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Abstract 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika former av kunskaper några lärare strävar 

efter att deras elever utvecklar genom litteraturen. Undersökningen är baserad på intervjuer 

med sex olika lärare som alla undervisar på gymnasiekursen Svenska B. 

Resultaten visar att lärarnas olika kunskapssyn och elevsyn, gör att de kan delas in i två olika 

grupper. Den ena gruppen av lärare ser inte sina elever som potentiella kunskapskällor och är 

starka anhängare av antologiläsning med tillhörande instuderingsfrågor. Dessa lärare ser 

epokkunskap och kunskap i form av allmänbildning som prioriterad kunskap att utveckla 

genom litteraturen. Den undervisning de bedriver är kronologisk och lärarstyrd. Eftersom 

eleverna i första hand erbjuds läsning i antologifrom läser de få eller inga hela verk alls. Dessa 

lärare kan även antas utforma sin undervisning i första hand efter kursmålen i Svenska B. 

Den andra gruppen kategoriseras av det faktum att de ser mötet mellan texten och eleven som 

gemensam potentiell kunskapskälla. De prioriterar att arbeta med att eleverna främst ska 

utveckla kunskaper om sig själva och andra genom litteraturen, men strävar även efter att 

utveckla färdighetskunskap i form av läsande och skrivande. De arbetar inte kronologiskt och 

de använder sig i väldigt liten grad av antologiläsning, utan väljer istället fullständiga texter 

från olika epoker.  Lärarna i den här gruppen utformar i första hand sin undervisning efter 

strävansmålen i gymnasieämnet Svenska.  

Det förefaller även vara så att de lärare som har lägst tilltro till sina elevers läsande, mer eller 

mindre medvetet, skapar en uppgiftskultur som begränsar elevernas möjligheter att utveckla 

flera olika former av kunskap genom litteraturen. Ett resultat av detta blir att det uppstår en 

diskrepans mellan vilka kunskaper lärarna eftersträvar att eleverna ska utveckla och vad den 

verkliga uppgiftskulturen tillåter. 

Nyckelord: litteraturkunskap, kunskapsutveckling, svenskundervisning, gymnasieskola, 
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1 Inledning   
 

Det är ett välkänt faktum för alla svensklärare på gymnasienivå, att skönlitteratur kan och ska 

spela stor roll i undervisningen. Enligt Skolverkets beskrivning av svenskämnets karaktär ska 

litterära texter ses som källor till kunskap och gymnasieämnet svenska ska hjälpa eleverna 

”utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande” (Skolverket 

2000a), vilket gör att arbetet med skönlitteratur medför mängder av möjligheter, men också 

utmaningar. Utifrån utgångspunkten att skönlitteratur kan ”bidra till mognad och personlig 

utveckling” (Skolverket 2010) har man som lärare ett stort ansvar att ge eleverna möjlighet till 

denna utveckling. De didaktiska val som görs i arbetet med skönlitteratur, kommer 

förmodligen att medföra olika möjligheter för eleverna att erfara olika former av kunskap och 

därmed utvecklas som individer och samhällsmedborgare. 

För den som undervisar i ämnet svenska, kan det vara lämpligt att reflektera över vilka olika 

former av kunskap som främjas genom olika sätt att arbeta med skönlitteratur i klassrummet. 

Som nämnts ovan ska litteraturläsning i gymnasieskolan bland annat utveckla kunskap som 

ska leda till personlig utveckling. Att bedöma i vilken grad eleven uppnått personlig 

utveckling är betydligt svårare än att bedöma huruvida eleven kan återberätta vad en bok 

handlar om, eller vilken litterär genre den tillhör. Lindström menar därför att skolan har ett 

stort ansvar ”att inte falla för frestelsen att göra det enkelt mätbara till det viktigaste” 

(Lindström 2006:11), och en förhoppning med den här undersökningen är att se huruvida 

lärare i svenska väljer den enkla vägen ut eller inte, eftersom det kan få konsekvenser för 

eleverna de undervisar. Lärarens kunskapssyn präglar förmodligen dennes val och 

prioriteringar i litteraturundervisningen. Eventuellt kan det även vara så att den kunskap som 

lärarna strävar efter att eleverna ska utveckla, inte är den kunskap som i realiteten utvecklas 

hos eleverna.  

Tanken med denna uppsats, är att undersöka vilka former av kunskapsutveckling som främjas 

genom några olika lärares val att arbeta med elevernas litteraturkunskaper. 
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper gymnasieelever förväntas utveckla 

genom arbetet med skönlitteratur. 

2.1 Frågeställningar 
Vilka kunskaper eftersträvar lärarna att deras elever ska utveckla i arbetet med skönlitteratur? 

Vilka kunskaper utvecklas via de uppgifter eleverna får? 

Är arbetet med skönlitteratur i första hand inriktat på texterna eller på elevernas upplevelser 

av dem? 
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3 Bakgrund 
 

I bakgrundsdelen beskrivs hur ämnet svenska framställs i Skolverkets styrdokument, vilken 

syn som historiskt funnits och idag finns på litteraturdidaktik, hur utformning av uppgifter kan 

påverka vilka kunskaper som främjas, samt vilka olika former av kunskap som läsning av 

skönlitteratur kan frambringa. Dessa olika former av kunskap har delats upp under sju olika 

rubriker influerade av bland annat de tankar Probst (1992), Svedner (1999) och Rosenblatt 

(2002) för fram.  

3.1 Kunskapsbegreppet i läroplan, kursplan och kriterier för ämnet Svenska 
Gymnasieskolans huvuduppgift är, enligt Lpf 94, Läroplanen för de frivilliga skolformerna, 

”att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och 

utveckla kunskaper” (Skolverket 2006:7). Denna kunskapsutveckling ska bland annat ske i 

ämnet svenska, där skönlitteraturen skall användas som ”en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje” (Skolverket 2006:10). Kunskap är dock ett mångtydigt begrepp och man skiljer i 

läroplanen på kunskap i form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa olika 

former av kunskap ska förutsätta och samspela med varandra (Skolverket 2006:7), och i 

arbetet med skönlitteratur i skolan bör man därför erbjuda möjligheter till att utveckla flera 

olika former av kunskap. 

Svenska är ett av gymnasieskolans kärnämnen, vilket innebär att alla elever läser ämnet, 

oavsett vilket gymnasieprogram de tillhör. Ett av strävansmålen för gymnasieämnet Svenska, 

är att eleverna ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i 

skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur […] som 

en källa till kunskap och glädje” (Skolverket 2000a). Litteraturen ses alltså som en 

kunskapskälla och genom den ska man både öka sin förståelse för sig själv och andra 

samtidigt som man utvecklar ”kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer 

från olika tider” (Skolverket 2000a).  

Kärnämnet svenska är uppdelat i två olika kurser vid namn Svenska A och Svenska B. I denna 

undersökning har valet gjorts att fokusera enbart på en av de två kärnämneskurserna eftersom 

kursplanerna är så pass olika. Fokus i den här undersökningen kommer att vara på kursen 

Svenska B. 
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Kursplaner och kriterier för gymnasieskolan är under omarbetning inför gymnasiereformen 

GY2011. Eftersom ingen av de nya kursplanerna är fastställda utgår denna undersökning i 

första hand från de kursplaner i ämnet Svenska som fastställdes år 2000.  

3.1.2 Kursen Svenska B 
Två av kursmålen för kärnämneskursen Svenska B är direkt relaterade till läsning av 

skönlitteratur. Efter avslutad kurs ska eleverna ”kunna jämföra och se samband mellan 

litterära texter från olika tider och kulturer” samt ”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala 

svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från 

olika tider och epoker” (Skolverket 2000b). Båda målen är kopplade till kunskap i och om 

litteratur och Magnus Persson menar att kursplanerna för Svenska B snarare påvisar ”en 

dragning mot en kanonisk och litteraturhistoriskt bildande diskurs” (Persson 2007:154) än 

syftar till det som sägs vara ämnets syfte, nämligen ”att utveckla tänkandet, kreativiteten och 

förmågan till analys och ställningstagande” (Skolverket 2000a). Med andra ord finns det en 

möjlighet att undervisningen i samma kurs kan se relativt olika ut beroende på om en lärare i 

första hand utgår från kursmålen eller ämnesmålen, 

För att få betyget godkänt i kursen ska eleverna ha uppnått följande kriterier som är relaterade 

till skönlitteratur:  

”Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker […] och 
påvisar samband och skillnader. 
Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck 
i tal och skrift 
Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar”(Skolverket 2000b) 

För att få betyget Väl godkänt i kursen finns kriteriet 

Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som 
format texten och över textens giltighet för vår tid.”(Skolverket 2000b) 

För betyget Mycket väl godkänt i kursen finns följande kriterier 

Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande 
till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått. 
Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter. 
Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och 
medier och drar egna slutsatser.”(Skolverket 2000b) 
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3.2 Motivering och legitimering av läsning av skönlitteratur 
Som nämnts i tidigare stycken ska skönlitteratur enligt styrdokumenten läsas i skolan. Vilken 

är då motiveringen till att detta ska göras? Årheim skriver om hur svensklärare upplever 

tveksamheter ”angående det meningsfulla i att påtvinga gymnasieelever traditionell läsning 

och tolkning av litterära texter” (Årheim 2009:72), vilket bland annat kan grunda sig i det 

faktum att läsning av skönlitteratur i vårt mångmediala samhälle inte längre är en självklarhet.  

Persson menar att ”läsning i en bestämd institutionell inramning som utbildningssystemet 

måste motiveras och legitimeras” (Persson 2007:6-7), eftersom det är skillnad på läsning som 

görs inom och utanför skolans ramar. Man kan inte ta för självklart att elever med glädje 

börjar läsa en skönlitterär bok de blir tilldelade i skolan om de aldrig någonsin läser utanför 

skolans väggar. Vi lever idag i en tid präglad av ”omvälvande kulturella förändringar som 

omformat det västerländska samhället det senaste halvseklet” (Persson 2007:7) och boken 

ligger förmodligen inte på första plats bland ungdomars kulturella preferenser. 

Skönlitteraturen har fått konkurrens från många olika håll och det faller då bland annat på 

svensklärarens lott att motivera och legitimera arbetet med skönlitteratur i klassrummet.  

Denna motivering kan endast till viss del göras utifrån styrdokumenten. Thorson har 

undersökt blivande gymnasielärares inställning till varför deras elever ska läsa och konstaterar 

en osäkerhet kombinerat med en svårighet pga att ”styrdokumentens skrivningar är till föga 

hjälp för den blivande svenskläraren i hans strävan att göra litteraturläsningen meningsfull” 

(Thorson 2009:110). Skolverket har dessutom i sin undersökning av verksamma 

gymnasielärare sett att ”en stor del av gymnasielärarna anser att kriterierna är svåra att tolka 

och att det är svårt att få tillstånd en likvärdig betygssättning” (Skolverket 2009:65), vilket 

kan förmodas påverka i vilken utsträckning det går att motivera och legitimera 

litteraturläsandet. Eftersom läsning av litteratur kan, och enligt styrdokumenten ska, ge olika 

former av kunskap, kan och bör den förmodligen legitimeras utifrån flera olika aspekter. Om 

detta görs, får eleverna förhoppningsvis en ökad motivation till just läsningen av 

skönlitteratur. Svedner menar dessutom att eleverna måste ”göras medvetna om” (Svedner 

1999:40) vilka möjligheter en text har för att kunna utnyttja dessa möjligheter.  

3.3 Ett historiskt perspektiv på litteraturundervisning 
För att förstå hur arbetet med skönlitteratur i skolan har utvecklats, kan det vara intressant att 

se på läsning av böcker utifrån ett historiskt perspektiv. Myndigheten för skolutveckling 

menar ”att litteraturpedagogikens perspektiv de senaste 100 åren inneburit en förskjutning 

från författaren och dennes liv” (Myndigheten för skolutveckling 2008:13) till att fokusera på 
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själva mötet mellan läsaren och texten. Synen på litteraturkunskap har alltså skiftat genom 

tiderna, vilket leder till att ”[s]venskämnet präglas – och har länge präglats av – ambivalens” 

(Persson 2007:150). 

I slutet av 1800-talet var strävan med att läsa skönlitteratur ”nationell fostran” (Persson 

2007:7) vilket skulle generera goda homogena samhällsmedborgare. Utbudet var begränsat 

och innefattade ”litterära texter med förutbestämda visdomar [vilka] skulle utgöra garanten 

för en gemensam kultur” (Persson 2007:195) och ett gemensamt tänkesätt. Några årtionden 

senare gick trenden mer mot att betrakta litteraturen som en del av den kontext den skapades i 

och därmed som ”en avspegling av verkligheten snarare än utifrån en framställning av en 

ideal värld” (Persson 2007:118). Under mitten av 1900-talet började man betrakta litteraturen 

utifrån dess författare som individ snarare än den tid han eller hon levde i. Författaren sågs 

”som en uttolkare av människors existentiella villkor” (Persson 2007:118), en tidlös tolkare 

och inte som någon som skulle berätta vad som var rätt eller fel. Någon gång under 1970-talet 

blev trenden att arbeta med tema eller projektarbete kring litteraturen tydlig. Litteraturen såg 

som en kunskapskälla och lästes inte i första hand för att den representerar en viss epok utan 

”för att den kan ge svar och perspektiv på vissa frågor samtidigt som den estetiska och 

språkliga förståelsen och förmågan fördjupas” (Malmgren 1999:107). Sedan 1980-talet har 

skönlitteraturen i skolan varit ett medel för att ”framhäva demokratiska värden och 

självförståelse” (Persson 2007:119) och istället för att som för hundra år sedan sträva efter 

nationell fostran eftersträvas mångkulturalism. Dock menar Thavenius att de senaste 100 åren 

”har undervisningen ständigt kritiserats för att mer ägna sig åt att förmedla kunskaper om 

författare och epoker än att låta litteraturen själv komma till tals” (Thavenius 1999:26) . Kritik 

har även framförts om att eleverna inte får läsa litteratur som motiverar dem till att se 

skönlitteraturen som någonting givande.   

