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ABSTRAKT 

Att jag har valt att skriva om litteraturundervisningen inom yrkesförberedande program 

är att jag vid den verksamhetsförlagda utbildningen upptäckte att den fick stå tillbaka till 

förmån för färdighetsträning. Eleverna hade svårt att läsa, förstå och tolka texter och att 

det var svårt att motivera elever till textläsning.  

Jag har intervjuat fem lärare som samtliga undervisar på yrkesförberedande 

programmen. Mitt syfte var att ta reda på hur litteraturundervisningen gick till, men 

också lärarnas inställning till sin roll som litteraturundervisare. 

En lärare ska möta alla elever och ta tillvara på det specifika som den enskilda eleven 

besitter. Därför är det viktigt att också kunna hitta detta hos eleverna. I intervjuerna 

säger lärarna att det är viktigt med att undervisningen ska vara jämlik, alltså likvärdig 

oavsett vilket program eleven går på. Det jag kan tolka i intervjuerna är dock en 

underliggande inställning att lärarna får anpassa innehållet för att det ska fungera i 

elevgrupperna. Detta blir motsägelsefullt när tanken om likvärdig utbildning diskuteras. 

De ser sig som någon som förmedlar litteratur och att det är viktigt, viktigt för 

allmänbildningen och att kunna förstå vad som har hänt och händer i samhället.    

Läsåret 2011/2012 infördes en ny gymnasiereform. Yrkesförberedande programmen fick 

mindre undervisningstimmar i svenska, timmar som skulle läggas på programmets 

karaktärsämne. I min studie framkom det att karaktärsämnena på yrkesprogrammen som 

skulle få ökad undervisningstid inte hade fått det, utan det hade fått flera ämnen i stället. 

Lärarna menar att detta inte hjälper de omotiverade eleverna.  

Sökord: lärarroll, litteraturundervisning, kulturarv    
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1 INTRODUKTION 
| 

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning funderat mycket på hur lärarna i 

svenska på yrkesförberedande programmen väljer litteratur till undervisningen. 

Mycket av undervisningstiden går åt till färdighetsträning, färdigheter som bör vara 

uppnådda när eleven börjar på gymnasiet. Många lärare lägger undervisningen på en 

lägre nivå, för att i många fall finns det behov av att förklara ord och begrepp för att 

förförståelsen saknas. Då blir helheten lidande eftersom tolkning och bearbetning av 

texter får en underordnad roll i undervisningen. Det ser också olika ut hur valen av 

texter går till. Många lärare undervisar i kronologisk ordning medan andra tar tillvara 

på intresse och gruppens sammansättning vid val av litteratur. Detta anser jag kan bli 

konflikt gentemot de mål som finns att hitta i styrdokumenten.  

Lärares syn på sin roll som lärare påverkar hur ämnet svenska planeras och 

struktureras. Vilka förmågor som ska tränas har en central del i planeringen. Även 

det ger utrymme till egna tolkningar av styrdokumenten och påverkar 

undervisningen. (Mossberg-Schullerqvist, 2008).  Jag kommer i detta arbete 

undersöka lärarens roll i litteraturundervisningen på yrkesförberedande program på 

gymnasienivå.  

I doktorsavhandlingen ”Läsa texten eller ”verkligheten” – tolkningsgemenskaper på 

en litteraturdidaktisk bro” använder Ingrid Mossberg-Schullerqvist (2008) sig av 

begreppet ”tolkningsgemenskap” för att förstå hur ämnet konstrueras i klassrummet. 

De tre tolkningsgemenskaper som hon använder sig av är genom-, i- och om 

litteratur. Mot bakgrund av detta så stärktes min nyfikenhet på hur och vilken 

litteratur som används.    

I litteraturen finns olika tolkningsgemenskaper (se ovan) beskrivna och hur ämnet 

svenska kan delas in i tre olika ämneskonstruktioner. Detta visar på den komplexitet 

som lärare i litteraturundervisningen är. Frågan som kommer upp är det så att läraren 

i undervisningssituationen följer någon av dessa fullt ut? Finns möjligheten att göra 

lite både och? Jag tycker att det är intressant och viktigt att diskutera detta och få 

mera kunskap om dessa perspektiv. Målet för undervisande lärare i alla ämne är att 

hitta sätt för att få eleverna motiverade och kunna lyckas i sin kunskapsutveckling.  

Det som är intressent är att hur mycket lärarna kan påverka eleverna när det gäller 

litteraturläsning. Räcker det med en engagerad lärare, en lärare som med glädje visar 

på litteraturhistorians många texter som säger mycket om vår historia och samhällets 

förändring. 

Elever har under sin skolgång haft många undervisande lärare, det kräver att eleven 

har förmågan att anpassa sig till olika undervisningsstrategier. Lärarna har 

styrdokument att följa, men i dessa står det inget om hur undervisningen ska ske. Det 

ger lärarna tolkningsföreträde till detta och på så vis har de själva beslutet att 

bestämma om metod.   
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2 BAKGRUND 

I litteraturgenomgången kommer jag kort redovisa den nya gymnasiereform som 

började gälla läsåret 2011/2012. Jag kommer även att redogöra för olika synsätt på 

hur litteraturundervisningen kan gå till och det som finns att hitta i litteraturen om 

detta.   

2.1 Gy2011 

Gymnasiereform 2011 är en reform av den svenska gymnasieutbildningen. Reformen 

trädde i kraft läsåret 2011/2012. Syftet med denna var att förbättra elevernas 

kunskapsnivå och kvalitén på utbildningen.  

2.1.1 De viktigaste förändringarna i Gy2011 

I och med Gy2011 införs en hel del nya gymnasieprogram. Gymnasieprogrammen 

kommer numera att styras mer centralt vilket gör det svårare för gymnasieskolor att 

ta fram sina egna program. Syftet med detta är att säkerställa nivån på utbildningen 

och se till att utbildningen har samma krav i hela landet. För att eleverna ska bli 

bättre förberedda för det som väntar efter gymnasiet har man även gjort större 

skillnad på de högskoleförberedande respektive yrkesförberedande programmen.  

En till förändring är borttagandet av det som tidigare hette ”individuella 

programmet” och ersatt det med fem olika introduktionsprogram. (Skolverket, 2011)  

2.1.2 Nya behörighetskrav 

I och med Gy2011 ändrades även behörighetskraven som blev betydligt hårdare än 

tidigare. I tidigare gymnasiereform krävdes lägst godkänd i grundskolans 

kärnämnen, svenska, matematik och engelska. I den nya reformen krävs betydligt 

flera godkända betyg i flera ämnen beroende på vilket program som eleven söker till.  

Det som tidigare kallades kärnämnen har bytt namn till gymnasiegemensamma 

ämnen. (Skolverket, 2011) 

2.2  Ämnet svenska på yrkesförberedande program 

Ämnet Svenska är i Gy11 uppdelad i tre kurser; Svenska 1 (100 p), Svenska 2 (100 

p) och Svenska 3 (100). Svenska 1 är en gymnasiegemensam kurs vilken är

gemensam för alla gymnasieprogram. De yrkesförberedande programmen läser 

således Svenska 1 medan de högskoleförberedande programmen läser samtliga tre 

kurser. Eleverna på de yrkesföreberedande programmen har däremot möjlighet att 

läsa de övriga kurserna (Svenska 1-2) som valbara kurser inom det fria valet. Det här 

är den största skillnaden jämfört med det tidigare gymnasiet, vari eleverna på såväl 

praktiska som teoretiska program läste samma kurser – Svenska A-B. (Skolverket, 

2011) 

2.3 Olika perspektiv på ämnet svenska och litteraturundervisningen 

Lärares syn på sin egen roll som lärare påverkar hur ämnes struktureras och vilka 

förmågor som ska tränas inom ämnet. Synen på lärarrollen påverkar således hur 

styrdokumenten tolkas och genomförs i undervisningspraktiken. I Undervisningen 

konkretiseras läroplaner och kursplaner vilket innebär att lärarna får stor betydelse 

för hur ämnet konstrueras och hur undervisningen genomförs (Mossberg-

Schullerqvist, 2008).   
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2.4 Tolkningsgemenskap som begrepp 

I doktorsavhandlingen ”Läsa texten eller ”verkligheten” – tolkningsgemenskaper på 

en litteraturdidaktisk bro” använder Ingrid Mossberg-Schullerqvist (2008) sig av 

begreppet ”tolkningsgemenskap” för att förstå hur ämnet konstrueras i klassrummet. 

