning mot denna 

ämnesuppfattning, men samtidigt uttrycker lärarna att de främst vill främja den egna tolkningen 

och förmågan att koppla skönlitteraturen till egna erfarenheter.  

Motiven 

Motiven som lärarna lägger fram för varför eleverna ska läsa skönlitteratur i skolan är främst 

kopplade till den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen, i och med den starka betoningen 

på att eleverna ska utvecklakunskaper om sin omvärld och förstå centrala mänskliga problem.73 

Men stort fokus ligger också på att utveckla elevernas läslust, vilket snarare kan ses som ett sätt 

att låta eleven möta språket och därmed öva det på ett mer lättillgängligt sätt. Just detta att ge 

eleverna ett bättre språk och större ordförråd – både skriftligt och muntligt – i mötet med 

litteraturen, det vill säga med en praktisk användning av språket i och med läsningen är starkt 

kopplad till den erfarenhetspedagogiska uppfattningen.  
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Enbart en av lärarna säger uttryckligen att ett av huvudsyftena med litteraturläsning är att 

förmedla ett gemensamt kulturarv, och de andra talar snarare om att viss litteratur bär på sådana 

kvaliteter som gör den lämplig att behandla i undervisningen. Visst talas det om olika epoker och 

författare som tycks vara självskrivna att behandla i undervisningen, trots att det alltså inte finns 

någon officiell lokal kanon, men syftet tycks inte vara att läsa vissa böcker för sakens skull utan 

det viktigaste är vad man som lärare kan arbeta med och analysera i respektive roman enligt 

lärarnas egna utsagor. 

Sammanfattning 

Samtliga av de ovanstående argumenten tyder alltså på att svenskämnesuppfattningen på skolan 

främst lutar mot svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Även om epokundervisningen och 

det mer traditionella litteraturhistoriska innehållet, som fortfarande har en stark ställning på 

skolan, också går att koppla till svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, är det ändå en 

majoritet av utsagorna som snarare handlar om att sätta eleverna i centrum och fokusera på att 

förstå sig själva och sin omvärld. 

Den ämnesuppfattning som i lägst grad representeras tycks vara svenska som färdighetsämne, 

och i och med att denna uppfattning knappt rymmer någon skönlitteratur är detta inte 

anmärkningsvärt. Även om det på skolan finns tendenser som tyder på att lärarna arbetar mycket 

med elevernas språkutveckling, läsförståelse och tekniker kopplade till detta, tycks det inte vara 

huvudsyftet med svenskundervisningen. Detta kan dock tyda på att Malmgrens typologi kan 

sägas vara lite för statisk när det kommer till den praktiska undervisningen, samtidigt som man 

måste ta i beaktande att de frågor som ställts främst har behandlat en enskild aspekt av 

svenskundervisningen. Det bör dock betonas att eftersom att samtliga lärare uttrycker att de 

arbetar med skönlitteratur i hög grad – och dessutom kopplat till andra moment såsom 

språkhistoria och skrivande – kan svenska som färdighetsämne ändå inte relateras till vad 

resultaten pekar på. För att detta skulle kunna vara en uppfattning med täckning på skolan hade 

lärarna varit tvungna att i högre grad betona att andra delar av undervisningen vore viktigare än 

just skönlitteraturen, och att de arbetade med ett enskilt moment i taget.  
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Åland 

Innehåll - vad 

Under denna rubrik presenteras det skönlitterära innehållet i undervisningen på Ålands Lyceum 

utgående ifrån de åländska lärarnas utsagor under intervjuerna. Inledningsvis behandlas 

litteraturlistorna på skolan, vilket är jämförbart med en lokal kanon, och hur litteraturen till dessa 

listor väljs ut. Vidare tas innehållet på lektionerna upp, vilket också kopplas till ett resonemang 

kring en underliggande kanonidé. Slutligen berörs även de tendenserna som pekar mot att fokus 

för denna allmänbildning trots allt håller på att försvagas.  

Urval till litteraturlistorna 

Vad som framkommer i samtliga intervjuer från Ålands Lyceum är att de har ett snävt 

tidseffektivt system och att arbetslaget till stor del utformar den övergripande planeringen 

tillsammans. Detta arbetslag består av de fyra personer som vi har intervjuat, och är samtliga 

lärare på skolan. Varje kurs, förutom den sista som behandlar noveller, har ett tema med en 

litteraturlista knuten till sig. Utifrån dessa listor väljer eleven en bok per kurs att läsa. Dessa listor 

utformar svensklärarna på skolan tillsammans och är anmärkningsvärda eftersom de innebär att 

svensklärarna på skolan har komponerat ihop en egen lokal kanonlista. Utifrån dessa listor väljer 

sedan eleverna fritt vilken bok de ska läsa, en bok per kurs. Detta innebär att lärarna har 

diskuterat fram vilken litteratur som är relevant att ha med och varför, vilket implicerar en idé om 

ett behov av en gemensam kanon. Den genomgående tanken vid urvalet av litteratur till listorna 

kan kort sägas vara ”bra historier, och det ska vara klassiker.”(Birgitta) Även om det här citatet 

främst handlar om den så kallade ”Klassikerlistan” för kurs ett, som har klassiker som tema, är 

alltså utgångspunkten att det ska vara litteraturhistoriskt allmänbildande verk och att eleverna ska 

få upp ögonen för bra historier och dessutom läsa hela boken.  

Klassikerförfattare som Austen, Dickens och Defoe räknas upp, men de trycker även på att 

svårighetsnivån ska vara lämplig. De resonerar mycket kring om böckerna kommer gå hem hos 

ungdomarna, om de alls ska kunna ta boken till sig. ”Till exempel Divina Commedia har vi nog 

inte på den listan. För vi tror att det är lite för häftigt.”(Birgitta) Vid ett tillfälle säger hon också 

att de ”har en del böcker på listorna som är lite för komplicerade. För att inte ens treorna kanske 

förstår dem.” Hon syftar här på Sofi Oksanens Stalins kossor, som hade varit alldeles för tung och 

svår för de som hade valt den. På det sättet är det tydligt att även om fokus vid urval i grunden 

ligger på klassiker och bra historier, cirkulerar hela tiden lärarnas tankar kring svårighetsgrad och 

att eleverna inte ska bli avskräckta: ”det som att man önskar att de ska hitta en bok som de tyckte 

att det gick att läsa den och inte så mycket 'jag ska aldrig mer läsa en bok för det här var det 

tråkigaste'”(Diana). 

Svårighetsnivån ska inte vara för hög, men lärarna vill ändå utmana sina elever. Exempelvis 

har de tagit bort deckarna ur listan för kurs fyra: ”Vi har tagit bort deckarna, dem får de läsa i 

kurs två, för det har vi tyckt att det är ändå ofta så pass enkelt skrivet och förutsägbart ganska 
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långt, även om det finns stora skillnader där också.”(Christina) De försöker alltså hela tiden ligga 

på en jämn svårighetsgrad för att det inte ska bli för svårt, men att det ändå blir en utmaning.  