Dagens styrdokument förespråkar att eleverna ska ”tillägna sig skönlitteratur i skilda former 

från olika tider och kulturer” (Skolverket 2000a) och interkulturell förståelse eftersträvas. 

Svedner menar att sedan styrdokumenten förändrades 1994 har ”litteraturläsningen tillskrivits 

en utomordentlig viktig och allsidig funktion i elevernas utveckling” (Svedner 1999:29). 

Litteraturen läses inte längre enbart för att studeras eller påverka ideologiskt utan är ”mer en 

kraft som skall vidga elevernas kunskaper och förståelse för sig själva i relation till 

omvärlden” (Svedner 1999:29). Forskning visar hur läsning av litteratur ”främjar tolerans för 

oliktänkande” (Lundgren 2009:171), vilket är viktigt i den globala värld vi lever i. 
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Skönlitteraturen kan ge en möjlighet att utveckla kunskap i form av interkulturell förståelse, 

vilket innefattar ”respekt för det annorlunda och förmåga att ifrågasätta sina egna 

värderingar” (Lundgren 2009:175), något som kan uppstå i mötet med texten och samtal eller 

skrivande kring denna. Främjande av denna förståelse lyfts även fram i de nya kursplaner som 

ska gälla från år 2011. I förslaget för ny kursplan i ämnet svenska ska litteraturen användas 

som ”ett sätt att se såväl det kulturellt särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum 

samt […] som en källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor och tankevärldar” (Skolverket 2010). Ytterligare ett begrepp som idag nämns i 

samband med litteraturläsning är narrativ fantasi, vilket innebär ”förmågan att kritiskt granska 

bevekelsegrunderna för sina egna föreställningar, inte bara på hemmaplan utan var helst i 

världen de konfronteras” (Årheim 2009:69), vilket är helt i linje med förslagen för de nya 

kursplanerna som eventuellt tas i bruk 2011. 

3.4 Nutida perspektiv på litteraturundervisning 
Ett namn som ofta nämns i litteraturdidaktiska sammanhang är Louise M. Rosenblatt som 

presenterade den s.k transaktionsteorin. I korthet beskriver denna mötet mellan läsaren och 

texten som en transaktionsprocess där ”både läsaren och texten är väsentliga”(Rosenblatt 

2006:27) för den litterära upplevelsen och skapandet av mening. Rosenblatt skiljer på efferent 

och estetisk läsning. Efferent läsning syftar till att läsa ”i ett praktiskt syfte” (Rosenblatt 

2006:53) där man finner korrekta svar angående textens innehåll och form. Kunskap om 

litterär teknik är inte oviktig, men Rosenblatt uttrycker att ”[k]unskap om litterära former är 

tom utan medmänsklighet” (Rosenblatt 2006:55) och förespråkar därmed den estetiska 

läsupplevelsen. Den estetiska läsningen ”kräver att läsaren riktar uppmärksamheten mer mot 

affektiva aspekter” (Rosenblatt 2006:55) och det är först då vi kan ”försöka vidga våra 

erfarenheter genom litteraturen” (Rosenblatt 2006:47) enligt Rosenblatt. Läsning kan dock 

inte vara antingen eller, utan kommer alltid att ske ”i ett kontinuum från det huvudsakligen 

efferenta till det huvudsakligen estetiska” (Rosenblatt 2006:41). 

Maria Ulfgard har studerat litteraturlistor och kursplaner för olika svenska lärarutbildningar 

och funnit att författarna Aidan Chambers och Gunilla Molloy är frekvent förekommande. 

Resultatet av Ulfgards studie var bland annat att ”det till viss del föreligger skilda perspektiv i 

de båda kursböckerna på skönlitteraturens roll i klassrummet” (Ulfgard 2009:145) vilket 

skulle kunna påverka lärarnas sätt att utforma arbetet med just skönlitteratur. Ulfgard ställer 

sig därför frågan om ”de skilda litteratursynerna leder till att eleverna uppnår olikheter i sina 
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förmågor när det gäller läsning och tolkning av skönlitteratur” (Ulfgard 2009:159).  Ulfgard 

menar att enligt Molloys sätt att se på litteraturundervisning är det så att ”texten bildar en 

startpunkt för verksamheter med fokus utanför texten” (Ulfgard 2009:154) där elevernas 

personliga erfarenheter lyfts fram och diskuteras. Molloy anser att det finns en risk med ”att 

texten dominerar över eleven” (Molloy 1996:70) och dennes erfarenheter av läsningen. Hon 

förespråkar ett dialogiskt klassrumsklimat där eleverna får möjlighet att tänka, skriva och sätta 

ord på de tankar texten frambringat. Samtal och skrivande ska dock inte bara handla om 

”erfarenheter av läsning utan även erfarenheter av det liv som finns utanför skönlitteraturen” 

(Molloy 1996:10). Molloys pedagogik får kritik från bland annat Ullström (2009) som ser en 

risk i att den litterära texten i första hand används som en ”stimulanstext” (2009:135) och att 

fokus i första hand ligger på elevernas egna texter. Eleverna ska givetvis få möjlighet att 

skriva i anknytning till läsandet men om undervisningen styrs för långt bort från texten får 

eleverna ingen möjlighet att utveckla kunskaper i att tolka och reflektera kring skönlitteratur 

utan enbart kring vad de själva producerat. Även Ulfgard (2009) menar att Molloys pedagogik 

styr bort eleven från själva litteraturen eftersom den används som ”hjälpmedel för syften 

utanför texten” (Ulfgard 2009:154) och de kunskaper eleverna utvecklar inte handlar om 

litteratur. 

Aidan Chambers (2005) förespråkar boksamtal som främsta form för arbetet med 

skönlitteratur. Han avråder från att läraren ska ställa frågan vad boken handlar om och menar 

istället att man enligt ett visst mönster ska stötta elevens tankar kring texten genom frågor om 

vad eleven gillade, ogillade, inte förstod samt vilka kopplingar och mönster eleven kan finna i 

texten. Även Chambers tar alltså fasta på elevernas erfarenheter men ”placerar texten i 

centrum, då läsaren gör en rörelse in mot texten med sin värld och sina erfarenheter” (Ulfgard 

2009:156), till skillnad från Molloys synsätt där man rör sig från texten till läsaren istället. 

Beroende på vilken litteratursyn man tagit till sig under lärarutbildningen, kan alltså eleverna 

få olika syn på ämnet litteraturkunskap beroende av om läraren i första hand fokuserar på 

texten eller elevernas egna erfarenheter som primära kunskapskällor.  

Svedner (1999) skiljer på begreppen textcentrerad alternativt elevcentrerad undervisning och 

syftar till om fokus läggs på elevernas tankar eller de texter de läser. Textcentrerad 

litteraturundervisning syftar enligt Svedner främst till att utveckla kunskap om litteraturen, 

texters uppbyggnad, kulturarvet och vad som är representativt för olika epoker, vilket är viktig 

kunskap men bör kompletteras med elevcentrerad undervisning, vilken enligt Svedner istället 
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ger ”kunskap genom litteraturen” (Svedner 1999:42). Man ser då ”eleverna som det viktiga 

och litteraturen som ett medel genom vilket de kan utvecklas” (Svedner 1999:42). Enligt 

Svedner är det även så att den textcentrerade undervisningen är betydligt mer lärarstyrd än 

den elevcentrerade undervisningen. En varierad balanserad undervisning där både texten och 

läsaren finns i fokus är enligt Svedner det bästa sättet att främja kunskapsutvecklingen. Även 

Malmgren är mycket tydlig med vikten av att finna en balans där text och människa inte skiljs 

åt, eftersom läsandet då blir mycket mer abstrakt och svårhanterligt för eleverna (Malmgren 

2003:9).  

Även Torell (2002) framhäver nödvändigheten i att finna en balans i litteraturundervisningen 

för att eleverna ska kunna utveckla vad han benämner som litterär kompetens. Detta är ett 

samlingsbegrepp där i huvudsak tre olika kompetenser samspelar och bör få möjlighet att 

utvecklas på ett balanserat sätt i skolan. De tre kompetenserna kallar Torell för konstitutionell 

kompetens, performans-kompetens och literary-transfer kompetens. Den förstnämnda av 

dessa kompetenser är medfödd och innefattar förmågan att låtsas och fantisera. Eleven bör 

därför ges utrymme att använda denna medfödda kompetens. Performans-kompetensen är den 

inlärda förmågan att analysera och tolka texter, vilken kan utvecklas genom övning (Torell 

2002:83) Den tredje kompetensen innebär förmågan att koppla texten till sina egna 

erfarenheter och här blir läraren en viktig faktor i avsikt att stimulera eleven till att göra dessa 

kopplingar samtidigt som eleven inte får fastna i sin egen subjektiva verklighet och förlora 

kontakten med texten.  

3.5 Uppgiftskulturens inverkan på kunskapsutvecklingen 
Gunilla Molloy menar att ”varje undervisningssituation visar på ett val av kunskap” (Molloy 

1996:137), och de didaktiska val som läraren gör får olika effekter för eleverna och deras 

kunskapsutveckling. Olika lärares olika kunskapssyn och sätt att förhålla sig till och 

sedermera legitimera och motivera litteraturläsningen bör rimligtvis påverka deras sätt att 

utforma uppgifter och bedöma kunskaper. Det är alltså inte så att läsningen per automatik 

främjar den narrativa fantasin och utvecklar olika former av kunskap, utan dess potential är 

beroende av ”vilken uppgiftskultur som omger läsningen” (Årheim 2009:69) och vilket sätt 

att läsa som dessa uppgifter främjar. Läraren ger genom sin utformning av uppgifter och val 

av vad som ska bedömas ”en signal om vad som är viktigt att kunna” (Petterson 2006:32). 

Därför är uppgifternas utformning och bedömning av stor vikt i litteraturundervisningen.  
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En svårighet i sammanhanget kan vara vad Anette Årheim benämner som ”diskrepansen 

mellan vad läraren har ambitioner att göra och vad som faktiskt sker i praktiken” (Årheim 

2007:93). Om läraren i utformningen av sina uppgifter inte är medveten om vilka kunskaper 

uppgiften faktiskt främjar, kan utfallet bli ett annat än det som läraren avser med uppgiften. 

Probst menar att de frågor som lärare ställer kring en text bör uppmuntra till att utveckla 

kunskap som gör att eleverna lär sig någonting ”om sig själva, om texter, om läsare, om 

kontexter […] och om processen som pågår när mening skapas utifrån litterära texter” (Probst 

1992:20). För att detta ska ske bör hänsyn förmodligen även tas till i vilken ordning man ger 

eleverna uppgifter relaterade till texterna de läser. Ett relativt vanligt tillvägagångssätt är att 

eleverna först läser och samtalar kring litterära texter och till sist får skriva en uppsats med 

anknytning till texten. Årheim skriver om hur många använder ”uppsatsskrivningen som 

slutprodukt” (Årheim 2007:127) vilket inte alltid är det ultimata. Arbetet borde fortsätta efter 

uppsatsskrivandet, eftersom elevernas tankar i uppsatsen skulle kunna tjäna som 

diskussionsunderlag där klassen gemensamt utvecklar nya kunskaper kring litteraturen de läst 

och skrivit om. 

Läroböcker i litteraturkunskap uppmuntrar ibland till frågor som snarare leder till 

informationssökande än utvecklar kunskap. John Dewey menade redan för 100 år sedan att 

fastlagda frågor om litteratur hämmar kunskapsutvecklingen ”och den moraliska effekten blir 

ungefär lika stor som att öva på multiplikationstabellen”(Lonning Stromnas 1995:200). 

Molloy ser en fara i att ”lärobokens anvisningar skall ge svensklektionerna dess struktur” 

(Molloy 1996:224) och menar att varje klassrum är unikt och undervisningen bör utformas 

efter detta faktum. Ett klassrum som styrs av läroboken reproducerar kunskap vilket ”inte 

utmanar elevens egna tankar eller skapar tillräckligt goda förutsättningar för elevernas 

språkutveckling” (Molloy 1996:224). Även Ullström menar att en uppgiftskultur med färdiga 

frågor på en text kan hämma eleverna från att ”stå fria i förhållandet till stoffet och formulera 

sina frågor till texterna” (Ullström 2009:138). Uppgifterna som ges utgör alltså stommen för 

vilken form av kunskap som blir möjlig att erfara. Om eleverna får färdiga frågor på texten 

kan det hända att de övas i att sökläsa efter information, men inte utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt till texten eller sina egna tankar kring denna. Per Måhl (2006) menar att ett 

stort problem är tendensen i skolan att ha för lågt ställda förväntningar på eleverna. Negativa 

förväntningar där ”eleverna betraktas och bemöts som om de är IG-elever, G-elever eller 

MVG-elever” (Måhl 2006:63) kan leda till att färre elever får möjlighet till att utveckla sina 

kunskaper. Vidare menar Måhl att ”det är alltför vanligt att lärare signalerar att de själva inte 



11 

 

tror att eleven kommer att utveckla sitt kunnande” (Måhl 2006:63) och därmed mer eller 

mindre medvetet ger eleverna uppgifter som inte stimulerar kunskapsutvecklingen.  

Viktigt är då att eleverna får uppgifter som ger dem möjlighet att ”tillämpa kunskaperna, inte 

bara reproducera” (Svedner 1999:164) dem. För att uppgifterna ska bli betydelsefulla för 

eleverna bör de ”stimulera till eget kunskapssökande och kunskapsbearbetande” (Svedner 

1999:24). Givetvis är det dock så att det inte finns några ultimata uppgifter som fungerar 

kunskapsutvecklande i alla situationer utan de måste ”variera allt efter syfte, textinnehåll och 

elever” (Svedner 1999:42). 