Hon menar att ämnessynen utformas i grupper och inom ramen för kontexter för hur 

litteratur ska läsas. Dessa kontexter bestämmer ramarna för tolkningsgemenskaperna 

och är en del av ett vidare teoretiskt och samhälleligt sammanhang. Hon tar sin 

utgångspunkt i ett resonemang om mångfaldsocialisation och den tidigare 

forskningen spänningsförhållanden och utgår ifrån att svensklärare medvetet eller 

omedvetet väljer mellan olika målsättningar, urval och läsarter beroende på vilken 

”tolkningsgemenskap” läraren utgår ifrån.  Hon använder sig av dessa tre 

tolkningsgemenskaper för att förstå hur ämnet konstrueras: 

Genom litteratur, innebär att litteraturen inte läses primärt för sin egen skull utan 

läsningen används som hjälpmedel för att uppnå andra syften och mål. De litterära 

texterna kan till exempel användas för att förstå människan och hennes plats i 

samhället och tillvaron. Huvudsyftet med att läsa texterna är alltså att eleverna 

kritiskt ska reflektera och diskutera omvärlden genom litteraturen. Slutmålet för 

litteraturläsningen blir således att eleverna ska utveckla en medvetenhet om att 

texterna är skrivna inom en historisk och kulturell kontext som eleverna genom 

reflektion och diskussion kan lära av.  

Om litteratur, innebär kort att undervisningen fokuserar på litteraturhistoria och 

kulturarv. Denna tolkningsgemenskap innebär att detta handlar om litteraturhistoria 

och förmedling av kulturarvet.  

I litteratur, litteraturundervisningen ska generera någon form av litterär kompetens. 

I vid mening avses att undervisningen ska ge kunskaper om hur litterär text ska läsas 

som litterär text. I denna tolkningsgemenskap införlivas komponenter från ”genom 

litteratur”. Litterär kompetens innebär en självständigt litterär läsning dvs. att man i 

ett samtal eller skriftlig kommentar kan använda sig av litterära begrepp och termer. 

(a.a.) 

Den här struktureringen av olika ämnesperspektiv påminner om L-G Malmgrens 

(1996) beskrivning av olika ämnesperspektiv inom svenskämnet. Han menar att 

ämnet kan delas upp i tre olika ämneskonstruktioner som lärare utgår ifrån i sin 

undervisning beroende på lärarens syn på ämnet som helhet:     

Svenska som färdighetsämne handlar det om att tyngdpunkten i undervisningen 

ligger på färdighetsträning. Vad som blir viktigast i undervisningen är att eleverna lär 

sig den formella teknik som är förbunden med olika språkliga färdigheter. Eleven ska 

träna, läsning och skrivning, men även förmågorna att tala och lyssna. Dessa 

färdigheter är alltså det som fokuseras i undervisningen. I denna konstruktion finns 

även de studietekniska färdigheterna, - att träna på att ta sig an uppgifter och förmåga 

att lära in kunskaper på olika sätt. Denna ämneskonstruktion ser svenskämnet främst 

som ett språkämne. Litteraturläsningen blir ofta sekundär och underordnad 

färdighetsträning.  

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne innebär att läsning av den 

klassiska litteraturen är det som fokuserar i undervisningen. Ämnets innehåll är 

bestämt (de klassiska texterna) och förmedlingen av kulturarvet det primära målet för 

undervisningen.  Kulturarvet omfattar som sagt ett urval av klassiska litterära verk 

som litteraturhistoriker fastnat för som de mest värdefulla. Det är det som brukar 
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kallas ´kanon´ av litterära verk som man menar att alla människor i en kulturell 

gemenskap bör ha stiftat bekantskap med.  Upplägget för undervisningen blir inte 

sällan en epokbunden litteraturgenomgång som bearbetar litteraturens historia 

kronologiskt. Litteraturen blir en stor den av en bildningskärna som eleverna ska 

stifta bekantskap med. Dock är inte litteraturen är inte ensam i denna 

´bildningskärna´ - språklära dvs. grammatik och språkhistoria är också en del av det 

kulturarv som man menar ska förmedlas till eleverna.  

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne innebär tillskillnad från de två övriga 

ämneskonstruktionerna att undervisningen i större grad utgår ifrån elevgruppens 

förutsättningar och erfarenheter i undervisningen. Här försöker läraren ´jämka 

samma´ ämnet med elevernas förförståelse. Till exempel genom att använda sig av 

populärkulturella inslag i litteraturundervisningen. Undervisningen byggs således 

inte upp kring ett fast innehåll utan utgår ifrån elevernas erfarenheter och 

förförståelse. Ett genomgående drag när det gäller synen på litteraturläsningen är att 

skolans litteraturläsning och fritidens läsning ska ligga förhållandevis nära varandra. 

I erfarenhetspedagogisk undervisning är syftet att eleverna ska diskutera och 

reflektera omvärlden och samhället genom litteraturen. Till skillnad från 

färdighetsämnet menar företrädare för detta ämnesperspektiv att undervisningen bör 

funktionaliseras så att färdighetsträningen underordnas ett sammanhängande (till 

exempel färdigheten läsa underordnas det tema som litteraturen berör). Innehållet 

blir således viktigt och bestäms utifrån sammanhanget och elevsammansättning. En 

strävan i undervisningen blir att ta upp teman om mänskliga erfarenheter, aktuella 

och universella mänskliga problem etc. Ett viktigt mål blir att utveckla elevens 

sociala och historiska förståelse när det gäller centrala humanistiska problem. I detta 

sammanhang får litteraturläsningen sin mening och betydelse genom att i olika 

former gestalta mänskliga erfarenheter. En konsekvens av detta blir att 

undervisningen blir mindre läromedelstyrd eftersom läraren måste ta hänsyn till 

elevernas förförståelse som skall hjälpa dem att finna intresse för och nyfikenhet på 

omvärlden. Detta anses vara en förutsättning för språk- och kunskapsutveckling som 

eleverna närmast ”får på köpet” (a.a.) 

Dessa tre sätt att undervisa i ämnet svenska kan ses som teoretiska konstruktioner. I 

praktiken kan det vara svårt att hitta lärare som renodlat följer den ena eller den 

andra konstruktionen. Många lärare plockar sannolikt från alla tre av dem. I konkreta 

undervisningssituationer förekommer de säkert i olika grader. ”Dock kan olika 

lärare sträva mot den ena eller andra riktningen beroende på lärarens övertygelse 

och ställningstagande om ämneskonstruktioner generellt”.  (a.a. s. 90). 

 2.5 Lärarnas roll i litteraturundervisningen – hur får eleverna litterär 

kompetens? 

Mossberg utgår ifrån ovanstående ämneskonstruktioner när hon preciserar fyra 

undervisningsstrategier för litteraturundervisning. Undervisningen påverkas som sagt 

av lärarens tolkningsgemenskap samt vilka undervisningsstrategier läraren utgår 

ifrån. Hennes fyra undervisningsstrategier är:  

 Litteraturhistorisk undervisningsstrategi som syftar till att utveckla kulturell 

medvetenhet i lärandet hos eleven.  