Urval till lektionerna 

Även om listorna bestäms i grupp och sedan måste utgås ifrån, upplever lärarna ändå att de har 

en viss frihet vad gäller urvalet av litteratur till lektionsplaneringarna. Visserligen har de 

tillsammans bestämt ett visst innehåll och ett tema i varje kurs, men det visar sig ändå när lärarna 

delvis behandlar och tar upp olika författare och verk på lektionerna. De är trots allt relativt 

samspelta även här. De gör exempelvis en klassisk genomgång av litteraturhistorien i kurs fem, 

som också innehåller tendenser under 1900-talet. Här syns en märkbar idé om kanon, som dock 

varje lärare tolkar fritt, men samma författare nämns av de flesta. Till exempel får de  

ett kompendium med korta texter. [...] Ja, utdrag som antiken, det är två utdrag ur Odyssén, två textavsnitt 
och sen lite Sapfo några små klipp och sen är det lite, i renässansen är det lite. Jag har en dikt av Shakespeare 
och lite ett utdrag ur Don Quijote.(Birgitta) 

De använder även varandras Powerpoints, vilket visar på en gemensam idé om vad som bör 

beröras. Däremot kan lärarna om de vill komplettera undervisningsinnehållet genom att lyfta upp 

andra verk och/eller författare:  

Nu tar jag Christinas Powerpoint här vad gäller renässansen, för där finns ändå de här bitarna, men så kanske 
jag lägger till nånting eget, till exempel Wuthering Heights tror jag inte att hon pratar om men jag pratar om 
systrarna Brontë och tar in också Charlotte Brontë, Jane Eyre brukar jag diskutera. (Diana)  

Det senare är också ett exempel på att de individuella valen som lärarna gör baseras helt på egna 

preferenser. Den lärare som väljer att diskutera systrarna Brontë, är också den enda som aktivt 

tänker på representativitet i urvalet, vilket motiveras med att hon intresserar sig för det specifikt. 

En annan lärare pratar också om att han arbetar mycket med Strindbergs Fröken Julie, för att han 

tycker den passar till det han själv tycker är viktigt – att eleverna känner igen sig i litteraturen.  

Något de förvisso bestämt tillsammans är att Strindberg är en lämplig författare att ta upp lite 

extra, även om det inte råder något direkt tvång. Alla förutom en lärare säger att de, i vissa kurser, 

alltid tar upp och arbetar med Strindberg, speciellt på lektionerna. Den främsta orsaken till det är 

att han är en viktig, men också mångsidig, författare och hans texter passar det pressade 

tidschema som lärarna jobbar inom.  

Mindre epokundervisning och mer elevcentrerat? 

Även om lärarna känner en viss frihet kring lektionsplaneringen, syns här ändå en gemensam 

referensram. De har kommit överens om ungefär vad de ska ta upp, och gör det även i mångt 

och mycket. Detta har en tydlig koppling till den litteraturhistoriska bildningsuppfattningen, att 

eleverna ska få den här gemensamma kulturella och litteraturhistoriska referensramen som ofta 

brukar kopplas till kanon, att vissa specifika författare borde eleverna som en del av samhället 

känna till. Tilläggas bör dock att även om den traditionella utbildningsuppfattningen är starkast, 
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har lärarna gemensamt beslutat att minska på omfattningen av epokundervisningen. Alltså detta 

att undervisa i litterära epoker och strömningar. Christina motiverar detta med: 

Men nu var vi lite trötta tror jag på den där litteraturhistorian så vi tyckte att nu sveper vi litteraturhistorian på 
några lektioner och sen får de jobba med tendenserna i 1900-talets litteratur. 

Det finns dessutom vissa tendenser som pekar på en mer elevcentrerad undervisning, till exempel 

i kurs tre som berör den åländska litteraturen. I den kursen får eleverna välja helt fritt och det 

finns ingen förutbestämd lista. Detta verkar också vara den enda kursen som verkligen 

innehållsmässigt behandlas utifrån att eleverna ska känna igen sig. Däremot pratar ändå de flesta 

lärare i termer av att tanken är att eleverna ska känna till att det finns åländska författare, vilket 

även det handlar om att tillskansa sig en viss allmänbildning och en gemensam kulturell 

referensram, vilket motiverar urvalet utifrån vad eleverna bör känna till.  

Arbetssätt - hur 

Under denna rubrik presenteras hur lärarna på skolan anser sig arbeta med litteraturen i 

undervisningen. Först tas det finska fenomenet textkompetens upp, som visar sig prägla hela den 

litterära undervisningen. Sedan fortsätter analyser med ett resonemang kring vissa tendenser i 

undervisningen som pekar mot ett mer tematiserat arbetssätt, men också att lärarna uttrycker en 

explicit vilja att kunna arbeta mera på det viset. 

Textkompetens 

Hur svensklärarna arbetar med litteraturen styrs givetvis av kursplanen, men måhända allra mest 

av studentskrivningarna som skrivs under sista terminen. 

Alltså, de uppgifter vi gör är nog kopplade till studentskrivningarna. Det att vi pratar om textkompetens som 
ett fenomen (...) Det är väldigt mycket fokus på det och det hör ju ihop med att textkompetensprovet bygger 
väldigt mycket på analys. (Birgitta) 

Begreppet ”textkompetens” är alltså något som är specifikt för den finska skolan. Det står 

uttryckligen i kursbeskrivningen att eleverna ska övas i detta, och tillkomsten av 

studentskrivningens textkompetensprov har bidragit till att nästan all undervisning syftar till 

denna färdighetsträning. Eleverna lär sig använda och kritiskt granska språket och litteraturen på 

olika sätt. Exempelvis ”jobbar [de] väldigt mycket med att de ska förstå uppgiften och att de ska 

göra det som uppgiften säger och inte såhär, gör vad du vill.”(Birgitta) Eleverna tränas alltså från 

början i att gå in i texten och analysera utifrån olika givna uppgifter, exempelvis stilanalys eller hur 

en viss epok eller olika tendenser tar sig uttryck i texten: 

Det ju ganska mycket kopplat till fakta eller nån sorts diskuterande uppsatser eller uppgifterna på en bok är ju 
ganska mycket analyserande då. Antingen språkligt eller då ”Hur syns det att det nu då är en antikrigsbok?” 
(Anders) 

Detta tenderar vara genomgående i undervisningen, oavsett om uppgiften utmynnar i en skriftlig 

eller muntlig uppgift. På samma sätt behandlar de olika typer av texter under lektionstid. När de 
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exempelvis väljer och arbetar med noveller, verkar arbetssättet, och även urval, kanske mer 

cirkulera kring textkompetensen än innehållsliga diskussioner. 