 

3.6 Olika former av kunskaper som främjas genom arbete med skönlitteratur 
Läraren har bevisligen stort inflytande över vilka kunskaper som kan utvecklas i klassrummet 

eftersom olika sätt att arbeta med skönlitteratur kan främja olika former av kunskap. I detta 

stycke presenteras ett antal olika former av kunskap som arbetet med skönlitteratur kan 

främja. På Skolverkets hemsida publiceras ett stödmaterial till svensklärare på högstadiet och 

gymnasiet vid namn Gör klassikern till din egen (Myndigheten för skolutveckling 2010). 

Syftet med detta material är att främja ett pedagogiskt förhållningssätt där läsning av 

skönlitteratur ses som både språk- och identitetsutvecklande. I materialet presenteras den 

amerikanske forskaren och författaren Robert E Probst tankar kring vilka olika former av 

kunskap arbetet med skönlitteratur i skolan kan frambringa. Enligt Probst finns det fem olika 

former av kunskap som kan erövras genom litteraturläsning. Dessa benämner han ” Kunskap 

om det egna jaget, Kunskap om andra, Kunskap om texter, Kunskap om kontexter och 

Kunskap om den meningsskapande processen” (Probst 1992). Dessa olika former av kunskap 

tar hänsyn till både texten, författaren och läsaren och i likhet med Rosenblatt, Torell och 

Svedner, menar Probst att de inte ska utvecklas separat, utan kan och bör komplettera 

varandra. I kommande stycken där jag presenterar olika former av kunskap som 

litteraturläsning har möjlighet att frambringa, används bland annat Probsts benämningar som 

rubriker. De kompletteras med rubrikerna Kunskap om litteratur och kulturarv och Kunskap 

som färdighet. Kunskaperna delas in under olika rubriker i syfte att ge en mer överskådlig 

överblick, men som nämnts tidigare förutsätts dessa kunskaper inte särskiljda från varandra 

utan i samspel.  Under varje rubrik kopplas respektive kunskapsområde till vad som sägs om 

kunskap i styrdokumenten.  

 



12 

 

3.6.1 Kunskap om det egna jaget 
Litteraturläsning kan tjäna personlighetsutvecklande genom att man reflekterar kring hur och 

varför en text skapar vissa upplevelser hos den enskilde individen. Lpf 94 fastställer att 

litteratur bland annat kan vara en ”källa till […] självinsikt” (Skolverket 2006) och i 

beskrivningen av syftet för ämnet svenska på gymnasiet sägs att skönlitteraturen kan bidra till 

”mognad och personlig utveckling” (Skolverket 2000a). Probst beskriver detta som processen 

när transaktionen av texten väcker reflektioner kring olika aspekter av våra egna liv (Probst 

1992:11). Denna process kan öka vår förståelse kring oss själva som individer. Han menar 

även att det är svårt att förstå och tolka sina egna upplevelser. Man behöver nödvändigtvis 

inte dra skyhöga slutsatser (Probst 1992:12) av de reflektioner som skapas, utan istället tänka 

att all ökad självinsikt som kan uppnås genom litteraturen är positiv oavsett mängd. Även 

Molloy (1996) framhäver vikten av att läsningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över 

sina egna liv och erfarenheter, och därmed skapa en ökad förståelse för sig själva. Torell 

benämner förmågan att koppla textens innehåll till sina egna erfarenheter som Literary-

transfer kompetens (Torell 2002:86) och menar att den subjektiva läsning som eleven gör 

måste balanseras på ett sätt som gör att eleven inte helt förlorar fokus på texten. Om eleven 

fastnar helt i sina subjektiva verklighetsbilder, kan han eller hon inte utveckla nya kunskaper 

eftersom det enda eleven möter är sina egna erfarenheter. 

3.6.2 Kunskap om andra 
Genom läsning av skönlitteratur har man en möjlighet att utveckla kunskap om andra 

människors idéer och upplevelser, något som Rosenblatt menar är en del av den estetiska 

läsupplevelsen. Denna kunskap utvecklas dock inte om läsaren lämnas ensam med sin bok 

utan uppstår i diskussioner kring vad som lästs, eftersom man då får en möjlighet att lära 

någonting om varandra (Probst 1992:15), vilket ökar möjligheten att förstå olika individer och 

samhällen. Fokus i de muntliga eller skriftliga diskussionerna kring texter bör då ligga lika 

mycket på att finna likheter som skillnader mellan olika människor, tankar och kulturer. Ett av 

strävansmålen för gymnasieämnet svenska är att eleven skall ”öka sin förståelse för 

människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer” (Skolverket 2000a) och 

Svedner understryker vikten av att lyfta fram kunskap genom litteraturen i avsikt att främja 

vad han kallar livskunskap. Svedner understryker att ”[s]könlitteratur är gestaltad mänsklig 

erfarenhet, inte underlag för prov i litteraturkunskap” (Svedner 1999:42). Genom en dialog 

mellan elever, lärare och texter, kan denna gestaltade mänskliga erfarenhet främja kunskap i 
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form av förståelse för andra.    

  

3.6.3 Kunskap om texten 
Traditionellt har skönlitteratur bland annat använts för att utveckla kunskap om litterära 

texters struktur, stilgrepp, epoktillhörighet och genre. Som nämnts tidigare benämner 

Rosenblatt detta som efferent läsning, dvs läsning som handlar om att finna korrekta svar 

angående textens innehåll och form. Torell (2002) menar att man genom undervisning kan 

hjälpa elever utveckla sin performanskompetens, vilket innebär förmågan att uppmärksamma 

olika textstrukturer och använda ett språk och olika tekniker för att få syn på och benämna 

dessa. Ett problem kan dock vara om man alltför ensidigt arbetar med att tolka texter utifrån 

inlärda mönster eftersom läsaren då inte tänker självständigt kring texten. Enligt 

strävansmålen för ämnet Svenska, ska språk och litteratur ses som en helhet där både 

”kunskaper i och om språk och litteratur” (Skolverket 2000a) ska utvecklas, vilket lägger ett 

ansvar på läraren att finna en balans där både kunskaper om och genom texten får utrymme i 

klassrummet.   

Probst menar att det givetvis är viktigt att utveckla kunskaper i litterär teknik och hur 

utformningen av en text kan påverka dess läsare, men är samtidigt kritisk till 

litteraturundervisning som inte erbjuder mer än så. Svedner (1999)  kallar denna 

textcentrerade kunskap för kunskap om litteratur till skillnad från kunskap som utvecklas 

genom litteratur. Kunskap om litteratur är enligt Svedner något som ”hjälper eleverna att gå 

vidare i sin läsning” (Svedner 1999.43), vilket i sin tur öppnar upp vidare perspektiv och 

möjligheter att öka elevens omvärldskunskaper. Kunskap om litteratur är ofta den som är 

enklast att bedöma eftersom det är möjligt att i dessa sammanhang skilja på riktiga och 

oriktiga tolkningar. Probst ger exempel på hur en läsare som påstår att en text handlar om 

fotboll, fast så inte är fallet, kan anses ha gjort en felaktig läsning. Likaså kan en lärare 

bedöma om elevens tolkning av genretillhörighet eller textstrukturer är riktig. Däremot kan en 

lärare inte påstå att eleven har fel om han säger att texten får honom att tänka på några minnen 

relaterade till fotboll (Probst 1992:13), vilket då inte handlar om själva texten i sig, utan 

läsarens upplevelser av texten. Malmgren (2003) lyfter fram hur lärare ibland beklagar sig 

över att deras elever inte har något språk och löser detta genom att enbart fokusera på texten i 

undervisningen utan att se form och innehåll som en helhet. Resultatet blir då ”isolerad 

kompensatorisk färdighetsträning” (Malmgren 2003:9), vilken inte nödvändigtvis stimulerar 
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elevernas språkutveckling. Det gäller alltså att finna en balans där fokus läggs på både form 

och innehåll. 

3.6.4 Kunskap om kontexten 
För att få betyget väl godkänd i kursen Svenska B ska eleven kunna reflektera ”över de 

samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid” 

(Skolverket 2000b). Probst kallar detta för kunskap om kontexten och syftar på hur både läsaren 

och författaren, samt den personliga och kulturella kontext de båda befinner sig i, påverkar 

själva läsandet och skapandet av texten. Tankarna om hur ett sammanhang kan påverka är 

enligt Probst enkla att demonstrera (Probst 1992:18) om läraren bara ställer rätt sorts frågor. 

Kunskapen om den kontext litteraturen skapats i är viktig kunskap men bör snarare ses som 

”redskap för eleverna att själva orientera sig” (Svedner 1999:42) i litteraturen och de 

alternativa kunskaper den kan ge, än kunskap om exakt när varje epok inföll och vad den står 

för. Svedner ser nackdelar med undervisning som fokuserar allt för mycket på kronologiska 

studier av litterära epoker eftersom han menar att ”kunskapstyngden” (Svedner 1999:47) i 

första hand läggs på att lära eleverna så mycket som möjligt om tidstypiska drag. Elevernas 

egna läsning kommer då i andra hand eller förloras helt och hållet. 

Enligt Svedner (1999) är syftet med epokstudier att eleverna ska ges möjligheter att fundera 

kring hur en och samma text hade lästs och mottagits exempelvis hundra år tidigare eller i ett 

land med väldigt skiftande kultur än den som eleverna själva befinner sig i. Det kan också 

handla om att texten kan tolkas olika beroende av vem läsaren är och i vilken situation texten 

diskuteras.  Samtal och skrivande kring dessa faktorer kan ge eleverna mer bestående 

kunskaper i form av förståelse för både historien och samtiden.  

3.6.5 Kunskap om den meningsskapande processen 
Det finns en fara i att lärare presenterar färdiga tolkningar av en text och elever har alltför ofta 

blivit presenterade för tolkningar som redan är gjorda, avslutade och fullständiga (Probst 

1992:19), vilket hämmar deras möjligheter att utveckla kunskap kring meningsskapande. 

Probst går så långt som att säga att lärare borde undervisa om texter de aldrig tidigare sett 

(Probst 1992:19) för att undvika att styra eleverna för mycket. Genom att ifrågasätta, tolka, 

ställa upp hypoteser, läsa och läsa om kan man utveckla kunskap i hur den meningsskapande 

processen går till. Denna kunskap är viktig att erövra eftersom själva meningsskapandet inte 

finns i texten enbart (Probst 1992:20), utan påverkas av en mängd olika faktorer. I 

styrdokumentens strävansmål för kursen svenska fastställs att eleven ska ”skaffa insikt i hur 
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lärande går till särskilt med avseende på språkets roll och lära sig att både på egen hand och 

tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda 

och befästa kunskaper” (Skolverket 2000a). Även Svedner lyfter fram vikten av den 

meningsskapande processen och menar att det för eleverna blir ”berikande att möta andras 

betydelseskapande” (Svedner 1999:38) eftersom det då kan bli enklare att få syn på sina egna 

tankar. 

3.6.6 Kunskap om litteratur och kulturarv 
Ett av kursmålen för kursen Svenska B är att eleven ska ”ha kunskap om centrala svenska, 

nordiska och internationella verk” (Skolverket 2000b) och strävansmålen lyfter fram att 

eleven ska ”utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk” 

(Skolverket 2000a). En bokstavlig tolkning kan medföra att det viktigaste är att eleverna får 

möjlighet att läsa flera av de kända klassikerna. Debatten om en litterär kanon har länge förts 

och förs fortfarande i Sverige. Ebba Witt-Brattström som är för en litterär kanon, menar att 

det finns en risk i dagens mediasamhälle att en avsaknad av litterär kanon ”går ut över den 

allmänna kunskapen om det här landet och dess geografiska närområden” (Witt-Brattström 

2006) samtidigt som hon framhäver att man kan inte förstå andra om man inte har kunskap 

om sin egen omvärld. Thorsson framhäver istället vikten av att inse hur kunskap om 

kulturarvet i sig ”har en mycket underordnad roll i argumentationen för skönlitteraturen” 

(Thorsson 2009:93). Det är snarare kunskap om kontexten kring klassikernas tillkomst som är 

”betydelsefulla för elevens självbild och identitetsutveckling” (Thorsson 2009:93) Vidare 

menar Thorsson att en kunskapssyn där boken som fysiskt objekt tillskrivs 

bildningsmöjligheter rimmar dåligt med det faktum att det egentligen är ”läsaren i samspel 

med texten och läsarten” (Thorsson 2009:94) som har möjlighet att frambringa kunskap. 

Vilka eller mängden böcker som lästs är utifrån detta resonemang av mindre vikt. 

 

3,6,7 Kunskap som färdighet 
Läsning och skrivande, är vad Lpf94 benämner som färdighetskunskap och enligt 

styrdokumenten ska språk och litteratur ses som en helhet (Skolverket 2000a). Genom läsning 

kan man öka sin läshastighet och läsförmåga. Chambers, Molloy, Rosenblatt mfl  menar att 

”läsande inte bara är en fråga om att ord på en sida ska avläsas” (Chambers 1993:13). Läsande 

är en process där läsaren involveras i många olika delprocesser. Ett strävansmål för ämnet 

svenska är att eleven skall utveckla sin läskunnighet för att kunna tolka och förstå olika 
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former av texter för att kunna leva upp till de krav som ställs i ett komplicerat och 

informationsrikt samhälle” (Skolverket 2000a). Thorsson menar att det finns en fara i att 

enbart fokusera på ”formella aspekter” (Thorsson 2009:95), eftersom det är tveksamt hur 

mycket effekt läsningen som isolerad verksamhet påverkar elevens möjligheter att utveckla 

sitt eget läsande och skrivande.   Även Svedner (1999) ser en risk i att litteraturläsningen 

formaliseras, men menar samtidigt att ”den språkliga färdighetsutvecklingen” (Svedner 

1999:33) är en viktig del av svenskämnet som bör utvecklas integrerat med övriga delar och 

inte som en isolerad färdighet. Litteraturen kan ses som en möjlighet att ”stimulera elevernas 

eget muntliga och skriftliga skapande” (Svedner 1999:42), eftersom de får språkliga 

förebilder samtidigt som de använder sitt eget språk genom samtal och skrivande om 

litteraturen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns flera olika former av kunskap som kan utvecklas 

genom läsning av skönlitteratur. Lärarens uppgift blir att finna en balans mellan textcentrerad 

och elevcentrerad undervisning där både form, innehåll och människa används som källor till 

kunskap. 
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4 Metod 
 

Undersökningen är kvalitativ, vilket enligt Patel & Davidson (1991) ger möjligheter till en 

annan och djupare kunskap än en kvantitativ forskningsansats, vilken passar bättre i statistiska 

undersökningar. I en kvalitativ undersökning är avsikten att analysera materialet och försöka 

se helheten av de resultat som framkommer. Eftersom forskaren är den som sammanställer 

och drar kvalitativa slutsatser utifrån materialet är det även möjligt att resultatet påverkas av 

forskaren som individ, något som är svårt att undvika i den här typen av undersökningar. 