 Textanalytisk undervisningsstrategi som syftar till att utveckla elevens 

estetiska medvetenhet om text och litteratur.   

 Litteraturläsningen ska utveckla elevens sociala medvetenhet i samhället.  
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Receptionsteoretiska teoribildningar, här ses inte läraren som expert utan 

eleven uppmuntras att reflektera över den mening som de kan tillföra texten  

(Mossberg-Schullerqvist, 2008). 

2.5.1 Lärarens roll i undervisningen, i att tolka och förstå litterära texter 

Persson skriver i Varför läsa litteratur. Om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen, (2007), att lärare kan uppfatta sin roll som litteraturutbildare 

på olika sätt. Dels som en presentatör av en metod i Litteraturläsning genom att 

presentera vissa grundtermer och begrepp som eleverna ska använda i olika strategier 

för litteraturläsningen. Eleven ska försöka utveckla en vana i att fästa 

uppmärksamhet på viktiga aspekter av den litterära texten. Viktigt enligt detta synsätt 

är att läraren inför klassen presenterar hur läraren själv resonerar i sin egen strategi i 

läsningen. En betydande del av undervisningen bör således ske i lärarledd helklass - 

även högre upp i åldrarna. Lärarens roll blir att leda arbetet med svårare texter 

genom uppläsning och tyst läsning åtföljts av kommentarer och tolkning - i första 

hand det som klassen spontant identifierar som dunkelt eller svårbegripligt. I den här 

undervisningsformen ska eleverna få en gemensam begreppsapparat för texttolkning 

och ledas fram till den relevanta tolkningen av de lästa texterna. Läraren blir någon 

form av mentor som ska lotsa fram eleverna mot den korrekta tolkningen genom att 

presentera begrepp strategier. Den här undervisningsformen står i kontrast till en mer 

elevcentrerade syn på undervisningen. Till exempel ser L-G Malmgren risker med att 

det personliga engagemanget i läsningen uteblir om undervisningen fokus är 

lärarledd textanalys. Fria associationer och kopplingar till egna erfarenheter kan – 

enligt honom – uteblir eller reduceras till sekundärt i undervisningen.    

En annan syn på lärarrollen ingår undervisningen som anammar ovanstående kritik 

Läraren kan använda sig av tema i sin undervisning i litteratur. Det kan vara att 

föredra framför det litteraturhistoriskt kronologiska upplägget. Det är viktigt att 

själva temat hålls aktuellt och inte skyms bort av litteraturhistoriska eller biografiska 

kommentaren. Lärare bör inte försumma att där stoffets art gör det lämpligt foga in 

de lästa texterna i deras litteratur- och stilhistoriska sammanhang.  Boksamtal är en 

lämplig metod för att bearbeta texter framför allt i undervisningens första del. 

Successivt bör eleverna vänja sig att använda ett grundläggande förråd av 

beskrivningsord för tolkningar och värderingar av litteratur (a.a.). 

Skolans litteraturundervisning ska ge någon form av litterär kompetens. 

Litteraturläsningen ska närma sig en specifik kompetens inom ämnet svenska. 

Lärarens arbetsprocess med att introducera litteratur för elever är att arbetet är 

normerande, selekterande, konkretiserande och ger förståelse kring litterära verk. 

    ”Skönlitteraturens historia är också kritikens historia. Som förmedlingsled 

mellan författaren och läsaren är kritiken central i den litterära offentligheten och 

utgör en ofrånkomlig del av den litterära institution som hör till det moderna 

samhällets former. ( Mossberg-Scullerqvist s. 70)  

   Hon menar att kritikerna berättar för en läsare hur man försökt att förstå och värdera 

ett verk. Det är något som svensklärare också gör i sin undervisning. Dels verkar de 

som introduktörer av litteratur, dels undervisar de om hur man förstår och tillägnar 

sig litterära verk. Lärarens arbete är i huvudsak muntlig och kritikerns skriftligt. Men 

likheten i uppgiften är att man visar skönlitteratur, sätter in verk i ett sammanhang 

och diskuterar möjliga läsarter och tolkningar. Det finns dock en viktig skillnad och 
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den rör mottagarnas litterära erfarenheter. Lärare i svenska arbetar med de första 

stegen på vägen mot att elever ska läsa och förstå litteratur på olika sätt. En 

svensklärares uppgift går ut på att visa barn och ungdomar vad som kan läsas. Bör 

läsas av olika skäl och hur man kan förstå texterna på olika sätt (a.a).  

I min undersökning vill jag studera om lärare använder sig av de tre 

ämneskonstuktioner som jag funnit och beskrivit i min litteraturgenomgång. 

Intressant är också om de enbart följer en given konstruktion eller om de blandar.  

2.6 Tidigare forskning som belyser lärarrollen i litteraturundervisningen 

Mossberg (2008) skriver i sin undersökning att lärare både arbetar med litterär analys 

och med att anknyta litteraturläsningen till elevernas egen verklighet, dvs. läsa 

”verkligheten”.  Hon skriver att lärarna visar på stor oro för de elever som inte når 

fram till en komplex läsförståelse. Hon hänvisar till de lärare som medverkat i 

studien som betonar vikten av fortbildning i ämnet. I hennes slutsats finns 

motstridiga budskap i å ena sidan kursplanens texter och å andra sidan 

betygskriterierna som lägger ett mycket stort ansvar på lärarna i deras arbete att 

konstruera sin ämnesuppfattning och utforma sin undervisning. Särskilt stort blir det 

i ett skolväsende med svagt organiserad fortbildning och där tid till 

ämnesdiskussioner minskat eller försvunnit helt till förmån för lärarmöten över 

ämnesgränserna. Lärare balanserar och väljer mellan flera, ibland motsägelsefulla 

mål för undervisning. Hur lärare hanterar skillnader mellan externa och interna mål? 

Mossberg menar också att en del av läsförståelsens problematik ryms inom 

synliggörandet av tolkningsgemenskapernas effekter. Om lärare systematiskt 

artikulerar vad man som läsare kan rikta sin uppmärksamhet mot de olika 

tolkningsgemenskaperna får elever möjlighet att jämföra olika läsarter. Diskussionen 

om de olika gemenskaperna kan ha stor betydelse för förståelsen av bristande läs 

intresse bland ungdomar. Svenskärare kan förse elever med kunskaper om olika 

tolkningsgemenskaper och läsarter samt ge dem möjligheter att möta olika sorters 

genrer och författarskap, liksom olika former för berättande och fiktionsgestaltning. 

Litteraturlärare bör visa för elever hur man läser skönlitteratur på olika sätt, så att de 

inte läser som om jorden var platt.  

Christina Olin-Sceller (2006) skriver i sin doktorsavhandling ”Mellan Dante och Big 

Brother” att i många sammanhang diskuteras olika texters värde. De placeras i olika 

”höga” och ”låga” fack. Hon menar att detta sker varje dag i skolan och framförallt i 

ämnet svenska, där populärlitteraturen länge haft svårt att bli accepterad. Hon ger en 

förklaring till detta att ny litteratur ställs mot kanon och det kulturarv som lärare vill 

förmedla till eleverna. Lärarna ser på sin roll som att skydda eleverna från texter i 

populärkulturen och som de anser som passiviserande.  

Olin-Sceller (2006), ger sin bild av lärarnas roll i litteraturundervisningen. Hon 

menar att de ska stötta eleverna i deras ”byggande” av litterära förställningsvärldar. 