[D]å försöker man ju välja noveller som, om vi läser tre-fyra noveller, som tar upp olika saker, till exempel 
olika berättarperspektiv, en novell är liksom episodiskt skriven, det är väldigt stora tidshopp, parallell handling 
”Att döda ett barn” till exempel då, och sen brukar vi titta på till exempel Ernest Hemingway, ”Berg som vita 
elefanter”, där vi har den här isbergstekniken, där det är en utomstående berättare som bara kan iaktta och 
inte vet nånting om vad de tänker eller känner och så vidare. och sen nån jag-berättare då. (Christina) 

Det är alltså en mer fokus på just svenskämnet som färdighetsämne än på något annat, i alla fall 

med tanke på hur de arbetar. Generellt sett säger sig lärarna tycka att denna övervägande 

tyngdpunkt på textkompetens är bra och det är på det sättet de främst vill jobba.  

Det har blivit en väldig förskjutning i det här ämnet under den tid som jag har varit lärare. Just på grund av 
textkompetensprovets tillkomst. Och det är väldigt långt en bra utveckling tycker jag. Det känns, det är lättare 
att göra nånting systematiskt. Och förhoppningen är ju att det ska träna det analytiska tänkandet. (Birgitta) 

I relation till kursplanen är det värt att beakta. Den åländska kursplanen är överlag färdighetsstyrd 

och inte elevcentrerad på samma sätt som den svenska, och detta lyser igenom i lärarnas sätt att 

arbeta. Det genomgående temat i kursplanen är att träna eleverna på analytiskt tänkande och 

textkritik, och inte nödvändigtvis att använda ämnet som ett humanistiskt sådant. 

Viljan till mer innehållsliga diskussioner 

Det kan ändå sägas att de även jobbar med innehållet, åtminstone på lektionerna, men det visar 

sig vara svårt att få till. Företrädelsevis på grund av den begränsade tiden. De har planerat största 

delen av undervisningen kring textkompetensen och ifall de råkar komma in på en innehållslig 

diskussion kan de uppehålla sig vid den, men det är inte det som är det huvudsakliga syftet. En 

viss frustration kring detta går att skönjas, vilket tyder på en vilja av att kunna arbeta på flera olika 

sätt. Det ständiga bytet av gruppkonstellationer sätter också en del hinder för det arbetssättet, 

eftersom läraren inte hinner lära känna klassen, vilket kan göra det svårt att få eleverna att öppna 

sig och diskutera fritt med varandra.  

[A]tt vi måste försöka få in så mycket, göra flera saker på en gång, och sen att man inte har samma grupp som 
man följer upp. Det är svårare också att få till en dialog med en grupp som du kanske inte hinner lära känna. 
(Christina) 

Trots detta finns det emellertid en tendens mot att arbeta innehållsligt och tematiskt. I kurs fem, 

då de läser om tendenser i litteraturen under 1900-talet verkar det vara lättare att få eleverna att 

tänka till kring samhällsfenomen och relatera till sina egna och andras erfarenheter.  

Fastän lärarna till stora delar är nöjda med hur systemet ser ut, går det att skönja en vilja att 

jobba mer med att också ha ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv i framtiden och samtliga lärare 

berättar hur utvecklingen sker i riktning mot en möjlighet att ändra undervisningen på det sättet. 

Exempelvis har de börjat tala om att ta in klassuppsättningar av böcker för att det skulle 

underlätta den innehållsliga diskussionen om alla läst samma bok: 
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[D]å kan vi ju lättare styra in dem på vad man kan hitta i en bok, vad det finns för... nån diskussion som man 
kanske kan behöva läsa lite mellan raderna för att förstå, att man inte läser det så konkret som man kanske 
ska göra ifall man inte alls var inne på det temat eller tyckte det var intressant. Bara för att man ställer rätt 
fråga kan ju göra att en helt ny värld öppnar sig. (Diana) 

Lärarna har alltså en idé om att det kan finnas en poäng med att arbeta även på det här sättet, 

trots att studentskrivningarna i mångt och mycket tvingar in dem ett annat arbetssätt. 

Sammanfattningsvis kan ändå konstateras att fokus i arbetssättet i första hand ligger i att träna 

elevernas färdigheter, där det finns en idé om att visa på de rätta tolkningarna och svaren vid en 

analys. Det innehållsliga och tematiska tänket finns med i bilden, men snarare i bakgrunden. I 

framtiden vill de arbeta mer på det sättet, även om textkompetensen fortfarande kommer att 

utgöra den största delen av undervisningen. 

Motiv - varför 

Under denna rubrik presenteras vilka motiv som lärarna själva lägger fram angående varför 

eleverna ska läsa i undervisningen, men också generellt. Två tydliga motiv går att skönja - en 

förståelse för det gemensamma kulturarvet och för att kunna känna igen sig och utvecklas som 

människa. Slutligen yttras även ett argument som handlar om att språket stärks vid läsning av 

skönlitteratur. Det senare anses dock komma automatiskt. 

För att förstå historien 

Vid närmare anblick på vad lärarna lägger fram för argument för varför elever ska läsa 

skönlitteratur över huvud taget tycks främst två av dem vara mest framträdande. För det första 

anser lärarna att läsningen ger en viss förståelse för det gemensamma kulturarvet, vilket tyder på 

en syn på ämnet som litteraturhistoriskt bildande. 

[K]ursens syfte är kanske att låta våra elever också dras in i en sorts allmänbildning som många i Europa har. 
[...] Det är ju för att ge den här gemensamma referensramen som man då, i ett europeiskt sammanhang, kan 
känna sig hemma i och faktiskt att man inte ska känna sig utanför om andra vet och man själv inte vet. 
(Diana) 

Här syns det att den allmänbildande delen är viktig för att känna gemensamskapen i ett större 

sammanhang - hur den europeiska litteraturen hör ihop och påverkan sinsemellan. Detta visar 

inte bara på den generella synen, utan även att det finns en viss undermedveten kanon - det finns 

alltså vissa författare och vissa verk som bör läsas och kännas till.  

För att känna igen sig 

För det andra, vilket lärarna dessutom trycker allra mest på angående varför eleverna ska läsa 

skönlitteratur alls, är dock att eleverna kan känna igen sig i litteraturen. Igenkännandet ska göra 

läsningen rolig och öka elevernas motivation för aktiviteten vilket i sin tur också kan leda till att 

de utvecklas som människor. 