Metoden som använts för undersökningen är semistrukturerade intervjuer som underbyggts 

och kombinerats med studier av litteratur och forskning kring ämnet. Strävan har varit att 

genomföra undersökningen enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2002).  

4.1 Intervjumetod 
Undersökningen är baserad på semistrukturerade intervjuer, där ett antal stödfrågor skapats i 

förväg, med strävan att inte ställa ledande frågor. Patel & Davidson menar att ”graden av 

strukturering [är] helt beroende av hur vi ställer frågan”(Patel & Davidson 1991) och strävan 

har därför varit att ställa så öppna frågor som möjligt. Anledningen till detta val är, att dessa 

intervjuer i motsats till alltigenom strukturerade ger möjlighet till följdfrågor och mer 

uttömmande svar. Vägledande för konstruktionen av stödfrågorna har i huvudsak varit 

Skolverkets styrdokument och de olika former av kunskap som läsning och arbete med 

skönlitteratur kan utveckla enligt de litteraturstudier som gjorts. Intervjumallen presenteras i 

Bilaga 1. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en diktafon. Detta för att inte riskera 

att något svar av misstag glöms bort eller felciteras. Under intervjuerna fördes även 

anteckningar kring vad respondenterna svarade. 

4.2 Respondenter 
Vid sökandet efter respondenter till undersökningen skickades ett mail ut till ett flertal lärare 

som enligt deras rektorer undervisar i kursen Svenska B på något av gymnasieskolans 

nationella program. I mailet informerades kort om att respondenter söktes till en undersökning 

angående hur lärare arbetar med skönlitteratur i ovan nämnda kurs. De lärare som svarade 

kontaktades ytterligare en gång via mail för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Undersökningsgruppen består av sex lärare som undervisar i kärnämneskursen Svenska B på 
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något av gymnasieskolans nationella program. De intervjuade är både män och kvinnor och 

har olika bakgrund och erfarenheter. Respondenterna undervisar på både teoretiska och 

praktiska program. Den tydligaste gemensamma nämnaren är att de alla undervisar i, och är 

behöriga att undervisa i kursen Svenska B på något av gymnasiets nationella program. Av 

anonymitetsskäl benämns de intervjuade lärarna Lärare A, B, C, D, E och F. Respondenterna 

kan sägas vara en ”tillgånglig grupp” (Patel & Davidson 1991:47) och kan som sådan inte 

sägas vara representativ för alla svensklärare i Sverige. Dock kan undersökningen ändå vara 

av betydelse eftersom den visar på hur det kan gå till i undervisningen av kursen Svenska B.  

4.3 Bearbetning av material 
Materialet från intervjuerna har sammanställts med hjälp av avskrifter från diktafonen i 

kombination med de anteckningar som gjorts vid intervjutillfället. När någonting varit oklart 

har respondenterna fått ett mail där de ombetts förtydliga eller utveckla sina svar. Svaren 

sorterades in under de rubriker som finns i forskningsbakgrunden rörande olika former av 

kunskap för att ge en så tydlig bild som möjligt. Av utrymmesskäl kan inte intervjuerna 

återges i sin helhet. De delar av respondenternas svar som är kopplade till undersökningens 

syfte har återgetts som direktcitat. 

Valet av vetenskaplig litteratur kan ses som en fortlöpande process. Patel & Davidson (1991) 

menar att sökandet efter ny kunskap genom litteraturen pågår fram tills undersökningen är 

slutförd eftersom forskaren hela tiden stöter på nya frågetecken. Vad gäller val av litteratur till 

forskningsbakgrunden så är den inte heltäckande inom området.  Någonting sådant skulle inte 

vara möjligt eftersom forskningen kring skönlitteratur är så pass omfattande. Ett urval har 

därför gjorts med hjälp av bibliotekarier och handledare.  

4.4 Etiska hänsynstaganden 
Vetenskapsrådet har satt upp ett antal riktlinjer för hur undersökningar av denna karaktär ska 

utformas för att ”ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare” 

(Vetenskapsrådet 2002:6) och vägleda forskaren i strävan att finna en balans mellan 

forskningskravet och krav på att skydda individen. Dessa riktlinjer är indelade i fyra 

huvudkrav, vilka i möjligaste mån bör följas. Hur uppsatsen utformats efter dessa riktlinjer 

presenteras vidare i Bilaga 2. 
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5 Resultat 
 

I denna del ges först en kort presentation av respektive respondent och därefter redovisas en 

sammanfattning av intervjusvaren med utvalda direktcitat från de sex olika respondenterna. 

Av utrymmesskäl kan intervjuerna inte återges i sin helhet. Svaren presenteras under nio olika 

rubriker. Under varje rubrik presenteras lärarnas svar i nummerordning för att ge en tydlig och 

överskådlig bild. 

Lärare 1 har arbetat 13 år som lärare i svenska och historia. Hon undervisar i nuläget på 

Byggprogrammet och Fordonsprogrammet. 

Lärare 2 har arbetat nio år som gymnasielärare i svenska och engelska. De program hon 

undervisar på just nu är Byggprogrammet och Barn och Fritidsprogrammet. 

Lärare 3 har arbetat tre år som lärare i svenska och engelska och undervisar i första hand på 

Barn och Fritidsprogrammet. 

Lärare 4 har arbetat 10 år som lärare i svenska och religion, och undervisar på 

Frisörprogrammet och Omvårdnadsprogrammet. 

Lärare 5 har arbetat mer än 15 år som lärare i svenska, engelska och filosofi på tre olika 

gymnasieskolor. Han undervisar i nuläget på Samhällsprogrammet och Medieprogrammet. 

Lärare 6 har arbetat två år på gymnasiet som lärare i svenska och undervisar i första hand på 

Fordonsprogrammet.  

5.1 Litteratur och uppgiftskultur  
Under denna rubrik presenteras respondenternas svar angående vilken litteratur de använder i 

undervisningen och hur de väljer att arbeta med de texter de valt.  

Lärare 1 berättar att hon tillsammans med eleverna mest läser utdrag ur antologier, men att de 

”läst Trägudars land för att få lite grepp om vikingatiden” och Odyssén för att läsa om 

antiken och sedan har de jämfört med filmen. Eleverna har dessutom fått läsa två valfria 

böcker. Några elever väljer då att läsa ungdomsböcker men ”andra vill gärna läsa 

dokumentärer om lite intressanta personer som Pojken som kallades det”. Lärare 1 tror att det 

beror på att eleverna ”känner ett väldigt stort engagemang för barn med svårigheter”. Lärare 1 
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låter sina elever läsa enbart västerländsk litteratur eftersom hon själv inte känner att hon har 

någon kunskap om någon annan litteratur. 

Vad gäller arbetssätt arbetar Lärare 1 främst med bokrapporter och frågor på texten från olika 

antologier. I bokrapporterna får eleverna skriva om ”vad boken handlar om, vad de tyckte om 

boken, och om de kan beskriva miljön eller se något budskap”. Eleverna får också jobba 

mycket med ”frågor runt antiken där man kan hitta en del av svaren i boken och andra när vi 

pratar om antiken, eller ja, när jag pratar om antiken så gör de ju anteckningar”. De arbetar 

mest skriftligt men när det gäller den enskilda boken som de får välja själva så ska eleverna 

”berätta för klassen vad läsupplevelsen gett dem men ofta blir det mest att de återberättar vad 

boken handlar om”. 

De elever som undervisats av Lärare 2 har läst om antiken i läroböcker och de har även läst 

lite ur en bok som heter Grekiska sagor av Eva Hedén eftersom det ”brukar de göra”. De 

grekiska sagorna upplevs ofta som svåra av eleverna eftersom de ”inte har ett helt lätt språk”. 

De har även läst delar av En islänningasaga och Macbeth i prosaversion eftersom dramat var 

för svårt. Lärare 2 säger att ”jag gör ett urval av litteraturhistoria, jag går historiskt men väljer 

ut vissa centrala delar”. Vidare berättar hon att ”i år har de inte läst något individuellt men jag 

känner att jag borde göra det. Det blir mycket antologiläsning på lektionerna, men oftast en 

bok i tvåan och en i trean som är individuellt val”. 

Den period eleverna läser mest om är antiken. Mest läser man utdrag eftersom man inte 

hinner med något annat och språket är för svårt. Lärare 2 säger: ”Vi läser mycket mer hela 

verk i kursen Svenska A men i Svenska B blir det av tidsbrist samt läs och skrivsvårigheter 

som jag mest väljer antologiform”. Lärare 2 ”skulle gärna vilja läsa mer av annat än 

västerländsk litteratur men kan för lite om det”. Lärare 2 arbetar också ”en hel del med 

Shakespeare eftersom jag då kan kombinera med det som vi läser i engelskan och 

Shakespeare är ju alltid tacksam att arbeta med, man kan ju se t ex hur hans verk är påverkade 

av den tiden och även av hur teatrarna såg ut”.  

Hos Lärare 2 har eleverna blivit bekanta med historien om Odysseus och historien bakom 

Illiaden och Odyssen och sedan har de gjort jämförelser med filmen Oh brother where art 

thou för ”de brukar tycka den filmen är rolig”. Lärare 2 försöker få eleverna att i 

undervisningen göra jämförelser mellan verk från olika tider men mest fokus läggs på antiken. 

Lärare 2 berättar att ”eleverna skriver först ner och sitter och pratar med varandra och sedan 
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gör vi en genomgång med mind-map på tavlan där vi försöker trycka in så mycket som 

möjligt om den perioden. Sist har vi ett prov på antiken där det finns några faktafrågor och 

några jämförandefrågor”.  

När det gäller En islänningasaga så har läraren läst en del högt och ”diskuterat mycket om 

vad som är typiskt” Läraren ”inleder med en kort föreläsning om hur islänningasagor brukar 

vara och så får de jämföra med listan vad de ser, det blir som en iakttagelseövning, där de ska 

se kännetecken i texter”.  

Även Lärare 2 använder mycket antologier och hon säger att ”jag använder de frågor som jag 

tycker är bra i antologierna. Det är bra om det finns en del faktafrågor så att alla kan känna att 

de kan svara på någon fråga. Man kan inte röra sig på jämförandenivån hela tiden. Det är 

viktigt att alla känner att de är med”. Önskan är enligt lärare 2 att eleverna även ska svara på 

”någonting som kräver mer eftertanke och någon fråga som jämför med ens eget liv och 

omvärlden, men det är svårt för många”. Lärare 2 menar att man vill arbeta ”på tre olika 

nivåer, fakta, jämföra med sitt eget liv och jämföra med omvärlden, men det är mycket svårt 

med svaga läsare”. 

Lärare 3 berättar hur eleverna läst utdrag ur Illiaden och Odyssén, Lysistrate, Hamlet, och 

delar av En Islänningasaga. Eleverna har även fått dramatisera kända verk och försökt sätta in 

dem i en nutida tappning. Eleverna får välja en egen bok som de använder i vad som kallas 

Boktipset. Lärare 3 låter aldrig eleverna läsa hemma utan ”det blir mycket högläsning, 

eftersom eleverna klarar inte att läsa själva hemma, då blir det inte av”. Läraren menar att ”det 

blir en tidspress i kursen och det gör att man hastar igenom vissa epoker. Mest fokus lägger vi 

på antiken eftersom all litteratur härstammar därifrån”.  

Eftersom eleverna inte tycker så mycket om att läsa väljer Lärare 3 att ”arbeta mycket med 

dramatiseringar och högläsning”. Hon arbetar nästan aldrig med hela verk utan istället utdrag 

från antologier eftersom man inte hinner med något annat. Läraren använder de frågor som 

finns i antologierna och ”tycker inte det är så svårt att bedöma elevernas arbete eftersom de 

flesta ligger på G-nivå och inte för resonemang vidare till jämförelser eller analyser”. Hon 

känner att ”man blir väldigt väldigt glad över om någon försöker komma under ytan på texten, 

det blir som ett riktigt moment”. Enligt Lärare 3 är detta dock ovanligt med den typ av elever 

som hon har och därför utformar hon heller inte några ”uppgifter där eleverna får ställa egna 

frågor på texten de läst”. 
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Lärare 4 berättar att hennes elever läst många olika former av texter, bland annat Oliwer Twist 

och Låt den rätte komma in. Denna lärare väljer romaner efter teman och ”jobbar inte i 

kronologisk ordning”. Enligt lärare 4 är det viktigt att välja ”utifrån elevernas intresse och 

studieinriktning” eftersom det är lättare att skapa ett engagemang då. Samtidigt anser Lärare 4 

att man måste fundera över vad man vill ha ut av undervisningen eftersom ”det är skillnad om 

man har fokus på litteratur eller litteraturhistoria, det kan skilja från lektion till lektion, man 

behöver hitta en balans”. Eleverna läser mycket och litteraturen de läser är ofta kopplad till ett 

visst tema såsom deckartema eller kärlekstema. Denna lärare väljer först och främst 

västerländsk litteratur, och förklarar detta med att ”förmodligen för att man inte känner till 

lika mycket av annan litteratur och både tillgången och exponeringen av denna är mindre. 

Litteraturen är också lättare att förstå och jag kan mer om den”. Lärare 4 menar att religion, 

kultur och symbolik kan vara annorlunda i annan litteratur ”vilket i och för sig kan vara 

spännande men jag har inte tillräckligt med kunskaper och tillgång till sådan litteratur på 

skolan”. 