Det hänvisas till det som Vygotskij benämner som elevens ”närmaste 

utvecklingszon” och har stor roll i elevernas kunskapsutveckling. Lärarna har en stor 

och betydelsefull roll i att förmedla olika typer av texter. Inte glömma att använda 

sig av texter som finns nära elevernas föreställningsvärld och blir då lättare att läsa, 

förstå och hjälpa att tolka den värld del befinner sig i.  
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2.7 Sammanfattning 

I denna litteraturgenomgång har jag sammanfattat den nya gymnasiereformen som 

började gälla läsåret 2011/2012 i ämnet svenska. (Gy2011) De förändringar som 

gjordes var att endast Svenska 1 är obligatoriskt på de yrkesförberedande 

programmen och på de högskoleförberedande programmen är alla tre kurserna i 

svenska obligatoriskt. 

I litteraturen kan man hitta olika tolkningsgemenskaper i ämnet svensk 

litteraturhistoria. Det är genom litteratur, om litteratur och i litteratur. Dessa 

beskriver hur litteraturen kan användas i undervisningen. Där finns också tre olika 

ämneskonstruktioner, svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.  

Lärarna har stor betydelse i litteraturundervisningen och att undervisa så att eleverna 

får litterär kompetens. De kan inta olika inriktningar på sin undervisning. En är att 

lärarna kan ha litteraturhistorisk inriktning i sin undervisning som syftar till att 

utveckla kulturell medvetenhet i lärandet hos eleven.    

Tidigare forskning styrker det som står i litteraturen  att lärarna har stor betydelse för 

hur eleven lyckas med sin litteraturundervisning. För om eleverna ska utveckla 

litterär kompetens så behöver lärarna se att eleverna utvecklas bäst om de möter 

olika typer av litteratur. De kanoniserade texterna och populärlitteratur har rätta att få 

det utrymmet i valen av litteratur i undervisningen.    
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3 SYFTE 

Syftet med denna rapport är att undersöka lärarens roll i litteraturundervisningen på 

yrkesförberedande program på gymnasienivå. Jag har valt att bryta ner syftet i 

följande frågeställningar: 

Hur ser undervisningen i litteratur ut? 

Vilken utgångspunkt har läraren i vilken litteratur som väljs? 

Vilka förmågor och kompetenser vill lärarna främst utveckla i 

undervisningen? 

Vilket/vilka mål med litteraturundervisningen ser lärarna som viktigast i 

undervisningen?  

Hur motiverar lärarna eleverna till litteraturläsning? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Metoden för studien har valts med utgångspunkt i syftet med att undersöka hur lärare 

ser på sin roll som litteraturlärare inom ämnet svenska på yrkesförberedande 

program på gymnasiet. Patel & Davidson menar att den kvalitativa metoden kan 

användas när forskningen avser att tolka och förstå till exempel människors 

upplevelser.  Därför blev det naturligt att använda den kvalitativa metoden med 

intervjuer eftersom syftet med studier berör mänskliga upplevelser (om ämnes- och 

lärarsyn). Kvale (1997) menar att intervjuer är särskilt lämpade i kvalitativa studier. 

Eftersom syftet med arbetet berör frågan om hur lärare ser på sin roll som 

litteraturlärare inom Svenska 1 bestämdes metoden alltså utifrån syfte och mina 

frågeställningar med arbetet. Dock finns det såväl för- och nackdelar med intervjun 

som metod, vilket Ahrne, G & Svensson, P (red). (2011) som metod betraktad menar 

de att intervjuer är ett utmärkt verktyg för att få reda på personers reflektioner och 

synvinkel på olika fenomen och att man i en intervju har möjlighet att fånga upp 

sådant som de intervjuades språkbruk, normer och emotioner. Däremot menar de att 

problemet med metoden rör tolkningen av intervjusvaren och att man sällan kan vara 

garanterad om utsagornas sanningsenlighet.  

4.2 Urvalsförfarande/Genomförande 

När valet av metod blev bestämt så undersökte jag möjligheten till att intervjua 

verksamma svensklärare i länet som undervisar på yrkesförberedande program på 

gymnasienivå. Jag frågade lärare på den skola som jag genomförde min 

verksamhetsförlagda utbildning om de ville bli intervjuade. Jag ringde till en annan 

gymnasieskola i länet. Syftet med intervjuerna och frågeställningarna fick de 

tillfrågade information om. Fem verksamma lärare i två kommuner i länet tackade ja 

till att bli intervjuade och det är de som är underlag i denna studie.   

För att boka tid till intervjuerna och information om tidsåtgång så ringde jag till dem 

som tackat ja till att bli intervjuade och bokade tid och plats. Samtidigt informerade 

jag om att om det var bra om jag fick spela in intervjuerna, ingen svarade nej till 

detta.  

Under arbetets gång med intervjuerna har jag reviderat frågeställningarna. Detta har 

inte förändrat syftet med studien utan har varit av mera språklig karaktär.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord, efter detta skrev jag en 

sammanfattning på varje intervju. I detta arbete framkom tydligt två kategorier som 

jag sedan använde mig av i resultatkapitlet och diskussionskapitlet. Dessa är innehåll 

och metod och lärarrollen. 

De intervjuade lärarna är samtliga verksamma på yrkesförberedande program samt 

barn- och fritidsprogrammet, vilket innebär att 4 av 5 av de intervjuade endast 

undervisar i Svenska 1. Den intervjuade läraren på barn- och fritidsprogrammet 

undervisar i Svenska 1 och 2. Av de intervjuade lärarna arbetade 4 av dem på samma 

skola, vilket kan innebära att det kan finnas en risk för gemensamma hållningar 
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kollegialt. Det framkom i materialet intressanta nyansskillnader mellan lärarna på 

denna skola, så kollegialiteten bör nog inte betraktas som begränsande i det 

avseendet.  

Ahrne, G & Svensson, P (red). (2011) skriver att för att en intervju ska bli 

framgångsrik krävs en del mellanmänskliga kompetenser. Under intervjun är det 

viktigt att ställa vänliga frågor och tydliggöra att man är intresserad av att ta del av 

den intervjuades synpunkter och erfarenheter. I intervjusituationen användes öppna 

frågor, (se bilaga 1) för att locka fram icke styrda svar av de intervjuade.    

4.3 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållande mellan 

forskare och undersökningsdeltagare. Det grundläggande individskyddet kan 

konkretiseras till fyra huvudkrav på forskningen. De kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I min studie har jag 

respekterat dessa fyra huvudkrav. Jag förklarade för de intervjuade lärarna att det var 

frivilligt att delta (samtycketskrav) samt vad studien ska handla om, syfte och 

frågeställningar (informationskravet). Jag informerade de intervjuade att inga 

uppgifter om namn, skola eller kommun skulle röjas (konfedentialitetskravet).  De 

intervjuade fick information om hur de kan ta del av den färdiga rapporten 

(nyttjandekravet). (Vetenskapsrådet)  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om hur väl ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter (Patel & Davidsson, 2003). 

Intervjugrupperna har bestått av fem pedagoger och deras svar har spelats in. Patel & 

Davidsson (s104) menar att eftersom verkligheten (intervjun) är lagrad kan vi också 

gå tillbaka, lyssna och värdera/omvärdera de tolkningar som sagts. Därför kan man 

säga att reliabiliteten i undersökningen är god. 

Validitet eller giltighet kopplas till hur man lyckas skaffa underlag till en trovärdig 

tolkning av det man undersöker. Men också hur man lyckas fånga det som är 

mångtydigt och motsägelsefullt (a.a. s 106) Frågorna som jag använde i intervjuerna 

och de följdfrågorna jag använde mig av gav mig underlag till en trovärdig tolkning.  
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5 RESULTAT 

Jag kommer att redovisa resultatet med att benämna lärarna med A, B, C, D och E. 