[Skönlitteraturen skildrar] allmänmänskliga problem och känslomässiga världar. [...] Jag tror att du utvecklas 
mer som en hel människa om du läser skönlitteratur för du kan ta till dig så många olika saker ur så många 
olika synvinklar. (Christina) 
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Det är själva anledningen till att eleverna ska läsa alls och där finns också möjligheten att få 

eleverna intresserade av att läsa, vilket av lärarna framställs som den svåraste utmaningen:  

[V]i har ett gemensamt kulturarv som man kan samlas kring och förstå varandra genom. Det är ju förstås 
också en... det har sin betydelse. Men det räcker ju inte för att väcka intresset liksom. Utan det behövs ju nån 
slags upptäckt. (Birgitta) 

Detta tolkar jag som att upptäckten och intresset snarare kommer med att eleverna kan relatera 

och känna igen sig i gemensamma erfarenheter och historier. 

Språket stärks 

Lärarna hävdar också att de tror att läsning av litteratur även stärker språket. Delvis menar de att 

det ökar ordförrådet och förbättrar meningsbyggnaden, men även att det är bra för eleven att läsa 

något som är en helhet, ett helt verk, i kontrast till ögonblicksstimulansen som kommer med de 

sociala medierna, men också till de korta textutdragen de läser på lektionerna. Dock verkar 

lärarna tycka att språket stärks automatiskt genom läsningen, utan att läraren explicit behöver 

trycka på den delen. Emellertid oroar de sig för elevernas mer och mer bristande läs- och 

skrivförmåga och menar att de, som lärarlag, i framtiden ändå kanske bör arbeta mer med detta 

och få eleverna att läsa än mer skönlitteratur för att få ett bättre språk. 

[D]et [kanske måste] bli mera tid till läsning, behandla den mer så att de också får ett eget språk när de ska 
skriva [...] Jag tycker att litteraturen också är det nämligen. Läser du mycket, så får du ju ett språk som du 
också kan använda, vad du än sen skriver. (Anders) 

Eleverna ska läsa för att lära sig om sig själva och andra, men även tillskansa sig ett skrivspråk 

och utvecklas språkligt över lag. Detta säger dock ingenting om hur de aktivt arbetar med detta i 

skolan, och förutom att de arbetar med att få eleverna intresserade finns det en tendens som visar 

på en tro till att mycket av denna humanistiska funktion kommer bara eleverna läser skönlitterärt 

utan att det egentligen behövs tas upp i undervisningen. Argumenten för läsning i undervisningen 

handlar dock i första hand om att tillskansa sig det gemensamma kulturarvet och kunskap om 

litteraturhistorien. 

Ämnesuppfattningar 

Under denna rubrik kopplas i tur och ordning de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför till 

arbetet på skolan och hur det genom dessa går att skönja Malmgrens olika 

svenskämnesuppfattningar. Slutligen sammanfattas de tre delarna för att skönja den generella 

synen på skolan. 

Urvalet 

Den mest framträdande och genomgående uppfattningen är den traditionella synen, det vill säga 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne.74 Det här blir allra tydligast i urvalet. Genom 
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litteraturlistorna har lärarna bildat sin egen lokala kanon, vilken utgår från klassiker och bra 

historier. Litteratururvalet ska ge eleverna en gemensam kulturell referensram att känna igen sina 

egna liv i, men även känna sammanhang i ett större europeiskt perspektiv. På liknande sätt syns 

det även i urvalet av litteratur och författare till genomgångarna på lektionerna. När de talar om 

noveller använder de namn som Hemingway och Dagerman. När de talar om Antiken är det 

namn som Sapfo, Homeros och Euripides som kommer upp. Det finns alltså en idé om vad som 

är klassiker och vad som bör finnas med för att eleverna ska få den här gemensamma 

referensramen som lärarna talar om.  

Dock kan en minskande fokus på epokundervisning tyda på en försvagad ställning för den 

litteraturhistoriska ämnesuppfattningen. Den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen skiner 

dessutom igenom lite grann om man ser till urvalet. Denna syn är enligt Malmgren elevcentrerad 

och litteraturen väljs med tanke på eleven och inte utifrån en kanon.75 Detta kommer till uttryck i 

urvalet bland annat med tanke på att lärarna försöker anpassa exempelvis litteraturlistorna efter 

vad eleverna kan tänkas ta till sig och förstå, men ändå bli utmanade av. Här kan skönjas en tydlig 

elevcentrerad fokusering, och förutom att böckerna ska vara klassiker ska de även tilltala 

elevernas värld men också utmana dem på rätt nivå. 

Arbetssättet 

Undervisningen och arbetssättet på skolan platsar också främst inom ämnesuppfattningen 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, med tanke på det stora fokuset på textkompetens. 

Den litteraturhistoriska bildningen har ett stort fokus på rätt eller fel läsning av litteratur, vilket 

det finska fenomenet textkompetens har.76 Textkompetensen handlar uttryckligen om att lära sig 

en färdighet. Eleven ska lära sig att läsa och förstå en uppgift, följa den, gå ner på textnivå och 

analysera samt slutligen producera en text eller presentation enligt ett visst mönster. Oavsett om 

det handlar om en stilanalys eller att identifiera en viss tendens i ett verk. 

Vad gäller själva arbetssättet finns det inga stora spår av den erfarenhetspedagogiska idén. Då 

och då kan de diskutera innehållet, exempelvis när de pratar om Fröken Julie eller arbetar med 

teman i 1900-talslitteraturen, men den är inte alls lika frekvent som textkompetensen. Därtill kan 

sägas att även om de arbetar med teman handlar ändå uppgifterna snarare om att gå ner på 

textnivå och urskilja olika tendenser och idéer, än att diskutera och relatera sin egen värld till 

innehållet. Däremot kan ändå konstateras att den erfarenhetspedagogiska uppfattningen utmanar 

den rådande traditionella synen, med tanke på att lärarna uttalar en önskan om att kunna arbeta 

mer på det viset. Detta trots att de tycker att textkompetensen och det traditionella 

undervisningssättet fortsättningsvis bör ha den övervägande tyngdpunkten. 
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Motiven 

Motiven som lärarna förmedlar för att eleverna ska läsa litteratur och klassiker i skolan är delvis 

kopplade till uppfattningen om svenskan som litteraturhistoriskt bildningsämne och det 

gemensamma kulturarvet.77 Lärarna menar att eleverna ska läsa klassiker för att få kunskaper om 

språket, litteraturen och litterära kulturtraditioner. Detta för att eleverna ska kunna bilda sig en 

uppfattning om historien och för att kunna samlas kring det gemensamma kulturarvet. Eleverna 

ska inte bara se det stora hela utan även, kunna förstå sig själv och sin egen plats i 

litteraturhistorien och samhället.  