 

Lärare 4 arbetar på många olika sätt med skönlitteraturen. Hon säger att hon utformar sin 

undervisning efter ”vilket fokus jag vill ha”. Ibland vill hon titta på en viss genres utveckling, 

ibland vill hon att fokus ska vara på textens uppbyggnad och andra gånger vill hon att 

eleverna ska jämföra barns sociala situation genom tiderna . Det är viktigt för läraren att alltid 

utgå från styrdokumentens strävansmål, eftersom de lyfter fram kunskaper som eleverna har 

nytta av i hela sitt liv. Vid några tillfällen använder hon både böcker och filmer för att belysa 

en viss fråga. Hon arbetar inte kronologiskt med litteraturen utan väljer texter från olika 

epoker som kan knytas exempelvis till ett visst tema eller en viss genre. Ibland inleder hon ett 

nytt arbetsområde med en presentation där hon ställer frågor till eleverna om vad de vet, och 

andra gånger samlar hon på slutet ihop allt man gemensamt kommit fram till. Eleverna arbetar 

både muntligt och skriftligt med litteraturen men ”mest tid läggs på det skriftliga arbetet 

eftersom man inte har tillräckligt med tid”. En slutuppgift kan till exempel vara att skriva en 

uppsats kring litteraturen de läst och koppla den till en viss fråga. Läraren berättar att hon 

någon gång låtit eleverna välja själva vad de ska skriva om i uppsatsen, men har förstått i 

efterhand att resultatet skulle bli bättre om hon styrt in eleverna på ett visst fokus eftersom ”de 

hade lyckats bättre då”.  
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Som lärare vill Lärare 5 ”hitta en bredd i det som eleverna läser och jag jobbar inte i 

kronologisk ordning utan vill jobba med en blandning av allt och låta eleverna finna olika 

kopplingar”. Hans elever har bland annat läst Hemingway, Kafka, Shakespeare, Joyce, DH 

Lawrence och Strindberg . Lärare 5 säger att ”vi lägger mycket tryck på modernismen för att 

jag tycker de ska lära känna det senaste för att förstå det som händer idag. Till modernismen 

finns även många roliga skrivövningar som man kan göra”. Lärare 5 menar att det är 

tidsödande att läsa långa romaner och därför läser eleverna en del utdrag ”men fokus ligger på 

läsande av hela noveller. Tiden och elevernas läsförmåga gör att det är svårt att läsa hela 

romaner. Noveller är bra, för till skillnad från utdrag ur antologier kan man läsa hela verk och 

få syn på textens uppbyggnad och berättarstrukturer. Det är också lättare för eleverna att tänka 

kring det de läser om de får läsa en hel berättelse”. Lärare 5 säger att han ”förstår inte de som 

börjar med antiken redan i Svenska A. Om man har elever som inte har läst en bok i hela sitt 

liv, varför ska de då tvingas läsa Odysseus? Så skapar man inga läsare”. 

Lärare 5 säger sig arbeta på många olika sätt med skönlitteratur. När eleverna själva valt en 

bok får de skriva en recension och presentera boken för varandra i avsikt att sprida läsandet. 

Annars kan eleverna exempelvis jobba med projekt. Lärare 5 berättar att: ”vi har flera olika 

projekt eftersom vi jobbar på ett estetiskt program”. Varje läsår börjar några lärare med ett 

berättarprojekt där de kopplar samman skönlitteraturen med film, foto, ljud och expo. 

Avsikten med detta är att väcka lusten hos eleverna. Lärare 5 säger att ”man måste tänka att 

flera av våra elever har gått igenom hela högstadiet utan att läsa en enda bok. Då måste man 

sträva efter att få dem tända på litteraturen”.  

Lärare 5 tycker inte om att jobba med antologier och använder därför dessa sparsamt. 

Avsikten med att detta är enligt lärare 5 att ”det går inte att nå fram till eleverna om de bara 

får läsa utdrag. De kan aldrig se helheten bara genom ett utdrag. Jag kan ju det eftersom jag 

läst så mycket och har goda litteraturkunskaper, men man kan inte kräva av eleverna att de 

ska kunna se texters struktur och tankar genom ett utdrag från en antologi, det är ju omöjligt”.  

När eleverna läst får de ofta först presentera för varandra muntligt vad de läst och sedan 

skriva en analys av texten. De ska exempelvis sätta in den i ett litterärt sammanhang vilket 

enligt Lärare 5 är mycket svårt. Tacksammare är då enligt läraren att jobba utifrån ett tema 

såsom kärlek eller sorg. För det mesta skriver eleverna mer än de pratar om texterna. Lärare 5 

menar att ”dels är det för att det annars är svårt att hinna med, att alla ska få prata, men också 

för att jag tycker att när de skriver kommer de lite djupare tankarna fram”. 
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Lärare 6 berättar: ”Vi läser mest utdrag från antologier. Mina elever är inga läsare, några har 

inte läst en bok under hela grundskolan och då blir det för mycket för dem att läsa hela verk”. 

Han menar att ”det är textmängden som får dem att vägra. En gång läste vi Snabba Cash, men 

då var vi tvungna att muta dem med att de skulle få gå på bio”. Lärare 6 berättar även att de 

”läser allt i klassrummet, det går inte att de ska läsa hemma, det gör dem inte”. Eleverna läser 

”bara västerländsk litteratur för det finns mycket främlingsfientlighet i klasserna. När vi skulle 

läsa utdrag ur Tusen och en natt vägrade de för att den är muslimsk, så man kan inte ge dem 

något sånt”. Lärare 6 säger att det är ”mycket tungt att jobba med de här eleverna eftersom de 

har ett sånt motstånd mot att läsa”. 

Läraren berättar att ”vi jobbar mycket med högläsning, jag läser och eleverna lyssnar, annars 

kommer vi inte genom texterna”. Det skulle enligt Lärare 6 vara omöjligt att arbeta på något 

annat sätt även om han ofta tänker att han skulle vilja göra det. Högläsningen handlar mest om  

utdrag från en antologisamling och många gånger tittar eleverna även på en film ”för att de 

ska förstå bättre”. Eleverna skriver svar på instuderingsfrågor från antologierna och läraren 

försöker få igång samtal om vad som lästs. Han menar dock att ”mest är det jag som pratar, 

eller ställer frågor. Ibland svarar de, mest på de rena faktafrågorna, sånt gillar de. Men om jag 

berättar om en litterär epok t ex suckar de mest och säger, det här är ju inte svenska, det är ju 

historia”.  

5.2 Texten eller eleven som kunskapskälla? 
Nedan presenteras respondenternas svar angående hur de ser på eleverna och de texter de 

läser som potentiella källor till kunskap.  

Lärare 1 säger att ”när vi läser historisk, klassisk litteratur är det vanligast att jag utgår ifrån 

litteraturen. Den historiska klassiska litteraturen är ju skriven i ett visst sammanhang och har 

därmed ett visst syfte och därför är texten viktigast”. Hon menar vidare att ”man kan givetvis 

göra sina egna tolkningar, men med en historisk text är det viktigt att den sätts in i sitt 

sammanhang”. Vad gäller den moderna eller egenhändigt valda litteraturen säger läraren att 

där ”har eleven frihet att göra sina egna tolkningar. Jag tycker att läsaren har 

tolkningsföreträde men samtidigt är det intressant att veta hur en text har kommit till och 

vilken intention författaren har”. Läraren är tydlig med att hon utgår ”ifrån elevernas 

erfarenheter i mycket större utsträckning i moderna och självvalda texter än i historiska 

texter”, och att ofta börjar man då prata om någonting helt annat än det som står i texten. 
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Lärare 2 säger att hon ”utgår från texten, men försöker med hjälp av så öppna frågor som 

möjligt att få eleverna att dra paralleller till sitt eget liv och egna erfarenheter”. Hon försöker 

välja texter ”utifrån vad hon vet om eleverna och deras framtida behov, som yrkesmänniskor 

och samhällsmedborgare” men hon säger att ”samtidigt har jag nog mycket ett epoktänkande 

och vill också att man ser det som är typiskt för epoken. Jag tänker nog ungefär så här: Vad 

inom denna epoken passar den här gruppen och så vill jag att de hittar den kunskapen i texten. 

 

En anledning till att läraren inte ser eleverna själva som kunskapskällor är som hon säger att 

”mina elever har av olika anledningar inte så starka egna drivkrafter. I vissa grupper tar det tid 

att motivera att den här kursen överhuvudtaget ska läsas. Helst svarar man kanske på frågor 

som man lätt kan hitta svaret på i texten, i alla fall inledningsvis, det är ingen som har några 

egna frågor”. Positivt är enligt Lärare 2 dock att ”ofta finns det någon i varje grupp som vill 

tänka lite längre och då kan ju elevernas egna tankar ta mer plats, men det får komma med 

tiden”. 

 

Lärare 3 utgår hela tiden från texten eftersom ”eleverna själva kan inte riktigt användas som 

kunskapskällor, det är mycket jag som ställer frågor eller så svarar de på frågor från 

antologierna. Litteraturen väcker inga egna frågor hos eleverna”. Denna lärare menar att den 

typen av elever som hon har måste man hjälpa att ta sig igenom texter genom att förklara 

svåra ord och peka på vad som är typiskt för epoken, och ”då stoppar de liksom och kommer 

inte längre än så i sina tankar”. Lärare 3 menar att de elever hon undervisar är mycket svaga 

läsare och kommer därför inte med egna tankar och funderingar. Strävan hos Lärare 3 är dock 

att aldrig ge upp utan försöka peppa eleverna till att bli läsare. Hon säger att ”det är väldigt 

synd att många lärare anser att man ska vara glad om man kan få dem att läsa hela texten men 

jag tycker ändå att man ska sträva efter att göra mer än så”. 

Lärare 4 menar att ”eleven ska utvecklas och det är texten som ska utveckla henne”. Enligt 

läraren är det en kombination mellan text och elev som ger nya kunskaper och ”sedan spelar 

det ju in vad som är fokus just då, på den lektionen”. Läraren förklarar att om tanken med 

lektionstillfället är att titta på olika texters struktur eller uppbyggnad så är texten i första hand 

kunskapsskälla. Skulle fokus istället vara att få eleverna att jämföra med sina egna liv ”blir 

givetvis eleven lika viktig som texten”. Läraren menar att ”ofta hamnar fokus någonstans 
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utanför texten och det kan vara bra men ibland måste man föra tillbaka eleverna på rätt spår 

för om de bara läser och pratar om sånt som de redan kan och vet sker ingen utveckling” 

Lärare 5 säger att han ”ser mötet som en kunskapskälla. Jag vill ge eleverna en möjlighet att 

möta texten och sig själva”. Det är viktigt för Lärare 5 att texten inte ses som en produkt av en 

epok utan istället som ”en produkt av en människa där texten kan ge kunskap tillsammans 

med den som läser och den som skrev texten”. 

Lärare 6 menar att ”det är absolut texten som ger kunskap. Eleverna har inget eget att komma 

med”. Han är dock tveksam till att de lär sig någonting av texten heller och säger ”Vad de lär 

sig av texten? Bra fråga, det vet jag faktiskt inte”. 

5.3 Kunskap om det egna jaget  
Under denna rubrik presenteras lärarnas inställning till elevernas möjligheter att utveckla 

kunskaper kring sig själva som individer genom litteraturen.  

Lärare 1 säger sig sträva efter att eleverna ska utveckla sig själva ”det låter lite flummigt men 

när man ser att elever har mognat och kan diskutera lite svårare problem då tycker man att 

man har lyckats som lärare. De är lite omogna våra elever här och därför tycker man att det är 

bra när de utvecklats, växt och kan ta tag i existentiella frågor”. I arbetet med den bok de valt 

själva får de muntligt berätta om vad läserfarenheten har gett dem och ”man hoppas alltid att 

den gett dem någonting, men det har den inte så ofta”.  

Lärare 1 ser personlig utveckling som en form av kunskap, men en kunskap som är svår att 

sätta fingret på. Hon säger: ”Ja, vad tittar man på? Det är svårt att ha några exempel . men 

man ser, det är lite så, om de har kommit på något själv, jag kan ju se i många uppsatser att 

jag kan läsa mig själv, att det har jag sagt, att de skriver av mig, men sen kan jag se att om de 

har kommit på något eget, tänkt själva, då har de utvecklats liksom”. 

Lärare 2 uttrycker att ”jag vill också att de ska kunna tänka vidare, alltså vad har detta för 

relevans för mig, kan jag se någonting på något sätt finns här en möjlighet att diskutera min 

egen tillvaro, finns det andra förutsättningar som påverkar. Man vill ju gärna att de ska tänka 

vidare”. Dock ser hon en svårighet i att komma dithän. Hon säger att ”det är nästan alltid jag 

som får styra upp med frågor, de kommer inte med egna. Men det kanske är jag som styrt upp 

dem så, hade jag lämnat öppet hade det kanske varit annorlunda. Så att där styr jag ju då”. 
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Angående kunskaper om det egna jaget så säger Lärare 3 att ”jag har inte elever som 

resonerar och ifrågasätter. Jag är glad om de klarar av att leta upp fakta eller hitta någonting 

som är typiskt för epoken” och därmed kan hon inte heller sträva efter att de ska utveckla 

kunskap om sig själva som individer. Lärare 3 uttrycker dock en önskan om att så var fallet 

men menar att ”jag kan ju inte trolla fram kunskaper som inte finns”.  

Lärare 4 menar att ”om jag ska kunna lära känna mig själv måste jag kunna förstå och veta 

mycket om andra också och därför är litteraturen viktig”. Hon menar att eleverna väljer gärna 

självbiografiska böcker när de får välja fritt och tror att det kan vara en del av viljan att 

försöka förstå sig själv genom andra.  

Lärare 5 hävdar att litteraturen är ett bra sätt att lära känna sig själv. Han säger att ”jag vill att 

de ska få syn på hur litteratur påverkar och har påverkat våra tankar genom tiderna. 