Eftersom samtliga är behöriga lärare för grundskolans senare del och gymnasiet så 

finns ingen anledning att göra ytterligare beskrivningar annat än det som finns med i 

metodkapitlet. Resultatet kan ses som två övergripande kategorier: 

Innehåll och metod  (5.1-5.3) 

Lärarrollen  (5.4-5.5) 

Rubrikerna i kapitlet följer frågeställningarna i syftet 

Alla lärare ser förändringarna i nya läroplanen (Gy2011) i ämnet som något negativt. 

De menar att förändringens betydelse för svenskan helt enkelt innebär att eleverna 

får reducerad svenskundervisning i antal timmar räknat samtidigt som de menar att 

karaktärsämnena får fler timmar. De menar således att syftet med förändringarna 

uteblev. En lärare säger, ”de elever som hade vunnit på detta är de 

studieomotiverade, men så blev ju inte fallet”.  

5.1 Beskrivning av lektion i litteratur 

Alla lärare utgår från kursplanen i svenska när de planerar lektioner. De anser att 

undervisningen ska vara likvärdig oavsett vilket program eleven går på. Däremot ser 

de skillnader i förkunskaperna beroende på vilket program eleven läser. Två lärare 

(B, E) undervisar under nuvarande läsår på såväl yrkesförberedande- som nationellt 

högskoleförberedande program, och de menar att det är viktigt med likvärdig 

undervisning i ämnet. Eleven ska få likvärdiga kurser oavsett program och de manar 

att elever på yrkesförberedande program kanske i framtiden `vill läsa vidare` och att 

det därför är viktigt att inte anpassa kurserna för mycket efter program. 

 Lärare A är den av de intervjuade lärarna som följer ´katederundervisning´ som 

norm. Lektionsplaneringen följer en tydlig uppdelning där läraren presenterar, 

beskriver och förklarar det som eleven ska göra. Läromedel följs strikt av alla efter 

instruktioner av läraren: ”Det fungerar bäst för de studieomotiverade och lite 

prilliga eleverna.” Lärarna (B - E) arbetar mer varierat. Läraren utgår ifrån 

gruppsammansättning och förkunskaper när olika moment ska planeras, och hänsyn 

till elevintresse blir därför en förutsättning för undervisningen.  Lektionerna kan 

således se olika ut beroende på vad som ska läras ut och vad det för klass och vilka 

förkunskaper eleverna har. Lärare (E) menar att inom yrkesförberedande 

programmen är det viktigt att använda litteratur för att öka läsförståelsen, vilket 

läraren menar är en viktig aspekt i undervisningen i litteraturhistoria. Samtliga lärare 

är eniga om vad eleverna ska arbeta med för att förstå litteraturhistorian. För att 

eleverna ska förstå de litterära verken behöver de få undervisning i hur samhället såg 

ut och vissa elementära begrepp. Dessa ska eleverna använda sig av i arbetet med 

texterna - självständigt eller i grupp.  Lärare (B) menar att det går mycket tid till att 

gå igenom samma sak flera gånger i litteratundervisningen. Lärarna menar att arbetet 

med texter från exempelvis romantiken eller upplysningen utgår ifrån jämförelser 

(analyser) mellan de olika epokerna, samt skillnader i hur samhället såg ut vid de 

olika tidpunkterna samt vilka idéströmningar som var i ropet.  

I Sv1 utgår undervisningen på momenten läsa, skriva, tala och lyssna. Alla lärare ser 

detta som grunden till att eleverna ska vara mottagliga för undervisningen i 
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litteraturhistoria. De använder sig av dessa förmågor integrerat i litteratur-

undervisningen.  

5.2 Typer av texter i litteraturundervisningen 

Lärare (E) menar att texter som används i undervisningen till viss mån bör anpassas 

till vilken elevgrupp och till vilka intressen som finns i gruppen. Dock är det viktigt, 

menar läraren, att anpassningen görs så att målen styrdokumenten kan nås. Det finns 

inga egentliga hinder men läraren måste också vara medveten om vilka mål som styr 

när litteraturen väljs. Lärare (B) menar att eleverna ibland svårt att förstå hela texter 

och att hon därför riktar undervisningen så att eleverna inte enbart läser utdrag ur 

texter. Hon använder såväl dikter som noveller och romaner (främst ´klassiker´) där 

läsfärdigheten med avseende på hela texter är i fokus. Läraren menar vidare att när 

”textläsning är i fokus så är det läraren som väljer texter.” Samtliga lärare väljer i 

stor utsträckning den litteratur som ska läsas och endast i undantagsfall väljer 

eleverna själva. En av lärarna motiverade detta med att: ”eleverna bör få texter de 

inte är vana vid att läsa, tex. arbetarlitteratur och romaner bl.a. Populärmusik från 

Vittula, Ondskan och En komikers uppväxt.”  

5.2.1 Teman eller kronologisk litteraturhistoria 

I valet av att arbeta efter teman eller efter kronologisk litteraturhistoria skiljer sig de 

intervjuade delvis åt. Alla menar att det är viktigt att hålla en struktur i 

litteraturundervisningen.  

Lärare (A, E) menar att i Svenska 1 ska undervisningen följa en kronologisk och 

epokbunden litteraturhistoria och visa på litterära strömmar genom historien.  De har 

en gemensam syn på att eleverna ska lära sig läsa och tolka verk som har funnits med 

i generationer och som har blivit klassiker. Lärare (E) betonar vikten av 

undervisningen i litteraturhistoria som särskilt viktigt.  

Lärare (B) undervisar inte efter teman eller kronologisk litteraturhistoria. Läraren 

anser att textläsningen bör vara i fokus i undervisningen samt att läraren väljer de 

aktuella texterna med utgångspunkt. Läraren menar att litteraturhistoria på 

yrkesförberedande program är underordnad andra färdigheter – främst  färdigheten 

läsa. Vidare menar han att det är svårt att undervisa då ofta förförståelse i och om 

litteratur saknas. Läraren menar också att mycket tid går åt till färdighetsträning och 

förklaring av grundläggande begrepp i litteraturen, som t.ex. vad en metafor är.  

Lärarna (C, D) följer inte kronologisk epokbunden litteraturhistoria i sina 

undervisningar. De arbetar efter genrer och verk som liknar varandra på olika sätt. 

Lärare (C) menar dock att det bör finnas en röd tråd i sin undervisning - oftast efter 

vissa teman. Lärare (D) menar att ”det är viktigt för eleverna att förstå litteraturen, 

men att de måste tränas i det litterära tänket”. Mot bakgrund av detta blir valet av 

texter det som eleverna kan koppla till sin egen vardag. Lärare (D) är inne på samma 

linje och menar att det är viktigt att lotsa fram eleverna, samtidigt som 

undervisningen inte blir för styrd.  

5.2.2 Hur bearbetas texter som eleven läser 

Lärare (C) utgår från gruppen och hur förförståelsen är för texten. Ofta har eleverna 

behov av att gå igenom och repetera begrepp för att kunna analysera texten. Det 

innebär alltså är alltså gruppens sammansättning och förkunskaper får betydelse för 

vad som läraren i klassrummet går igenom. I de flesta fall läser läraren en bit ur 

texterna högt för eleverna, som sedan ska fortsätta med tyst läsning. I undervisningen 
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är återkoppling från läraren viktig. Undervisningsmetoden bygger på att 

litteraturundervisningen struktureras efter givna frågeställningar som läraren på olika 

sätt presenterar för eleverna och som därmed blir arbetsstoff i undervisningen. 

Gruppdiskussioner är vanligt, men även diskussioner i helklass förekommer. Läraren 

ser dock svårigheter i det här arbetssättet eftersom läraren menar att det är svårt att 

hålla igång diskussionerna. Förståelse eller intresset ´inte alltid där (hos eleven)´, 

menar läraren.  