Delvis går det dock också att se tydliga motiv som stämmer överens med synen på 

svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt.78 Denna syn är allra mest markant när lärarna talar om 

varför eleverna ska läsa litteratur alls. De talar om litteraturen som en förmedlare av mänskliga 

erfarenheter och hur eleverna kan känna igen sig. Det är också på det sättet de hoppas att 

eleverna ska upptäcka litteraturen och få en positiv upplevelse av den. En annan aspekt av den 

erfarenhetspedagogiska synen är att språket anses stärkas av att läsa litteratur, vilket samtliga 

lärare nämner i intervjuerna. De pratar exempelvis om stärkt ordförråd, vilket dock anses mer 

eller mindre komma automatiskt med frekvent läsning och är således ingenting de i nuläget tar 

upp i undervisningen. 

Sammanfattning 

Den dominerande synen på litteraturundervisningen på Ålands Lyceum är alltså den 

litteraturhistoriska bildningssynen. Detta är kanske mest synligt i urvalet och arbetssättet som 

andas kanon, genom litteraturlistorna, och textanalys och rätt tolkning, genom textkompetensen. 

Lärarna lägger också fram argument som visar på att de även har motiv som att eleverna ska 

tillskansa sig kunskaper om kulturtraditonen och det gemensamma kulturarvet för att få ett 

sammanhang och se sin egen plats i litteraturhistorien. Dock kan också en erfarenhetspedagogisk 

syn till viss del skönjas alla tre delar av undervisningen. När lärarna formar listorna utgår de i hög 

grad ifrån vad som skulle kunna tilltala eleverna och vissa sådana tendenser kan även ses i 

arbetssättet, dock kanske främst i lärarnas uttalade vilja om att kunna arbeta mer tematiserat i 

framtiden. Även i motiven kan denna ämnesuppfattning uppfattas, då lärarna tror att eleven 

utvecklas som människa och att även deras tankar utmanas om de läser.  De vill även att eleverna 

ska känna igen sig i litteraturen, och de tror att just detta främjar läslusten. De menar dessutom 

att språket stärks genom läsning, och detta är också en tydlig erfarenhetspedagogisk tanke. 
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Jämförande analys av Sverige och Åland 

I denna del gör vi en jämförande analys av resultaten från Sverige och Åland. Analysen är 

upplagd på samma sätt som de tidigare och utgår ifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

Slutligen görs en sammanfattning över de övergripande skillnaderna och likheterna mellan 

Sverige och Åland. 

 

Urval 

Vad gäller urval av litteratur ser situationen olika ut på de två skolorna. I Sverige är lärarna relativt 

fria att väja litteratur själva och de säger att de främst anpassar litteratururvalet efter elevernas 

egna intressen och förutsättningar, vilket ligger nära den erfarenhetspedagogiska 

ämnesuppfattningen som bygger på ett elevcentrerat urval.79 De menar också att de, när de väljer 

litteraturen, främst baserar sina val på om boken säger något om samhällets framväxt, andra 

kulturer eller går att relateras till elevernas egna erfarenheter vilket även tyder på nämnda 

ämnesuppfattning. På Åland däremot är lärarna inte lika fria som i Sverige, utan på grund av 

deras snäva system har de i lärarlaget förutbestämda listor på litteratur, en egen lokal kanon, som 

eleverna får välja litteratur ifrån. Dessa listor utgår främst från att det ska vara klassiker, vilket 

tyder på den litteraturhistoriska uppfattningen.80 Visserligen utgår också lärarna ifrån att nivån på 

böckerna ska vara lämplig och tilltalande för eleverna, vilket pekar på den erfarenhetspedagogiska 

ämnesuppfattningen. På Åland kan man alltså se de båda ämnesuppfattningarna i 

urvalsprocessen. 

På Åland har de alltså en lokal kanon, medan det i den svenska skolan råder delade meningar 

kring idén om kanon. Endast en lärare tycker att det är en bra idé att ha en bestämd kanon på 

skolan, även om det inte finns i nuläget, men resten av lärarna tycker att fokus bör ligga på 

elevens egen erfarenhetsvärld när de väljer ut litteraturen och utgår alltså i hög grad ifrån klassen 

de har för tillfället. Det här talar också för den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen.81 

Vad som syns på de båda skolorna är att de vid urvalet både till litteraturen som behandlas 

individuellt och på lektionerna i första hand är klassiker, som ofta brukar ingå på litteraturlistorna 

på universitetet, exempelvis Strindberg, Hemingway och Camus. Detta pekar mot att samtliga 

lärare bär på ett slags underliggande idé om kanon, vilket antyder en kvardröjande tanke om vad 

som är väl ansedd litteratur och alltså tyder på den litteraturhistoriska bildningens 

ämnesuppfattning.82 Även det att endast en av lärarna på respektive skola aktivt arbetar för en 

representativitet vad gäller kön hos författarna, tyder också på detta. De kvinnliga författarna har 

under litteraturhistorien ofta blivit bortglömda, även på universitetet.  
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Vad som dock även syns på båda skolor är att undervisning i den kronologiska 

litteraturhistorien, alltså undervisning om epokerna, minskar och får mindre prioritet vilket 

snarare visar på att de traditionella idéerna mattas av på bägge skolor. 

Arbetssätt 

Det som skiljer de olika skolorna mest från varandra är hur de väljer att arbeta med litteraturen. 

Den svenska skolan arbetar på ett temabaserat och ämnesövergripande sätt, som stämmer väl 

överens med hur Malmgren beskriver den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen.83 De 

använder skönlitteraturen som grund för samtal och de skriftliga uppgifterna utgår nästan alltid 

ifrån elevens egen tolkning. På Åland däremot arbetar lärarna nästan helt uteslutande med 

textkompetens, som bygger på stilanalys och att de rätta tolkningarna står att finna i texten. Enligt 

den litteraturhistoriska bildningsuppfattningen är detta det karakteristiska sättet att arbeta på, 

vilket visar att Ålands Lyceum har en väldigt tydlig förankring i denna uppfattning.84 

Vad som dock går att skönja är att lärarna på de två skolorna säger sig vilja arbeta på ett annat 

sätt än de gör idag. På den svenska sidan säger flera lärare att de gärna skulle arbeta mer med 

textnära analyser och vissa lärare har till och med gått tillbaka till regelrätta salstentor med mer 

fokus på stilanalys, som de gör på Åland. På den åländska sidan berättar däremot samtliga lärare 

att de skulle vilja arbeta mer erfarenhetsbaserat än de gör i dagsläget, även om det är svårt att 

realisera på grund av den snäva arbetssituationen. Tilläggas bör att lärarna på båda skolor hävdar 

att rådande arbetssätt på respektive skola ändå är det sättet de främst vill jobba på. 

Motiv 

När det gäller anledningar att läsa litteratur är de båda skolorna tämligen lika. Det främsta 

argumentet som lärarna från båda håll yttrar är att eleverna på så vis kan lära sig något om sig 

själva och sin egen omvärld. Det är en källa till igenkänning och utmanar elevernas tankevärld. 