Litteraturen är ju både en spegel och en katalysator. De ska få hjälp med att förstå sig själva 

genom litteraturen”. 

Lärare 6 nämner ingenting som eleverna skulle kunna lära sig om sig själva. Han menar att 

”mina elever kan inte reflektera, tänka själva. De är inte skolade på det sättet. Kanske är det 

en fråga om social samhällsgrupp, kanske är det bara så att de inte tycker om litteratur” 

5.4 Kunskap om andra  
Under denna rubrik presenteras lärarnas svar angående litteraturens möjligheter att ge 

eleverna kunskap om andra människor och kulturer.  

Lärare 1 ser främst att man kan lära sig om andra tider och hur livet var under olika epoker. 

Hon säger att ”vi har en hel del främlingsfientlighet men vi jobbar inte med det genom 

litteraturen, men man kan göra det. Innan jobbade kuratorn med det här. Vi har inga elever 

med svenska som andraspråk och därför blir det inte av”. 

Lärare 2 nämner ingenting om att hon vill att eleverna ska utveckla kunskaper om andra, men 

säger dock att hon skulle önska att de själva kunde tänka vidare utifrån texten och att hon 

egentligen skulle vilja arbeta mer med litteratur som handlar om andra kulturer. Hon berättar 

att ”det är något man skulle kunna bli bättre på, men det hinns inte med i kursen Svenska B 

eftersom det är så mycket fokus på litteraturhistoria”.  

Lärare 3 anser att det är svårt för eleverna att lära sig om andra genom läsningen i Svenska B 

eftersom det är mycket litteraturhistoria. Hon säger vidare att ”i Svenska A finns mer 



28 

 

utrymme att läsa böcker om t ex ungdomar från andra länder, men vi gör inte det här. Vi 

arbetar med de litterära epokerna och vad som är typiskt för dem och då är det ju mest 

västerländsk kultur, men vi har läst lite från Tusen och en natt”. 

Lärare 4 säger att hon ”vill att de får ökad förståelse för människor som är i andra situationer 

än de själva, t ex människor från andra religioner, människor som har cancer eller människor 

som lever i livets slutskeende” och menar att allt det kan man få genom litteraturen. Det gäller 

att hitta en bredd bland elevernas texter och olika infallsvinklar och fokus.  

 

Lärare 5 berättar att eleverna ”läser absolut mest västerländsk litteratur. Framför allt är detta 

en brist på kunskap hos mig som gör att jag väljer denna. Jag vill inte hamna i en situation där 

jag inte är insatt i det som vi läser om”. Han berättar även att skolan köpt in en antologi med 

samlade noveller från olika världsdelar ”vilket var väldigt intressant. Då läste vi dikter och 

gjorde bildanalyser”.  

Lärare 5 säger att ”man borde bli bättre på detta för det ligger i tiden. Jag har inga svenska 

som andraspråkselever men jag kan tänka mig att det skulle kunna bli ett spännande utbyte av 

kulturkunskap om man arbetade med annat än den västerländska litteraturen. Det skulle bli 

lättare att förstå andra”. 

Lärare 6 tror att ”man skulle säkert kunna använda litteraturen som ett sätt att förstå andra 

kulturer och religioner t ex. Vi har mycket problem med fördomar här. Men de vägrar läsa 

sånt som är skrivet av en författare med ett annorlunda namn och vad gör man då? Hur ska 

man då få dem att lära sig någonting när de inte ens vill börja läsa texten. Som jag sa, de 

vägrade Tusen och en natt”. 

5.5 Kunskap om texten  
Under denna rubrik presenteras lärarnas svar angående hur de arbetar med kunskaper 

kopplade till texten och dess uppbyggnad.  

Lärare 1 berättar att ”när det gäller språket pratar vi mest om ifall de tycker det är svårt eller 

lätt. Vi har många elever som har det svårt med sitt språk och saknar flyt”. Litteraturen 

används inte i första hand för att lära sig texters uppbyggnad utan mer som exemplifiering av 

olika epoker.  
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Lärare 2 menar att ”det ibland kan vara så att man tittar på språk eller personskildringar” men 

att det mest är de duktiga eleverna som klarar av detta.  

Lärare 3 hävdar att ”skönlitteratur kan både utveckla den språkliga kunskapen och vara 

allmänbildande” och hon och hennes elever arbetar mycket med vad som är typiskt för 

texterna från respektive epok, men inte så mycket med att utveckla elevernas eget språk. 

Lärare 3 menar att hon har många elever som tycker det är svårt att läsa och skriva och därför 

väljer hon alternativa metoder som dramatisering för att eleverna ska visa att de förstått vad 

litteraturen handlar om. 

Läraren 4 anser att ”kunskap om texters struktur är viktig för att de ska utveckla sitt eget 

språk”. Eleverna får ofta skriva uppsatser eller texter där de både ska analysera litteraturen 

men även öva på sitt eget skrivande. Lärare 4 menar att ”man kan inte få in allt under ett 

lektionspass utan måste rikta fokus på exempelvis texten då om man vill utveckla elevernas 

textkunskaper”. 

  

Lärare 5 ”tycker inte om att jobba med antologier” utan använder istället noveller mycket 

eftersom han vill att de lästa texterna ska hjälpa eleverna utveckla sitt eget språk. Lärare 5 

menar att ”det går inte att nå fram till eleverna om de bara får läsa utdrag. De kan aldrig se 

helheten bara genom ett utdrag. Jag kan ju det eftersom jag läst så mycket och har goda 

litteraturkunskaper, men man kan inte kräva av eleverna att de ska kunna se texters struktur 

och tankar genom ett utdrag”.   

 

Lärare 6 ser det som mycket svårt att arbeta med att utveckla kunskaper om texters 

uppbyggnad med sina elever. Han berättar att ”de äldre verken och språket där fastnar vi ofta , 

så fort de ser en plural verbform t ex så vägrar de läsa vidare”. Resultatet blir att eleverna får 

jobba mycket med ordkunskap och ”kommer inte vidare till att kolla på textstrukturer, vi 

fastnar i det svåra språket”. Eleverna producerar inte heller själva särskilt mycket text, 

förutom vid instuderingsfrågor, prov eller loggboksskrivande.  Dess elever skriver inga 

uppsatser om litteratur de läst.  

 

5.6 Kunskap om kontexten  
Nedan presenteras lärarnas svar angående vilka kunskaper eleverna har möjlighet att utveckla 

kring den kontext litteraturen skapats och läses i.  
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Lärare 1 berättar hur hon ”försöker plocka lite från olika epoker. De tycker att antiken och 

medeltiden är mest intressant, romantiken, medeltiden, upplysningen det blir lite sådär. Man 

ser ofta en film av Shakespeare och sen tar man upp Robinson och någon dikt eller film”. 

Lärare 1 upplever det som stressigt att hinna gå igenom alla epoker och därför blir det så att 

”för realismen tar man upp något verk, ser en film eller läser delar av ett verk, man går genom 

det lite snabbare”. För att utveckla kunskaper om kontexten säger läraren att hon ”har tänkt 

igenom lite frågor som vi tar upp och så diskuterar vi dem. Det är så mycket gammalt i den 

äldre litteraturen, man måste ju förklara, där kan vara ord som de inte kan förstå, det är så 

fruktansvärt mycket”. Lärare 1 menar att det är mycket svårt för eleverna att förstå den 

kontext litteraturen skapats i. Hon berättar att ”vi läste Fogelströms Mina drömmars stad och 

där var hur mycket som helst som man fick förklara för de kände inte till den epoken alls, hur 

folk hade det”. 

Lärare 2 uttrycker en önskan om att eleverna ska ”kunna iaktta och se saker, knyta samman 

litteraturhistoriska kunskaper med det som man ser i texten. Jag vill få dem att tänka vidare, 

hur kan du jämföra med annan litteratur du läst?” Hon säger att ”även om de mest läst i 

antologiform vill jag att de ska kunna göra jämförelser till andra verk, att de tänker kring vad i 

samhället har gjort att texten är utformad som den är?” Lärare 2 tycker att det är enkelt för 

vissa perioder och säger att ”med Shakespeare i hans situation t ex hur viktigt var det att man 

hade en rik persons beskydd, hur påverkade det texten, eller hur påverkade teaterns 

uppbyggnad texten, sånt vill jag att de ska se och det går för vi jobbar med det i engelskan 

också”.  

Lärare 3 säger att ”det är mycket svårt för eleverna att se sammanhang, att lyfta tanken 

vidare” men har med hjälp av dramatiseringar arbetat med att överföra antika dramer till nutid 

med förhoppningen om att ”eleverna har varit tvungna att föra texten till en annan period och 

försöka lista ut hur den hade sett ut i en annan kontext”. Läraren är mycket nöjd med 

resultaten av arbetet här och ”hoppas att eleverna lärt sig något om skillnaden mellan olika 

epoker”.  

Lärare 4 säger att ”om eleverna tror att de ska lära sig om antiken när de läser boken ger man 

inte dem rätt förutsättningar”. Lärare 4 arbetar inte kronologiskt och ”ser epokkunskap enbart 

som byggklossar till att nå den högre utvecklingen. Hon menar att man ”måste förstå det 

gamla för att förstå det som är nu” och strävar samtidigt efter att eleverna hela tiden ska ha 
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”ett jämförande perspektiv i åtanke, de ska inte bara jämföra hur det var i olika tider utan även 

hur olika individer och texter skapas och läses i olika kontexter”.  

Lärare 5 anser att ”epokkunskap är bara viktig som hjälp för tanken. Därför hänger jag inte 

upp mig på att eleverna ska ha läst lika mycket från varje epok”. Lärare 5 ”vill mer att de ska 

försöka läsa litteratur som fortfarande lever, oavsett vilken epok den kommer ifrån. Litteratur 

där man kan hitta kopplingar till livet då och nu”.  

Lärare 6 berättar att hans elever ”vill inte läsa historia på svensktimmarna. I så fall måste det 

handla om andra världskriget säger de. För andra världskriget kan vi”. Detta gör enligt läraren 

att det är väldigt svårt att föra in några diskussioner om kontexten eftersom eleverna inte har 

utvecklat någon förmåga att läsa mellan raderna. Han berättar att ”i Robinson Crusoe kan de 

läsa och kanske lära sig hur man bygger en hydda. Men de kan inte tänka t ex att Robinson 

var en produkt av sin samtid eller fundera kring varför han gör och tänker som han gör”.  

 

5.7 Kunskap om den meningsskapande processen  
Under denna rubrik presenteras de svar som kan kopplas till utveckling av kunskap om den 

meningsskapande processen.  

Lärare 1 berättar om vad läsupplevelsen gett dem” Jag säger alltid till dem att de ska utgå från 

sig själva. Hur tänker ni själva? Skriv så, var inte rädda för att skriva det. Det är alltid läsaren 

som har tolkningsföreträde. Samtidigt är det så att vi har inte så starka elever här och därför är 

det jag som ställer frågorna till dem. Det är väldigt sällan de kommer med egna frågor”.  

Lärare 2, 3 och 6 ser inte att deras elever har potential eller vilja att ställa några egna frågor på 

texten och formulerar därför alla frågor själva, alternativt tar hjälp av instuderingsfrågor från 

antologiböcker. 

Lärare 4 säger sig hela tiden försöka få eleverna att ha ett jämförande perspektiv i bakhuvudet 

när de läser texter, men samtidigt menar hon att hon själv är nog den som ”mest ställer frågor” 

eftersom hon vet vad eleverna bör leta efter och det ibland är svårt att få dem att självmant 

ställa egna frågor. Läraren skulle aldrig låta eleverna läsa verk som hon inte själv är insatt i.   

Lärare 5 vill gärna att eleverna ställer egna frågor och tycker om att ”utmana dem med lite 

provocerande tankar” som gör att de själva måste tänka till kring texters mening och budskap. 
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Han menar dock att detta inte alltid lyckas utan han får själv styra eleverna mot de svar som 

förväntas.  

5.8 Kunskap om litteratur och kulturarv 
Under denna rubrik presenteras lärarnas inställning till att arbeta med att utveckla kunskaper 

om litteratur och kulturarv.  

Lärare 1 tycker att det är viktigt att eleverna kan mycket om antiken. Hennes motivering till 

detta är ”att eleverna tycker det är intressant och det är viktigt för dem att bli lite 

allmänbildade, det är inte alla som är det här av våra elever”. 

Lärare 2 säger att hon ”vill knyta till litteraturhistoriska kunskaper för att höja 

allmänbildningen hos vissa elever” och därför har hon alltid med några rena faktafrågor på 

prov eller vid instuderingsövningar. Hon säger att ”det är bra att ha den typen av faktafrågor 

på provet som gör att man vet att detta kan de i alla fall, så att man vet att man har alla med 

sig lite, det är svårare med jämförandefrågor”. 

Lärare 3 säger att ”jag tycker det är viktigt att eleverna känner till i alla fall vem Shakespeare 

eller Homeros var om de hamnar på en fikarast någon gång där någon pratar om det.” Lärare 

3 berättar att många av hennes elever aldrig har läst någon bok innan och vet väldigt lite om 

omvärlden. 

Lärare 4 förstår inte varför många lärare upplever kurs B som stressig utan menar att man ska 

fokusera på strävansmålen istället för kursmålen och på detta sätt ge eleverna möjlighet att 

utveckla de kunskaper de har nytta av i livet.  Kunskap om kulturarv får ”inte vara ett 

självändamål eftersom det inte går hand i hand med skolans egentliga uppdrag”. 