Lärarna (A, B, D, E) följer alla en plan hur eleverna ska bearbeta texter. De utgår 

från strukturerade arbetsgångar i arbetet med texter. Först en genomgång där läraren 

går igenom typiska drag och historisk kontext för den aktuella texten, men även 

ibland och idé- och litterära strömningar. Ord och begrepp anser alla lärare är viktigt 

att gå igenom så att eleverna förstår själva ska ha förmåga att analysera texterna. 

Arbetet sker i helklass eller i grupper och de utgår ifrån givna frågor som läraren 

förberett. Eleverna diskuterar sig således fram till ´svar´ som de sedan går igenom i 

helklass (eller i grupp). En lärare (E) säger ”att det är individen själv som ska visa 

att den kan och förstått, och då genom skriftliga prov”.  

5.3 Lärarens roll i litteraturundervisningen 

Tre av fem lärare (A, B, D) ser sig själva som förmedlare av kulturarv -  som är det 

som är ´värt att föra vidare till nästkommande generationer´. Lärare (D) betonar ”att 

kulturarvet är värt att undervisa om och att texter som funnits med länge har något 

att säga”. Lärarens resonemang präglas således av förmedling av gamla texter – de 

såkallade ”klassikerna”. Dock anser Lärare (E) att lärarrollen också innebär att 

läraren skall vara handledare i litteraturundervisningen. Det är lärarens uppgift att se 

till att eleverna förstår t.ex. instruktioner och frågeställningar. Dock innebär inte 

”handledarskapet” ett nytt sätt att arbeta på (t ex mindre lärarledd undervisning) 

enligt läraren. Lärare (C) ger inget svar på sin roll i litteraturundervisningen utan ser 

sin roll mer som språkutvecklare.    

5.4 Det viktigaste eleven utvecklar i litteraturundervisningen 

Svaren på denna fråga  har jag valt att redovisa varje respondent för sig. Lärarna har 

olika syn på vilka förmågor och kunskaper som eleverna bör utveckla i 

litteraturundervisningen.  

A menar att eleverna bör utveckla förståelse för hur samhället har utvecklats över tid 

genom litteraturen. Läraren menar därmed att eleverna får kunskap om ett 

gemensamt kulturarv. Litteraturundervisningen höjer allmänbildningen: ”Genom 

litteraturen tränas eleven till ökad läsförståelse och förståelse av sin omvärld”. 

B menar att litteraturundervisningen främst handlar det om att få eleverna att 

utveckla förståelse för litteratur. Det är viktigt att fokusera färdigheter i 

undervisningen - framför allt på de yrkesförberedande programmen (och då kanske 

främst förmågan ´läsa´). Läraren menar att i undervisningen vid dessa program kan 

vara lättare ibland vara lättare att använda film i undervisningen – till exempel för att 

gestalta berättarnivåer i en text. I litteraturen är analysen fokuserad på hela strukturer 

som t.ex. vändpunkten i en berättelse och kort övergripande om hur texten är 

uppbyggd.   

C säger att om eleverna blir berörda av en berättelse är det lätt att använda sig av den 

för att träna de olika färdigheterna. Att färdighetsträna är det centrala. Läraren menar 

att integrering av färdigheter i litteraturundervisningen är bäst vid de 
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yrkesförberedande programmen och det är det viktigaste för eleven att utveckla, ”de 

behöver dessa färdigheter när de kommer ut”.  

D vill att eleverna ska få förståelse för hela texter och att de kan bearbeta en text på 

en högre nivå än bara läsa innantill som är på ytnivå. ”Använda sig av litteraturen 

för att få eleverna att tänka på en högre abstraktionsnivå”. 

E poängterar att eleverna ska utveckla allmänbildning och kultivering. Det är viktigt 

att litteraturhistorien behandlas kronologiskt i undervisningen, så att eleverna ska 

kunna placera antikens idéer i ett visst sammanhang och veta när i historien det 

inträffade. (E) har gemensam uppfattning som (D) när det gäller att få eleverna att 

tolka texter på en högre nivå. Samtidigt medger lärare (E) att det är svårt att lyfta 

tolkningarna på en högre nivå eftersom förförståelsen är bristfällig. Samtidigt menar 

lärare (E) att det är viktigt att få upp läsintresset.   

5.5 Hur arbetar läraren för att motivera elever till litteraturläsning 

Att vara en bra lärare med goda ledarskaper är det mest avgörande och som påverkar 

eleverna till att bli motiverade att läsa litteratur, säger lärare (A). Att få eleverna att 

tro på sig själva och lita till sin egen förmåga är en del. Lärare (C) utvecklar tanken 

med att också lärarnas förmåga att ta fram intressanta texter och teman då blir också 

eleverna mera motiverade och intresset för litteraturläsning ökar. Lärare (E) menar 

att det är svårt att motivera elever på yrkesförberedande program, ”intresset för att 

läsa litteratur finns inte i den omfattning som krävs”. Utmaningen blir att få upp 

elevernas ögon på att det som skrevs för flera hundra år sedan är relevant även idag.  

Lärare (B, D) svarar inte på denna fråga. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera de resultat som presenterades i 

kapitel fem. För att det ska vara lätt att följa så har jag valt att följa samma struktur 

som i det kapitlet.  

Innehåll och metod  (6.1-6.2) 

Lärarrollen  (6.3-6.5) 

6.1 Beskrivning av lektion i litteratur 

Persson (2007), skriver att läraren kan inta sin roll som litteraturutbildare på olika 

sätt. Ett sätt är att lära ut en metod att läsa, för att kunna diskutera och värdera 

behöver man en gemensam ”bank” med uttryck och termer. Mossberg (2008) menar 

i sin avhandling att läraren bör visa eleverna hur man läser skönlitteratur på olika sätt 

så att de inte läser som om jorden var platt. Jag anser att detta är viktigt att ta med 

detta i undervisningen, att lära eleverna att olika texttyper kräver olika sätt att läsa 

och vilka förmågor som då används. Alla lärare trycker på att det är viktigt att 

eleverna har förståelse för begrepp så att de kan använda sig av dessa när de ska göra 

självständiga analyser av texter. Detta anser jag är ett av de mest grundläggande i 

undervisningen i litteratur och att det också får ta den tid som krävs för att öka 

förståelsen av de texter som de läser. I detta moment ser jag likheter med 

tolkningsgemenskapen ”I litteratur”, där undervisningen ska generera litterär 

kompetens (Mossberg-Schullerqvist, 2008).  

L-G Malmgren, (1996) beskriver att undervisningen i svenska kan delas upp i tre 

konstruktioner, svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Alla lärare hävdar att 

i svenska 1 grundar sig undervisningen på momenten tala, läsa, skriva och lyssna. De 

menar att detta är grunden till att eleverna ska vara mottagliga för undervisningen i 

litteraturhistoria. De använder sig att detta integrerat i litteraturundervisningen. I 

lärarnas svar kan man utläsa att ingen av lärarna följer någon konstruktion fullt ut 

utan de använder sig av alla tre, i olika grader (a.a.). ”I en hel och levande 

undervisning dör varken människor, språk eller litteratur” (a.a. s. 90).  