Denna syn har en tydlig utgångspunkt i den erfarenhetspedagogiska svenskämnesuppfattningen.85 

Dessa motiv till läsning verkar också vara det som ska locka eleverna till att läsa över huvud taget 

och stimulera deras läslust, vilket är det viktigaste av allt. Detta är också en av faktorerna som 

spelar störst roll i urvalet av litteraturen. 

Ett annat motiv till läsning som båda skolornas svensklärare tar upp, är att språket stärks av 

det. Båda skolor hävdar att detta är något som kommer automatiskt dock, och lässtrategier är 

inget de aktivt arbetar med. Dessutom är det flera lärare på båda skolor som verkligen trycker på 

vikten av att eleverna läser hela skönlitterära verk, från början till slut, oavsett om det vore 

romaner eller noveller. Detta motiverar de med att deras språk och tanke utmanas, men också att 

de får denna helhetsupplevelse till skillnad från de korta ogenomtänkta texterna på sociala medier 

och på Internet överlag. Att språket stärks av läsning av litteratur är också något som är typisk för 
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det erfarenhetspedagogiska svenskämnet, till skillnad från det litteraturhistoriska bildningsämnet 

som tränar språket mer separat.86 

Den största skillnaden mellan de två skolorna är att de på den åländska skolan även tycker att 

läsning av litteratur ger en förståelse av den gemensamma kulturella referensramen. Det handlar 

om att eleven ska förstå sin egen plats i litteraturhistorien och få ett större sammanhang samt ett 

gemensamt europeiskt kulturarv att samlas kring. Den litteraturhistoriska 

svenskämnesuppfattningen karaktäriseras av just detta, och i den svenska skolan läggs det 

argumentet fram endast av den läraren som också var positiv inför en lokal kanon för skolan.  

Sammanfattande analys 

På den svenska skolan dominerar svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne både om man ser till 

lärarnas urval och undervisningsinnehåll, arbetssätt och argument för varför eleverna ska läsa 

skönlitteratur. Arbetet präglas av frihet för lärarna att själva tolka kursplanen och utforma 

undervisningen efter denna tolkning, vilket speglas i att eleverna i hög grad själva får bestämma 

vilken skönlitteratur de ska läsa under sin skolgång. Det stora fokuset på att analysera utifrån sina 

egna erfarenheter och på att få en förståelse för olika världsuppfattningar befäster 

ämnesuppfattningen som ovan nämnts som den starkast förankrade på skolan. 

På den åländska skolan är det istället svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne som är 

den dominerande ämnesuppfattningen. Planeringen av undervisningen görs i arbetslaget, vilket 

gör att den blir likartad oavsett vilken lärare som håller i undervisningen och oavsett hur 

klassammansättningen ser ut. Arbetslaget har även utformat en lokal kanon tillsammans, vilket 

sätter ramar för vilken typ av romaner eleverna kommer att läsa. Detta tillsammans med det 

tydligt litteraturtekniska arbetet med textkompetens och förmedlingen av kunskap om 

litteraturhistorien och dess epoker kopplar undervisningen till den litteraturhistoriska 

bildningstraditionen. 

Även om det på de två skolorna finns en respektive svenskämnesuppfattning som präglar 

undervisningen, går det inte att säga att undervisningen kan tillskrivas enbart den ena eller den 

andra uppfattningen. Trots att den svenska skolan främst faller in under den 

erfarenhetspedagogiska uppfattningen finns det även delar av lärarnas resonemang som snarare 

bär drag av svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. Detta kan främst kopplas till urvalet, i 

och med att lärarna fortfarande tillämpar epokundervisning där de behandlar de delar av 

litteraturhistorian som de anser att eleverna bör ha kännedom om. Det finns även en 

undermedveten uppfattning om kanon och en relativt samstämmig tanke om vad som bör ingå 

där. Även när lärarna talar om hur de skulle vilja arbeta med skönlitteraturen framkommer 

resonemang som kopplas till det litteraturhistoriska bildningsämnet, i och med att lärarna 

uttrycker att de skulle vilja arbeta mer med exempelvis stilanalys. På Åland däremot kan det sägas 

vara tvärtom. Uppfattningen om svenskämnet som litteraturhistoriskt bildningsämne dominerar, 
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men lärarna arbetar då och då med analys av innehåll istället för stil och de uttrycker en explicit 

önskan om att kunna arbeta mera på ett sätt som påminner om det erfarenhetspedagogiska.  

En iakttagelse som kan göras är dock att lärarna över lag är nöjda med hur de bedriver sin 

undervisning och tycker att deras sätt att arbeta ändå är det bästa. På den svenska skolan uttrycks 

det att det skulle kunna vara nyttigt att analysera mindre utifrån sina egna erfarenheter, och på 

den åländska att det skulle vara roligt att arbeta mer på detta sätt, men ingen av skolorna planerar 

att göra några större förändringar av arbetssättet den närmsta tiden. 

Det finns liknande tendenser på båda skolorna, nämligen att den traditionella 

epokundervisningen får allt mindre utrymme i undervisningen jämfört med tidigare. Lärarna på 

de båda skolorna uttrycker samtidigt en oro över att elevernas läsförståelse har blivit sämre med 

tiden, och framhåller också vikten av att stimulera elevernas läslust och vikten av att läsa hela verk 

i relation till de korta texter de möter dagligen på Internet och sociala medier. Detta visar att trots 

att lärarna har olika inställning till hur man bäst arbetar med skönlitteratur i skolan, syns likartad 

utveckling gällande elevernas läsförmåga. Den tendensen kan peka på att utvecklingen är 

frikopplad från skolan som sådan och snarare har att göra med andra faktorer. 
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Diskussion 

Resultatet tyder på att lärarna på de två skolorna liknar varandra när det kommer till vilket urval 

av litteratur som görs, även om tillvägagångssätten och motiven bakom dessa urval skiljer sig åt. 

Det är när det kommer till arbetssätten som de största skillnaderna hittas – på den svenska skolan 

är det främst fokus på ett elevcentrerat arbete nära kopplat till andra humanistiska ämnen, vilket 

tyder på en uppfattning om svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt, medan det på den 

åländska skolan arbetas på ett mer traditionellt sätt med textnära analyser, vilket är typiskt för 

uppfattningen om svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. Även när det gäller vilka motiv 

lärarna lägger fram för varför eleverna ska läsa litteratur, befästs de ovan nämnda 

ämnesuppfattningarnas position på respektive skola.  