Lärare 5 tycker inte det är viktigt att veta vad olika verk heter eller vem som skrivit dem. Han 

säger att ”det är jättesvårt att bedöma elevernas kunskap om litteraturhistoria för att många 

har så lite litterär förankring. VG- och MVG-kriterierna har ju jättesvåra krav, de handlar ju 

om att man ska tolka och reflektera över texters giltighet och sätta in dem i både samhälleliga, 

kulturella och historiska sammanhang. Vilken elev kan det egentligen? Om man inte bara ska 

skrapa lite på ytan?” Lärare 5 säger att ”jag förstår inte meningen med att lära eleverna så 

mycket som möjligt om de kända författarna eller antiken, varför ska de kunna det, det har de 

ingen nytta av”. 
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Lärare 6 tycker att ”litteraturhistoriska kunskaper är viktiga” och det är den formen av 

kunskap hans elever är bäst på eftersom de alltid klarar faktafrågorna bäst. Han menar att ”det 

här med att koppla och göra jämförelser fungerar inte”. Han vill också ge eleverna lite 

allmänbildning eftersom han säger att ”överhuvudtaget är de inte så allmänbildade och har 

inte heller något direkt intresse av att veta vem Strindberg eller någon annan var”. 

5.9 Kunskaper i att läsa och skriva 
Under denna rubrik presenteras hur lärarna tänker kring att utveckla kunskaper i att läsa och 

skriva genom skönlitteraturen. 

Lärare 1 berättar att de inte jobbar så mycket med elevernas språk i samband med 

skönlitteraturen. Hon säger att ”det enda vi tittar på är när de har läst någonting, då tittar vi på 

om de tycker språket är lätt eller svårt och ofta tycker de att det är svårt om det är gamla 

texter”. Eleverna arbetar inte heller med skrivutveckling i samband med litteraturen eftersom 

de mest skriver svar på antologifrågor eller utformar traditionella bokrapporter. Lärare 1 säger 

sig arbeta med att utveckla skrivandet i andra delar av svenskundervisningen. 

Lärare 2 säger sig ha elever som ”har en hyfsad läsförståelse” och hon arbetar mycket med 

läsförståelse av texter som inte är skönlitterära, såsom faktatidskrifter knutna till de program 

hon undervisar på. Eleverna skriver ”främst några bokrapporter och svar på frågor eller gör 

tankekartor, men inte särskilt mycket kring skönlitteraturen, de får mer skriva artiklar och 

krönikor och sånt” 

Lärare 3 säger att ”ett av mina främsta mål är att utveckla deras läsförståelse. De läser 

ingenting utanför skolan och har mycket dåligt ordförråd och detta är därför min huvudsakliga 

uppgift”. Eleverna skriver inte så mycket om det som de läst. Lärare 3 berättar att ”de vill 

hellre skriva egna berättelser för det är det som de är vana vid”. 

Lärare 4 menar att det är viktigt att sträva efter ”ökad läsförståelse av många olika texter 

eftersom så ser vårt samhälle ut, vi måste kunna läsa och vi måste kunna läsa bra, annars 

klarar vi oss inte”. Läraren säger även att ”om man ger eleverna rätt förutsättningar så kan de 

utveckla sitt eget språk genom det språk de får till sig genom litteraturen”. Lärare 4 låter sina 

elever skriva mycket kring litteraturen och hävdar att ”det är bäst om jag ger dem 

instruktioner om fokus för skrivandet annars blir deras texter för spretiga och de utvecklas 

inte som jag önskar”.  
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Lärare 5 säger att ”först och främst vill jag att de ska lära sig tycka om litteratur. Lyckas man 

med det har man kommit en bra bit på vägen. Om man får sina elever att bli läsare, för läsare 

måste det bli, annars får de det svårt i samhället”. De elever som läraren undervisar får skriva 

en hel del uppsatser kring det som de läst. När de lämnar in uppsatserna tittar läraren främst 

på om eleverna kan förmedla sina tankar kring det lästa och ”om eleverna inte kan det får de 

bearbeta sin text igen tills jag ser vad de menar och att de dragit de rätta slutsatserna”. 

Lärare 6 uttrycker en stark önskan om att han gärna skulle vilja få eleverna att bli läsare och 

att få dem att förstå att det är viktigt att kunna läsa. Svårigheten enligt honom är att eleverna 

läst så lite innan. Läraren läser väldigt mycket högt för eleverna och berättar att ”vi skulle 

behöva sitta och närläsa varje stycke och sedan prata om det direkt för att de skulle kunna 

börja bli läsare. Ibland tänker jag att vi borde jobba helt annorlunda, men ibland känner jag att 

det är en mycket tung uppgift. Hur får man dem att läsa när de avskyr böcker?” 
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från intervjuerna med utgångspunkt i de rubriker som 

använts under det avsnitt som benämns Resultat. Under respektive rubrik sammanställs och 

diskuteras respondenternas svar kopplade till teoribakgrunden. 

6.1 Litteratur och uppgiftskultur 
Fyra av sex lärare arbetar i huvudsak med antologiböcker och instuderingsfrågor till dessa. 

Deras elever läser i princip inga hela verk. Motiveringarna till detta är dels att det är mycket 

som ska täckas in i kursen Svenska B och dels anser lärarna sig ha elever som är väldigt svaga 

läsare. 

De lärare som väljer att inte arbeta med antologiböcker, motiverar detta med att det blir svårt 

för eleverna att se helheten i texterna om de inte får läsa hela verk och därefter tänka, skriva 

och diskutera kring dessa. En av dessa lärare uttrycker även att det är svårt att få eleverna att 

läsa hela romaner och väljer därför att i första hand arbeta med noveller.  

Samtliga lärare menar att eleverna främst får lämna in skriftliga uppgifter som bevis på vilka 

kunskaper de utvecklat. De skriftliga uppgifterna kan vara allt ifrån instuderingsfrågor till 

uppsatser med anknytning till litteraturen. Anledningen till att eleverna främst får visa sina 

kunskaper i skriftlig form är att det tar längre tid att låta varje elev få möjlighet att säga 

någonting i klassrummet och risken finns då att vissa elever inte får komma till tals. Med 

skriftliga inlämningsuppgifter får alla möjlighet att visa sina kunskaper. Enligt Årheims 

resonemang (2007) skulle undervisningen ge ännu mer om uppsatserna inte sågs som 

slutprodukter utan istället som utgångspunkter för elevernas vidare kunskapsutveckling. 

De lärare som uttrycker en frustration över att deras elever varken är läsare eller 

allmänbildade individer, är också de lärare som ser kursen Svenska B som stressig för att de 

vill hinna med att gå igenom så mycket som möjligt av de olika litterära epokerna. En 

tolkning av detta kan vara att lärarna fokuserar mer på kunskap om den kontext texterna 

skapats i, än att låta eleverna faktiskt få läsa och ta aktiv del av den litteratur som skapats. 

Både Molloy (1996) och Ullström (2007) är kritiska mot denna uppgiftskultur där eleverna 

inte ges möjligheter att utveckla egna tankar kring det lästa. Resultatet blir att eleverna enbart 

erbjuds läsning av korta utdrag, och om de inte varit läsare tidigare, är det svårt att se att detta 

skulle utveckla deras fantasi eller lust att lära genom litteraturen eller att se litteraturen som 
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”en källa till kunskap och glädje” (Skolverket 2000a). De kunskaper som eventuellt utvecklas 

handlar mer om sökläsning än möjligheten att öka sin förståelse för texters uppbyggnad, sig 

själv och andra.  

Intressant att notera är alltså att de lärare som uttrycker missnöje med det faktum att deras 

elever inte är några läsare, också är de lärare som ger eleverna minst möjligheter att läsa. Som 

lärare är det absolut nödvändigt att fundera kring om den litteratur och de uppgifter man ger 

eleverna verkligen utvecklar de kunskaper man eftersträvar. Elever som aldrig läst en bok 

innan de kommer till gymnasiet, och på gymnasiet enbart får möta textutdrag från antologier, 

har förmodligen mycket lite förmåga att utvecklas eller motiveras som läsare. Svedner (1999) 

menar, som nämnts tidigare, att läraren har en viktig uppgift i att legitimera läsningen av 

böcker. Om läraren inte ger eleverna några hela böcker att läsa, kan detta signalera till 

eleverna att läsning inte är viktig. Den uppgiftskultur man skapar styr enligt Årheim (2009) 

läsningens potential och med detta i åtanke kan man ifrågasätta vilken potential 

litteraturundervisning, som grundar sig på antologiläsning, egentligen har och hur pass 

kunskapsutvecklande den är. Det kan enligt Årheim föreligga en diskrepans ”mellan vad man 

strävar efter och vad man gör” (Årheim 2007:93) vilket eventuellt kan vara fallet för några av 

de intervjuade lärarna, eftersom de vill ha elever som utvecklar sig själva som läsare men inte 

erbjuder dem möjlighet till detta.  

6.2 Texten eller eleven som kunskapskälla? 
Fyra av sex lärare säger sig se texten som främsta kunskapskälla. Det är dessa lärare som i 

första hand fokuserar på antologiläsning och frågan är om de verkligen använder texten som 

kunskapskälla i den utsträckning som Svedner (1999) menar när han skriver om textcentrerad 

undervisning. Svedner syftar då till att texten kan ge kunskaper om bland annat texters 

uppbyggnad och utformning. Frågan är dock om inte lärarna i den här undersökningen snarare 

ser texten som en källa till kunskap om en viss epok. Deras undervisning blir därmed varken 

textcentrerad eller elevcentrerad eftersom fokus ligger på den epok texten är skapad i.  

De lärare som främst använder sig av antologiläsning är också de lärare som har låg tilltro till 

elevernas förmåga att tänka själva eller ställa frågor till texten. Deras undervisning blir vad 

Svedner (1999)  benämner lärarstyrd. Fyra av sex lärare har svårt för att se sina elever som 

källor till kunskap. De menar att eleverna är så pass svaga att man varken kan läsa hela böcker 

eller föra några diskussioner kring vad eleverna läst, eftersom eleverna inte har några tankar 

eller frågor kring vad de läst. Måhl (2006) menar att lärare med lågt ställda förväntningar på 
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sina elever, mer eller mindre medvetet ger eleverna uppgifter som inte ger dem möjlighet att 

utveckla nya kunskaper, vilket skulle kunna vara fallet för dessa lärare. Förmodligen är det så 

att de omedvetet begränsar sina elevers möjligheter att utveckla kunskaper, som de faktiskt 

har potential till att utveckla. 

De två andra lärarna ser kombinationen av eleven och texten som främsta kunskapskälla. De 

väljer att undervisa både textcentrerat och elevcentrerat och ger eleverna flera olika uppgifter 

där de får möjligheter att tänka själva. För dessa lärare är det viktigt att lägga ett jämförande 

perspektiv på undervisningen och utveckla elevernas förmåga att analysera och diskutera. 

Lärarna styr dock gärna tankegångarna själva med hjälp av teman eller förutbestämda fokus i 

exempelvis uppsatser kring vad som lästs. Även dessa lärare har alltså begränsad tilltro till 

elevernas förmåga att tänka själva, men ger i betydligt högre grad möjligheten till detta. 

6.3 Kunskap om det egna jaget 
Av de sex lärarna uttrycker fem en vilja att eleverna ska utvecklas som individer. Tre av dessa 

ser dock oerhörda svårigheter för eleverna att kunna göra detta genom litteraturen eftersom de 

har svårt för att få eleverna att läsa överhuvudtaget. Att då kräva av dem att fundera kring sig 

själva i relation till litteraturen ser lärarna som en övermäktig uppgift. Enligt Torell (2002) är 

det dock möjligt att öva upp vad han kallar literary-transfer kompetensen som innebär 

förmågan att koppla texten till sina egna erfarenheter, och därmed öka möjligheten att förstå 

sig själv och sina handlingar. Litteraturundervisning som fokuserar i huvudsak på 

antologiläsning och faktabaserade instuderingsfrågor kan dock antas begränsa elevernas 

möjligheter att utveckla denna form av kunskap och även den kompetens som Årheim (2009) 

benämner narrativ fantasi. Eleverna måste ges möjlighet att genom litteraturen få perspektiv 

på sin egen förställningsvärld för att utveckla kunskaper om det egna jaget.  

Två av lärarna ser stora möjligheter att använda litteraturen som ett sätt att få eleverna att 

utveckla sina kunskaper om sig själva och en av dessa benämner litteraturen som både 

”katalysator och spegel”. Enligt Chambers (2005) kan eleverna utvecklas som individer om de 

får möjlighet att föra med sig sina erfarenheter in i texten, medan Molloy (1996) ser texten 

som en ursprungskälla utifrån vilken man kan inspireras att tala om elevernas egna 

erfarenheter. Huruvida de intervjuade lärarna är inspirerade av Chambers eller Molloy är svårt 

att fastställa. Lärarna nämner dock att det ofta är så att samtal som börjar kring det lästa ofta 

hamnar långt borta från texten och lärarens roll blir då att försöka styra tillbaka eleverna. 
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6.4 Kunskap om andra 
Några lärare uttrycker en frustration över att eleverna inte läser och tänker själva, därmed inte 

lär sig någonting om sina egna tankar och erfarenheter genom litteraturen, och heller inte kan 

lära sig någonting om andra. Men frågan är om det inte är så att just dessa lärare utformar 

undervisningen på ett sätt som inte ger något utrymme för egna tankar och reflektioner. 

Persson (2007) menar att i ett didaktiskt genomtänkt sammanhang har elever möjlighet att 

genom litteraturen utveckla ökad förståelse för andra människor och Lundgren (2008) lyfter 

fram hur litteratur kan främja förståelse för oliktänkande . Tre av lärarna säger att man borde 

kunna jobba mer med den främlingsfientlighet som existerar bland eleverna, men anser sig 

inte ha möjlighet att göra detta, på grund av att deras elever ”inte är några läsare”. Det kan 

antas att lärarna därmed likställer det faktum att eleverna inte läser med att de inte heller 

tänker. Intressant är dock att den lärare som menar att hennes elever inte har förmåga att 

självständigt tänka kring texten, lyckats få eleverna att göra om en text från dåtid till nutid 

med hjälp av dramatiseringar. Detta gav eleverna möjlighet att tänka själva och uppenbarligen 

lyckades de med uppgiften. 