Jag kan förstå integreringstanken, att lärarna använder sig litteraturen som ett sätt att 

träna färdigheter. Det jag anser är att undervisningen även måste innehålla att träna 

förmågan att reflektera och analysera. Eleverna måste få undervisning i vad som 

krävs för att kunna reflektera och analysera, den begreppsbank som innefattas i dessa 

förmågor behöver lyftas upp och diskuteras så att eleverna förstår vad det är som 

lärarna förväntar sig av eleverna. Mossberg (2008) förklarar att för att kunna lösa de 

problem som visar sig i elevens läsförståelse så finns det behov av att synliggöra 

tolkningsgemenskapernas effekter. Jag anser att i rollen som litteraturförmedlare 

innefattar det också att kunna förklara detta så att eleverna förstår, det är först då 

svårigheterna att förstå texter minskar och eleverna hittar lusten att läsa mera. Att ha  

tydliga krav och förväntningar är en framgångsfaktor i arbetet med eleverna och 

ökad förståelse och intresse för litteraturhistoria.  

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, (L-G Malmgren, 1996), utgår 

undervisningen från elevgruppens förutsättningar och erfarenheter. Detta stämmer 
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väl överrens med lärarna (B-E) sätt att planera undervisningen. De utgår från 

elevgruppens förförståelse och vilka förkunskaper de har och vilka intressen som 

finns i gruppen. Detta anser jag är ett bra sätt att få med eleverna i 

litteraturundervisningen. Skapa ett undervisningsklimat där eleven känner att deras 

intressen tas på allvar. Samtidigt som det är bra att eleven ska känna sig delaktiga i 

undervisningen så kan inte lärarna avsäga sig ansvaret för att det som står i 

styrdokumenten också följs, det är viktigt på de yrkesförberedande programmen som 

endast läser svenska 1, så att om eleven senare kan läsa de högre kurserna utan att 

det blir problem.  I Mossbergs slutsats (2008) ser hon motstridiga budskap mellan 

kursplanens texter och betygskriterierna. Detta lägger stort ansvar på lärarna i deras 

arbete att konstruera sin ämnesuppfattning och utforma sin undervisning. Jag anser 

att när det gäller kursplaner och betygskriterier så kan det inte vara upp till varje 

enskild lärare att bedöma, här måste det till tydligare riktlinjer från den nivå som har 

det övergripande ansvaret. Mina funderingar ligger hur vi annars kan säkerställa 

likvärdigheten på utbildningen oavsett var den utförs någonstans. Som det ser ut i 

dag så är det mycket upp till varje lärare/ämneslärarlag att besluta, och det är de som 

har det yttersta ansvaret i dagsläget.    

En av fem intervjuade lärare säger att undervisningen bedrivs som 

”katederundervisning”. Läraren är den som förmedlar, har genomgångar och 

förklarar vad- och hur uppgifterna ska genomföras. Detta sätt att undervisa styrks av 

Persson (2007) som menar att undervisning i helklass bör vara norm i 

litteraturhistorian. Lärarens roll blir att leda arbetet med texter och leda fram till 

relevanta tolkningar. Jag anser att detta sätt att undervisa kan vara tryggt för läraren. 

Jag förstår varför vissa lärare väljer detta som arbetssätt men det kan bli oflexibelt. 

Tryggheten ligger i att ”jag” som lärare har planerat och är förberedd, jag har 

lektionen i min hand”, det är jag som för arbetet framåt. Att det kan bli oflexibelt 

menar jag att lektionerna är så planerade och förberedda så att det inte finns något 

utrymme för eleverna att påverka innehållet. I mitt sätt att se det är det en fördel att 

använda sig av eleverna och deras intresse framför allt i början för att få eleverna 

intresserade och ta till sig även tyngre litteratur.   

6.2 Typer av texter som används i litteraturundervisningen 

Lärare i svenska arbetar med de första stegen på vägen mot att elever ska läsa och 

förstå litteratur på olika sätt. En svensklärares uppgift går ut på att visa barn och 

ungdomar vad som kan läsas. Bör läsas av olika skäl och hur man kan förstå texterna 

på olika sätt (Mossberg-Schullerqvist, 2008). Alla lärare i min studie menar att det är 

de som i första hand väljer vilka typer av texter som används i undervisningen. Det 

är i undantagsfall eleverna får välja själva. En lärare säger dock att i vissa fall kan 

elevgruppens intresse ligga till grund för valen av texter. Ett synsätt är att det är 

läraren som ska visa på litteratur som eleverna inte är vana vid att läsa, det är 

lärarens ansvar, detta håller jag med om. Jag kan se vinster med att lärare som anser 

att det är viktigt att ta tillvara på elevernas intresse vid val av litteratur. Många 

gånger kanske det är helt nödvändigt för att få igång läsandet av litteratur. Men jag 

anser också att det är viktigt att oavsett vilket program eleven går på så ska eleverna 

bli presenterade för samma litteratur i samma kurs, utgångspunkten för 

undervisningen ska grunda sig på likvärdig utbildning.  

6.2.1 Teman eller kronologisk litteraturhistoria 

Två av fem av de intervjuade lärarna väljer litteratur i kronologisk ordning, en av 

dessa säger att det är lättare för eleverna att följa med om texterna kommer i rätt 
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ordning. Detta styrker L-G Malmgren, 1996, han menar att alla elever i skolan ska få 

en gemensam kulturell referensram genom att läsa klassikerna, de texter som står sig 

genom tiderna, det är viktigt att detta sker i kronologisk ordning. Christina Olin-

Sceller (2006) skriver att i många sammanhang diskuteras olika texters värde. De 

olika genrerna ställs in i olika fack beroende på ”deras värde”. Hon anser att i ämnet 

svenska så har populärlitteraturen länge haft svårt att bli accepterad. Detta beror nog 

helt upp till varje lärare och hur benägen läraren är att gå utanför ramarna när det 

gäller valet av litteratur. Jag tycker att strukturen är viktig när det gäller att gå 

igenom litteratur där det kan se olika ut för varje enskild lärare, för min del är 

kronologi viktigt men att kunna gå utanför ramarna är att visa på flexibilitet i sin 

undervisning. Varje tid har sina kännetecken så jag håller även med den lärare som 

säger att det är lättare för eleverna att följa en kronologisk ordning på litteraturen. En 

lärare säger att undervisningen sker utan direkt kronologi eller efter teman. Detta 

förstår jag inte, det måste bli svårt att hålla en röd tråd genom undervisningen inte 

heller det synsätt att textläsningen är underordnad av färdigheten att läsa. Jag ställer 

mig frågande hur läraren får in de moment som finns att hitta i styrdokumenten och 

hur det går ihop med likvärdig utbildning.  

Ett sätt att undervisa i litteraturhistoria beskrivs av två lärare. De arbetar med genrer 

och verk som liknar varandra. En av lärarna säger att det är viktigaste är att eleverna 

förstår litteraturen men att de behöver träna in det litterära tänket. Detta är ett 

arbetssätt som säkert kräver en hel del av läraren. Intressant är hur lärarna tränar 

eleverna med att göra jämförelser och se likheter och olikheter i de olika texterna, 

även över tidsepokrarna.  

6.2.2 Hur bearbetas texter som eleven läser 

Metoden för att bearbeta texter är gemensam för fyra av fem lärare. De följer en plan 

hur eleverna ska bearbeta texterna. Detta sätt att arbeta kan hittas i 

tolkningsgemenskapen ”i litteratur” och ämneskonsturktionen svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne. ( L-G Mamlgren, 1996, Mossberg-Schullerqvist, 

2008) Undervisningen kan ske i helklass eller grupper. En av lärarna säger att det 

ibland kan vara svårt att hålla igång diskussionerna då förståelsen inte alltid finns. 

När litteratur ska diskuteras och eleverna ska förstå texterna kan jag förstå att det 

ibland kan vara svårt för att få igång och hålla en diskussion levande. Det handlar 

mycket om intresse för att lära sig de gamla texterna och hur de påverkar även i vår 

tid. Jag ser att detta är en del i undervisningen som är utmanande för lärarna. Det 

gäller att hitta de punkter som eleverna behöver mera kunskaper i t.ex. begrepp för 

att kunna diskutera texter. För att skapa engagerade elever så måste lärarna också var 

engagerade och visa eleverna att detta är intressant, så intressant att det är värt att 

lägga ner lite tid till att lära sig.  