Som synes i Bakgrunden, skiljer sig kursplanerna i Sverige och på Åland inte åt i särskilt hög 

grad, något som även avspeglar sig i vilket innehåll lärarna behandlar i sin undervisning. De 

generella dragen i styrdokumenten gör dem öppna för tolkning, vilket gör att den rådande 

ämnesuppfattningen på respektive skola sätter ett slags ramar för hur man ska tillämpa dessa 

styrdokument. Gårdemar, som har jämfört svenska och finska kursplaner för svenskämnet, 

kommer fram till samma sak och menar då att skillnaderna som uppkommer i de olika 

skolsystemen har att göra med andra faktorer, såsom att utbildning och bildning värderas högre i 

Finlands kulturkontext än i Sveriges.87 

Detta kan relateras till vad som framkommer i intervjuerna med svenska och åländska lärare, 

då de sistnämnda fortfarande talar om litteraturens funktion som allmänbildande och bärare av 

ett gemensamt kulturarv i högre grad än deras kollegor på andra sidan Ålands hav. Denna syn kan 

även hittas på den svenska skolan, men då undervisningen till stor del är elevcentrerad, upplever 

lärarna där att de inte kan arbeta lika mycket med skönlitteraturen på det akademiska sättet som 

de skulle vilja. Det förklaras med att alla elever inte har samma förutsättningar, men också att 

eleverna själva väljer bort att läsa längre texter i vissa fall. Detta skiljer sig alltså från Åland, vars 

snäva system inte tillåter elevanpassning på samma sätt. Men trots de båda ländernas olika 

inställning till läsning av skönlitteratur, upplever lärarna att elevernas läsförmåga blir sämre på 

båda skolorna. Denna liknande utveckling på skolorna kan relateras till Heller Sahlgrens 

debattinlägg, som pekar på att skillnaden mellan ländernas resultat och kvalitet snarare handlar 

om att den finska skolan är mer traditionell än den svenska, och att moderniseringen i Finland 

håller på att komma ikapp Sverige. De fallande resultaten kan därmed förklaras med att ländernas 

kulturkontext börjar likna varandra allt mer, och inte nödvändigtvis har att göra med att den ena 

ämnesuppfattningen skulle vara mer effektiv och framgångsrik än den andra.88 

De olika förutsättningarna för undervisningen har dock inte bara att göra med olika inställning 

till utbildningen. Även hur undervisningen organiseras har stor påverkan för hur svenskämnet 

kan se ut på de båda skolorna. Knutas påpekar att sådana faktorer som arbetslag, lärarnas 
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bakgrund och på vilket program de undervisar är betydelsefullt när man vill förstå varför 

undervisningen ser ut som den gör.89 På den åländska skolan arbetar samtliga svensklärare tätt 

ihop, vilket dels bidrar till att undervisningen i svenska blir likartad och dels kan göra det svårare 

för nya idéer om undervisning och ny forskning att få fäste. Bergman menar att detta gäller även 

för de svenska skolor som hon har undersökt, och att de traditioner som präglat svenskämnet 

lever kvar hos lärarna trots att forskningen kommer med nya rön.90 Sett till den åländska skolan 

kan detta alltså förklara varför den mer traditionella ämnesuppfattningen, svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne, lever kvar i sådan hög grad. Den vilja som de åländska lärarna 

uttrycker om att förändra litteraturundervisningen, kan dock inte heller få särskilt stort gehör i 

och med att undervisningen styrs av studentskrivningarna, där stort fokus ligger på mer 

traditionellt färgad stilanalys och textkompetens. Bergmans iakttagelse om att svenska lärare inte 

arbetar erfarenhetspedagogiskt stämmer dock inte för den skola som den här studien bygger på, 

då samtliga lärare till övervägande del säger sig undervisa på ett sätt som kan sägas vara just 

erfarenhetspedagogiskt. Tilläggas bör dock att de svenska lärarna har ändrat sin undervisning i 

och med de nya kursplanernas införande 2011, vilket kan förklara varför våra resultat skiljer sig 

från Bergmans. Detta tyder på att nya rön om hur undervisning bör bedrivas trots allt får 

genomslag, även om skolans traditioner i viss mån lever vidare.  

Om man då ser till vilka ämnesuppfattningar som dominerar på de båda skolorna, är det 

främst svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne som är den rådande ämnesuppfattningen på 

den svenska skolan, medan det är svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne som dominerar 

på den åländska. Detta står i kontrast mot vad Bergman säger, som i sin studie kommer fram till 

att det främst är isolerad färdighetsträning som är tongivande på svenska gymnasieskolor.91 Då 

vår studie främst syftar till att undersöka litteraturundervisningen, kan våra resultat inte säga 

något entydigt om hela svenskämnet, men utifrån hur lärarna på båda skolorna uttrycker sig, 

tycks det som om lärarna arbetar med flera moment samtidigt i sin undervisning, och allt de gör 

har mer än en funktion. Läsning av skönlitteratur syftar alltså såväl till att öka elevernas läslust 

och förbättra deras läsförståelse, som till att ligga till grund för både muntliga och skriftliga 

analysuppgifter av olika slag.  

Trots att synen på vad som är det huvudsakliga syftet med svenskämnet skiljer sig åt mellan de 

två skolorna, kan ändå en tendens som tyder på att epokundervisningen minskar i betydelse 

skönjas på båda skolorna. Detta skulle kunna tolkas som att det inom båda skolsystemen sker en 

förskjutning mot den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen. Knutas rön överensstämmer 

med detta intryck, och kan på samma sätt som vi gör i våra intervjuer se att lärare fortfarande 

talar om litteraturens funktion som allmänbildande, trots att de minskar utrymmet för den 

kronologiska genomgången av litteraturhistorian i undervisingen.92 Detta kan kopplas till 
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Bergmans uttalande om att svenskämnet är ett problematiskt ämne, i och med att det är många 

skilda moment som ska rymmas i undervisningen.93Att svenskämnet är innehållsrikt kräver att 

lärarna gör prioriteringar av hur mycket tid och arbete som ska läggas på olika moment, och på 

båda skolorna kan man se att epokundervisningen tonas ned till förmån för mer tematiskt arbete. 

Med detta i åtanke, blir lärarens ämnesuppfattning viktig för att förstå varför undervisningen ser 

ut som den gör, då uppfattningen inverkar på vilket urval samt vilka arbetssätt som kommer att 

ges högst prioritet i undervisningen.  

Slutligen bör det betonas att skillnaderna mellan enskilda lärare på respektive skola kan sägas 

vara större än vad skillnaderna mellan de olika skolorna generellt är. Det finns lärare i Sverige och 

på Åland som uttrycker samma syn på litteraturen, varför eleverna ska läsa och hur man bäst 

arbetar med den, på samma sätt som att det på skolorna går att hitta olika åsikter om detsamma. 