Underförstått tyder mycket på att fyra av sex lärare tolkar begreppet ”kunskap om andra” som 

kunskap om människor från andra kulturer eftersom alla talar om ”andra” som människor från 

andra kulturer än den västerländska. Man kan här ana en ”vi och dem”- indelning. I förslagen 

till den nya kursplanen för ämnet blir denna uppdelning inte lika synbar eftersom man både 

strävar efter att eleverna ska utveckla kunskaper om det som är ”kulturellt särskiljande” 

(Skolverket 2010) och det allmänmänskliga, vilket enligt Lundgren (2009) benämns som 

interkulturell förståelse. 

Två av lärarna menar att man ska arbeta med att förstå människor i olika situationer och 

sammanhang och likställer inte andra som något främmande utan snarare människor kring 

dem. En av lärarna nämner exempelvis hur litteraturen kan ge kunskap om hur människor i 

livets slutskede har det.  

 

6.5 Kunskap om texten 
Flera lärare vittnar om svårigheten att arbeta språkutvecklande med litteratur från olika 

epoker, eftersom språket i böckerna är så komplicerat, och eleverna är ovana läsare. 

Eventuellt kan detta höra samman med att lärarna ser kunskap om texten som en isolerad 

verksamhet vilket enligt Rosenblatt (2006) benämns som efferent läsning. Denna läsning som 
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fokuserar på språk och form blir dock enligt Rosenblatt ”tom utan medmänsklighet” 

(Rosenblatt 2006:53). En av lärarna arbetar emellanåt fokuserat kring exempelvis texters 

uppbyggnad och struktur. Hon menar att man måste bestämma vilket fokus man har i 

undervisningen och att ibland bör fokus vara på språk och ibland på innehåll, eftersom 

styrdokumenten väldigt tydligt framhäver att språk och litteratur hör samman. Det som 

Svedner (1999) benämner som textcentrerad undervisning, dvs undervisning med fokus på 

texters form, struktur och författargrepp, bedrivs i viss mån av två av sex intervjuade lärare. 

Undervisningen hos dessa lärare är dock inte enbart fokuserad på texten utan snarare strävar 

man efter en balans där både text och elev ses som kunskapskällor. 

6.6 Kunskap om kontexten 
Samtliga lärare uttrycker att epokkunskap är viktig. Det är dock så att man har olika syn på syftet med 

att utveckla dessa kunskaper. Fyra av sex lärare ser en vikt i att eleverna ska utveckla faktakunskaper 

kring de olika epokerna och de författare som tillhör, vilket enligt Svedner kan innebära en risk, 

eftersom ”kunskapstyngden” (Svedner 1999:47) läggs på epokkunskap. Även Thavenius (1999) är 

kritisk till hur man bortser från att låta litteraturen i sig få komma till tals i och med att elevernas egna 

läsning riskerar att få för lite utrymme, vilket förmodligen kan anses vara fallet här. Dessa lärare testar 

elevernas kunskaper med hjälp av prov på respektive epoker alternativt instuderingsfrågor. Några 

diskussioner kring varför texten utformats som den gjorts eller tolkas som den görs förekommer inte, 

utan man strävar snarare efter kunskaper om litteraturen än genom litteraturen.  

Två lärare anser det i princip vara förkastligt att jobba kronologiskt och ser epokkunskap mer 

som byggstenar i en kunskapsutveckling, vilken i huvudsak ska fokusera på att få dem att 

förstå sig själva och andra genom texterna de läser. Skillnaden i synen på varför eleverna ska 

utveckla kunskap om texternas kontext, kan eventuellt anknytas till det som Persson (2007) 

lyfter fram som diskrepansen mellan kursmålen för Svenska B och strävansmålen för ämnet 

Svenska. De lärare som främst fokuserar på att eleverna ska utveckla kunskaper om centrala 

verk från olika tider, har kursmålen som utgångspunkt för sin undervisning. Lärarna som 

istället ser epokkunskapen som en del av en helhet, där syftet är att utveckla kunskaper i form 

av förmåga till ställningstagande, kan anses utforma sin undervisning efter strävansmålen.   

6.7 Kunskap om den meningsskapande processen 
Samtliga lärare ser en svårighet i att eleverna själva ska utveckla kunskaper om det som 

Probst (1999) benämner den meningsskapande processen och styrdokumenten lyfter fram som 

strävan att eleverna ska utveckla kunskaper kring hur mening skapas (Skolverket 2000a). Alla 

lärare vittnar om att det i första hand är de själva och inte eleverna som ställer frågor kring 
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texterna. Om detta är ett positivt eller negativt didaktiskt val kan inte fastställas, men risken 

bör finnas att dessa tankar blir en självuppfyllande profetia. Resultatet kan då bli att man inte 

uppfyller styrdokumentens krav på att eleverna i skolan ska få en ökad förståelse kring sitt 

eget lärande. 

 

6.8 Kunskap om litteratur och kulturarv 
Den svenska skolan är målrelaterad och ingenstans i styrdokumenten går att utläsa hur många 

eller vilka av klassikerna som skall läsas. Ändå upplever fyra av sex lärare att kursen Svenska 

B är ”stressig” och att man måste hasta igenom vissa epoker. Flera av lärarna ser även 

kunskap om kulturarvet som ett självändamål och ställer sig frågande till om det verkligen är 

acceptabelt att eleverna vet varken vem Hamlet eller Homeros var. Eventuellt kan det vara så 

att dessa lärare tolkar kursplanernas text om att eleverna ska ”utveckla en beläsenhet i centrala 

svenska och nordiska verk” (Skolverket 2000b) bokstavligt och härmed bortser från varför 

dessa verk bör läsas. Det faktum att kursplanerna kan anses svårtolkade har som nämnts 

tidigare påtalats i undersökningar av Skolverket (Skolverket 2009). Enligt Thorsson (2009) är 

ovan nämnda syn på kulturarvet och allmänbildning problematisk, eftersom det inte ligger 

någon vikt i att uppnå kunskap om kulturarvet om eleven inte har utvecklat några kunskaper i 

att förstå hur kontexten påverkar och har påverkat den text som skapats och läses.  Boken eller 

dess författare som fysiskt objekt kan inte isolerat anses utveckla några kunskaper.  

Allmänbildning och kunskap om kulturarvet prioriteras högt av hälften av lärarna, vilket är i 

linje med den kanondebatt som länge pågått och fortfarande pågår. De lärare som strävar efter 

att öka elevernas allmänbildning är också de lärare som har mest åsikter om vad eleverna bör 

läsa. Lärarna som inte ser allmänbildning som ett syfte i undervisningen, fokuserar istället på 

att presentera ett varierat utbud för sina elever i avsikt att få litteraturläsning att framstå som 

någonting som utvecklar kunskaper om både det egna jaget och andra människor.  

6.9 Kunskap i att läsa och skriva 
Tydligt i styrdokumenten är att språk och litteratur ska ses som en helhet. Läsning ska bidra 

till en förmåga att se ”hur man använder språket i olika sammanhang” (Skolverket 2000a) och 

genom läsningen kan man både utveckla sitt eget språk och skapa förståelse för de tankar som 

bärs fram i litteraturen. Svedner (1999) menar att om eleven stimuleras till att läsa och skriva i 

ett meningsfullt sammanhang har hon eller han större möjligheter att utveckla sin språkliga 

säkerhet. Huruvida antologiläsning med instuderingsfrågor kan ses som ett meningsfullt 
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sammanhang för eleverna, är tveksamt. Två av de intervjuade lärarna säger sig inte alls arbeta 

med språket i samband med litteraturen utan gör det på andra sätt inom ämnet svenska. Det 

kan därför antas att de inte ser på språk och litteratur som en helhet. 

 

Vad gäller elevernas egna läsning, berättar tre av lärarna att de använder sig mycket av 

högläsning på lektionerna och att eleverna sällan eller aldrig läser själva, varken hemma eller i 

skolan. När eleverna läser, gör de det främst i syfte att finna svar på instuderingsfrågor vilket i 

första hand utvecklar förmågan att sökläsa, vilket inte är i linje med vad styrdokumenten 

hävdar är skönlitteraturens främsta uppgift. De två lärare som låter sina elever läsa flest hela 

verk är också de som har mest fokus på språkutveckling och ger skriftliga övningar i form av 

uppsatser etc. Båda lyfter fram vikten av att kunna läsa och att kunna läsa olika former av 

texter. De ser själva läsandet som en viktig kunskap att stimulera till och erövra i strävan efter 

att ge eleverna större möjlighet i samhället.  
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8 Sammanfattning 
 

Skönlitteratur kan och ska ge eleverna möjlighet att utveckla flera olika former av kunskaper. 

Vilka dessa är och hur de utvecklas är beroende av lärarnas syn på vilka kunskaper som är 

viktiga och möjliga att utveckla. Möjligheten att utveckla dessa kunskaper är i sin tur 

beroende av den uppgiftskultur som omger läsandet. Lärarna i den här undersökningen vittnar 

om olika kunskapssyn och olika syn på elevernas och texternas potential som kunskapskällor. 

Majoriteten av lärarna fokuserar på att eleverna ska utveckla kunskaper om litteratur och 

kulturarv, medan övriga ser litteraturen som något genom vilken man kan utveckla kunskaper 

om sig själv och andra.  

De lärare som ser som främsta syfte med litteraturundervisningen att eleverna ska bli 

allmänbildade och utveckla epokkunskaper, är de lärare som i första hand arbetar 

antologibaserat och kronologiskt. Dessa lärare är också de som har lägst tilltro till sina elevers 

läsande, och samtidigt låter eleverna läsa väldigt få eller inga hela verk alls. Det föreligger 

alltså en diskrepans mellan vad lärarna eftersträvar att eleverna ska utveckla och den 

uppgiftskultur som lärarna skapar. Lärarna i denna grupp kan inte anses utgå från 

strävansmålen i kursen Svenska, utan fokuserar förmodligen bokstavligen på kursmålen för 

kursen Svenska B. 

De lärare som i första hand strävar efter att litteraturen ska hjälpa till med att utveckla 

elevernas kunskaper om andra och sig själva som individer, är de lärare som ser 

kombinationen av texter och elever som kunskapskällor. Dessa lärare arbetar inte 

kronologiskt och ser epokkunskap i första hand som underlag till att utveckla livskunskap 

genom litteraturen. Lärarna i denna grupp utgår i första hand efter strävansmålen i 

gymnasiekursen Svenska.  

Sammanfattningsvis kan sägas att elever som har turen att undervisas av lärare som har hög 

tilltro till sina elevers förmågor och finner en balans i hur de använder texten och eleverna 

som källor till kunskap, förmodligen har stora möjligheter att utvecklas både språkligt och 

som individer med hjälp av den litteratur de möter. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumall 
 

- Vilken litteratur har dina elever läst i kursen Svenska B i år? 

- På vilka olika sätt har ni arbetat med ovan nämnda litteratur? 

- Vilka kunskaper strävar du efter att eleverna utvecklar genom litteraturläsningen? 

- Utgår du i din litteraturundervisning från den lästa texten eller elevernas erfarenheter i 
strävan att utveckla nya kunskaper? Varför gör du som du gör? 

- Vilka av styrdokumentens mål utformar du dina uppgifter utifrån? Vilka kunskaper 
menar du att dessa uppgifter kan utveckla? 

 



Bilaga 2 – Hur uppsatsen anpassats efter Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer 

Informationskravet 
Undersökningens respondenter bör informeras om undersökningens syfte och försäkras om 

”att de uppgifter som insamlats inte kommer att användas i annat syfte än för forskning” 

(Vetenskapsrådet 2002:7), Detta kan vara av stor vikt eftersom lärare intervjuas angående hur 

de utför sitt arbete och frågorna bör inte uppfattas som en mätning av hur duktiga lärarna är på 

sitt yrke, Istället eftersträvas en undersökning av verkligheten och frågorna bör då besvaras så 

sanningsenligt som möjligt. Samtliga lärare informerades om att de kommer att vara anonyma 

i undersökningen. Vid beskrivningen av undersökningens syfte fick alla lärare samma 

information via mail, dvs att en undersökning skulle göras angående hur de arbetar med 

skönlitteratur i kursen Svenska B. Forskningskravet och informationskravet måste alltid vägas 

mot varandra och mitt beslut att inte informera exakt om undersökningens syfte grundar sig i 

att jag inte ville påverka respondenternas svar. Alla intervjuade informerades dock i efterhand 

exakt om undersökningens syfte och frågeställningar. 

Samtyckeskravet 
Kravet på samtycke handlar om att respondenterna i undersökningen ska ställa upp frivilligt 

på de intervjuer de ombeds deltaga i. Vid undersökningens början skickades mail ut till flera 

olika svensklärare, och de som tackade ja till förfrågan, kan anses ha gjort det på frivillig 

basis. Vid en undersökning av denna karaktär är det dessutom viktigt att inga 

beroendeförhållanden finns mellan ”forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare” 

(Vetenskapsrådet 2002:10) vilket inte heller var fallet eftersom vi inte har någon privat eller 

yrkesmässig relation sedan tidigare. Samtliga deltagare gav sitt samtycke till att bli inspelade 

under själva intervjun. 

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitet är en förutsättning för att undersökningen ska kunna baseras på så ärliga svar 

som möjligt, och deltagarna skall ”ges största möjliga konfidentialitet” (Vetenskapsrådet 

2002:12). Samtliga intervjuade informerades om att deras namn eller arbetsplatser inte 

kommer att nämnas i undersökningen, vilket förhoppningsvis kan garantera deras anonymitet. 

Dessutom är det så att ingen av de intervjuade har någon personlig relation till författaren av 

uppsatsen vilket ökar möjligheten till anonymitet. Fingerade namn har använts vid 

redovisning av, och diskussion kring resultaten.  

 



Nyttjandekravet 
De uppgifter som insamlas bör enbart användas ”för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 

2002:14) vilket även är fallet med denna undersökning. Samtliga intervjuer har spelats in med 

hjälp av en diktafon för att jag vid sammanställningen av resultaten skulle kunna lyssna flera 

gånger på vad respondenterna svarade. De inspelade intervjuerna, och anteckningar kring 

dessa, sparas enbart tills undersökningen är helt färdigställd och raderas därefter. Samtliga 

respondenter har erbjudits möjlighet att få ta del av undersökningen innan den publiceras. 
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