6.3 Lärarens roll i litteraturundervisningen 

Mossberg-Schullerqvist, 2008 skriver att skolans litteraturundervisning ska ge någon 

form av litterär kompetens. Litteraturläsningen ska närma sig en specifik kompetens 

inom ämnet svenska. Lärarens arbetsprocess med att introducera litteratur för elever 

är att arbetet är normerande, selekterande, konkretiserande och ger förståelse kring 

litterära verk. Tre av fem lärare stämmer in på ovanstående beskrivning, de ser sig 

själva som förmedlare av kulturarv. En av dem säger att ”kulturarvet är värt att 

undervisa om och att texter som har funnits med länge har något att säga”. Det är 

värt att påpeka att alla tre lärarna ser glädje i att undervisa i litteratur och då är en 

viktig faktor uppfyllt anser jag. Lärare som visar glädje i sitt arbete och har med sig 
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detta i arbetet med eleverna är goda förebilder för eleverna. En av lärarna visar på en 

aspekt i rollen som litteraturundervisare, nämligen den som bedömer. Detta är en del 

i rollen som lärare och det är viktigt att ta det på allvar. Eleverna har rätt till att bli så 

rättvist bedömda som det bara går.   

6.4 Det viktigaste eleven utvecklar i litteraturundervisningen 

Eleven ska utveckla förståelse för hur samhället har utvecklats över tid och genom 

litteraturen få de ett gemensamt kulturarv, genomsyrar de flesta intervjusvaren. De 

menar att genom litteraturundervisningen höjs också allmänbildningen. Detta kan 

kopplas till tolkningsgemenskapen, ”Genom litteratur”. Detta innebär att litteraturen 

inte läses primärt för sin egen skull utan läsningen används som hjälpmedel för att 

uppnå något annat syfte, t.ex. höja allmänbildningen. De litterära texterna används 

för att förstå människan och dennes plats i tillvaron. Huvudsyftet med att läsa 

texterna är att eleverna ska diskutera omvärlden. Slutmålet för litteraturläsningen är 

att eleverna ska utveckla en medvetenhet att texter skrivs inom en kulturell kontext 

och att det påverkar den kultur där man lever och verkar. En av lärarna säger, 

”Använda sig av litteraturen för att få eleverna att tänka på en högre 

abstraktionsnivå”. En av lärarna menar att det är svårt, framförallt i grupperna på de 

yrkesförberedande programmen, att öka abstraktionsnivån just därför att de saknar 

förförståelse och intresse. Detta kan jag förstå men som lärare är det något vi måste 

förhålla sig till, alla elever är inte intresserade. Men att enbart grunda undervisningen 

på elevernas intresse ser jag som inte hållbart, vi har de styrdokument med 

kursplaner att följa. I mitt sätt att se det är det då bättre att använda sig av olika typer 

av medier, litteratur, film och teater är några.  

6.5 Hur arbetar läraren för att motivera elever till litteraturläsning 

Den avgörande faktorn för att motivera eleverna till litteraturläsning är att vara en 

bra lärare med goda ledarskaper, säger tre av fem lärare. En av dessa lärare säger 

också att se eleven och få dem att lita till sin egen förmåga är också viktig för att 

motivera eleverna. Kan eleven visa att den kan så är det motivationshöjande i sig. 

Det som förvånar mig vid intervjuerna är att två lärare inte kunde svara på denna 

fråga, en av dessa säger att det är svårt att motivera elever på yrkesförberedande 

program. Frågan är vem det är som äger detta problem, att inte kunna motivera 

elever. Det är dock tre lärare som svarat annorlunda och då undervisar samtliga 

lärare på yrkesförberedande program. Jag tycker att det är förvånande att två lärare 

inte kan svara på hur elevernas motivation till att litteraturläsning. Jag anser att i 

lärarrollen ingår det att arbeta med motivationshöjande uppgifter, för att kunna detta 

måste läraren veta vad- och hur detta kan gå till. Detta känns konstigt utan frågan är 

vad det är som gör att inte dessa två lärare kan motivera eleverna till litteraturstudier.  

6.6 Slutsats 

Lärarna i min studie visar på det komplexa i att undervisa i litteraturhistoria. Lärarna 

intar en roll som litteraturförmedlare, förmedlare av ett kulturarv. De ser att genom 

litteraturen så ökar allmänbildningen hos eleverna och de förstår lättare vad- och 

varför saker hänt historiskt, detta gör att de bättre kan förstå den värld de befinner sig 

i. Många av lärarna ser också litteraturen som en metod som kan användas för att

träna färdigheter. I svenska 1 grundar sig undervisningen i momenten tala, läsa, 

skriva och lyssna, färdigheter som eleverna behöver besitta för att klara av livet efter 

skolan.  
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En aspekt för att lyckas med litteraturundervisningen är att kunna motivera eleverna. 

Att vara en engagerad lärare och som kan visa på den glädje som finns i äldre texter 

menar de intervjuade är en framgångsfaktor. 

En lärare ska möta alla elever och ta tillvara på det specifika som den enskilda eleven 

besitter. Därför är det viktigt att också kunna hitta detta hos eleverna. En 

föreställning som jag har stött på under verksamhetsförlagda utbildning är att elever 

som går på de yrkesförberedande programmen är generellt omotiverade och 

okultiverade och inte förstår litteratur. Detta är ett oproffessionellt sätt att se på 

elever. I intervjuerna säger lärarna att det är viktigt med att undervisningen ska vara 

jämlik, alltså likvärdig oavsett vilket program eleven går på. Det jag kan tolka i 

intervjuerna är en underliggande inställning är dock att lärarna får anpassa innehållet 

för att det ska fungera i elevgrupperna. Detta blir motsägelsefullt när tanken om 

likvärdig utbildning diskuteras.    
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Intervjufrågor  Bilaga 1 

Innehåll - Metod 

Vilken nytta tycker du att eleverna har med 

litteraturundervisningen? 

Kan du kort beskriva en vanlig typisk lektion i 

litteraturhistoria? 

Vilka typer av texter brukar ni arbeta med? 

Arbetar du efter olika teman eller kronologisk litteraturhistoria? 

Hur behandlar ni texterna som eleverna läser?  

(Ev. följdfrågor, vid behov) 

Arbetar ni enskilt eller i grupp?  

Hur bearbetar ni texterna? (Följdfrågor, Gemensam bearbetning 

i klassen?) 

 Förklara kort hur ni går tillväga? 

 Läraren 

Hur vill du beskriva din roll som lärare i 

litteraturundervisningen?  

Vad tycker du är det viktigaste att eleven utvecklar i 

litteraturundervisningen?  

 Eleven 

Vad tror du motiverar eleverna till att läsa litteratur och arbeta 

med litteraturhistoria?   

Har du några särskilda knep för att motivera eleverna? 
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Bilaga 2 

Innan intervjuerna fick de intervjuade ta del av syftet och de frågeställningar jag har i 

min studie.  

Syftet med denna rapport är att undersöka lärarens roll i litteraturundervisningen på 

yrkesförberedande program på gymnasienivå. Jag har valt att bryta ner syftet i 

följande frågeställningar: 

Hur ser undervisningen i litteratur ut? 

Vilken utgångspunkt har läraren i vilken litteratur som väljs? 

Vilka förmågor och kompetenser vill lärarna främst utveckla i 

undervisningen? 

Vilket/vilka mål med litteraturundervisningen ser lärarna som viktigast i 

undervisningen?  

Hur motiverar lärarna eleverna till litteraturläsning? 