Dock bidrar de olika förutsättningarna i respektive skolsystem till att det ändå går att utläsa att 

vissa ämnesuppfattningar är mer förankrade än andra. Liksom Hultin pekar på i sin studie, är det 

alltså till stor del individuella skillnader som spelar roll för hur man väljer att arbeta.94 Även 

Knutas och Gårdemars resultat kan kopplas till den här iakttagelsen genom att de bland annat 

trycker på lärarnas bakgrund och kulturell kontext som viktiga faktorer som kan förklara varför 

skolor skiljer sig åt.95 

Sammanfattning 

De generellt skrivna styrdokumenten ger lärarna stor tolkningsfrihet angående vad 

svenskundervisningen främst bör syfta till. Det som ger en övergripande struktur är istället hur 

undervisningen organiseras på de olika skolorna, liksom de rådande ämnesuppfattningarna, vilka 

blir ett slags ram för hur undervisningen bedrivs. Trots att lärarna uttrycker liknande syn på 

vilken litteratur som ska behandlas inom ramarna för svenskämnet, visar arbetssätten och 

argumenten för varför eleverna ska läsa skönlitteratur att det på den svenska skolan är den 

erfarenhetspedagogiska svenskämnesuppfattningen som dominerar, medan det på den åländska 

skolan rör sig om svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. Oavsett syn på litteraturens 

plats i undervisningen ser lärarna på båda skolorna en försämring av läsförståelse hos eleverna, 

vilket pekar på att det är andra faktorer än synen på vad som är svenskämnets huvudsakliga syfte 

som påverkar detta, exempelvis vilken kulturkontext man rör sig inom. 

Tidigare forskning har pekat på att reformer av skolan har svårt att få fäste bland lärare, vilket 

kan bero på en mängd olika anledningar. Det är dock tydligt att trots att lärarna på den svenska 

skolan anser sig arbeta mer på ett sätt som ligger nära ämnesuppfattningen om svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, lever det fortfarande kvar en mer traditionell syn på vilken 

skönlitteratur som anses viktig, liknande den på den åländska skolan. De anser dock att den nya 
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kursplanen har ändrat deras undervisning, då mindre tid läggs på just skönlitteratur och 

litteraturhistoria, vilket ändå tyder på att reformerna får något slags effekt för undervisningen. 
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Konklusion och utblick 

Det blir tydligt att det är två olika svenskämnesuppfattningar som dominerar på de två skolorna – 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne på den svenska skolan och svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne på den åländska. Det är dock intressant att båda 

ämnesuppfattningarna faktiskt finns på båda skolorna, samt att lärarna skulle vilja arbeta mer med 

arbetssätt som lutar åt den uppfattning som inte dominerar, även om detta inte betyder att de är 

missnöjda med hur undervisningen går till i dagsläget. Detta tyder alltså på att lärarna faktiskt är 

benägna att förändra sin undervisning, men att traditionens makt kan vara svår att bryta. Det är 

också intressant att se hur vissa tendenser i litteraturundervisningen sker i både den svenska och 

den ålandska skolan, såsom att den traditionella epokundervisningen får allt mindre utrymme på 

båda skolorna. 

Däremot tycker vi att det verkar vara större skillnader mellan lärare som individer än skillnader 

mellan de två skolorna i sig när det kommer till litteraturundervisningen, även om lärares 

undervisning också påverkas av den rådande ämnessynen på skolan, vilket program de undervisar 

på och hur undervisningen är organiserad. Detta kan vara viktigt att ha i beaktande när man ska 

förhålla sig till den rådande debatten. 

Då denna studie har gjorts på två studieförberedande skolor kan resultatet inte generaliseras 

till gymnasieutbildningen i allmänhet, eftersom den traditionella litteratursynen länge har 

dominerat på denna typ av utbildningar. Därför vore det i framtiden givande att genomföra en 

liknande studie på skolor som har yrkesförberedande inriktning, för att se hur lärarna arbetar med 

skönlitteratur där, och för att se om ämnesuppfattningarna skiljer sig åt både jämfört med 

studieförberedande skolor och jämfört mellan två olika skolsystem. Vad som också vore 

intressant att utforska vidare i framtiden är huruvida det finns ett samband mellan att arbeta mer 

elevcentrerat och försämrade resultat bland eleverna, eftersom lärarna börjat arbeta mer på detta 

sätt samtidigt som elevernas läsförståelse försämras både i Sverige och på Åland. Det är dock inte 

heller otänkbart att sambandet är tvärtom – att lärarna tycker sig vara tvungna att arbeta mer 

elevcentrerat även på skolor som tidigare haft ett mer traditionellt arbetssätt, för att på så sätt 

kunna närma sig de elever som har svårt att hänga med i undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuschema 

Bakgrundsfrågor 

 Var har du utbildat dig och när? 

 Varför valde du just svenska som ämne? 

 Hur länge har du arbetat som lärare och var? 

 Hur skulle du beskriva dina egna läsvanor? 

 Har du något särskilt intresse för ”litteraturvärlden”: litteraturpris, tidskrifter etc.? 

 

Tema 1: Litteraturens funktion i skolan 

 Vilken roll tycker du att skönlitteraturen fyller i undervisningen? Varför läser man 

litteratur i skolan? (Allmänbildande/intresseväckande/läsbefrämjande) 

 Vad vill du använda skönlitteratur till? 

 Hur närvarande är kursplanen? Hur relaterar du till/arbetar du med den? 

 Finns ytterligare, outtalade syften i undervisningen än de i kursplanerna? 

 Hur mycket litteratur tar du upp i din undervisning? Hur mycket tid går åt till 

litteraturhistoria och läsning av skönlitteratur 

 

Tema 2: Arbetssätt med skönlitteratur i undervisningen 

 Utformar du undervisningen själv eller i arbetslag med andra svensklärare? 

 Hur väljer du litteratur till din undervisning? 

 I vilken utsträckning använder du skönlitteratur i undervisningen?  När läser eleverna och 

i vilken omfattning? 

 Hur behandlas sedan elevernas lästa böcker? 

 Hur ser själva undervisningen i skönlitteratur ut (ge gärna exempel på moment)? 

- Väljer eleverna själva vad de vill läsa eller läser alla samma? Läser ni hela verk eller mer 

utdrag ur verk? 

-  Kör du oftast samma upplägg eller brukar du variera litteraturen? 

- Använder du olika typer av skönlitteratur på olika sätt och av olika anledningar? 

- Finns det verk/författare som du anser måste tas upp/beröras/läsas? 

 Hur tänker du kring kanon? Är det något du förhåller dig till i din undervisning? 

 

Tema 3: Genustänk i undervisningen 

 Tänker du något på representation av kvinnliga och manliga författare (vilka verk är 

viktiga?) 

 Finns det en nytta med att ha ett genusperspektiv i urvalet av skönlitteratur? 

 


