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Abstract 
Reading literature is a fundamental element in school work. This study focuses on the 

problem of pupils’ declining interest in reading literature and their deteriorating 

reading comprehension. The study seeks the reasons for this change by examining the 

learning goals of assignments constructed for the teaching of literature in upper 

secondary school.  

The assignment culture is studied on the basis of the learning goal viewed from 

two perspectives: teaching writing and teaching literature. To reveal the assignment 

culture, the study uses Ivanic’s (2004) discourses of learning to write and Rosenblatt’s 

(2006) concept of reading stances. The link between the perspectives of teaching 

writing and teaching literature is also emphasized in the aim of Gy2011, the 

curriculum for Swedish in upper secondary school, which describes the core of the 

subject as consisting of Swedish language and literature. 

From the findings of the study and the analysis one can discern the following 

associations: (1) the reading stance and the discourses of learning to write are affected 

by the content of Swedish as a school subject; (2) the occurrence of different 

discourses of learning to write affects the reading stance. These associations underline 

the importance of the teacher’s assignment constructions and their effect on how the 

pupil reads and assimilates literature. 
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1 Inledning  
Litteraturläsning är ett grundläggande moment i skolans verksamhet. För många är 

läsning nära förknippat med nyckeln till kunskap, frihet och självbestämmande. 

Samtidigt minskar elevers litteraturläsning och läsförståelsen bland skolans elever blir 

allt sämre (Skolverket 2012 s.13). Skönlitteraturens ställning i gymnasieskolan och i 

svenskämnet är under förändring. Richard Ohlsson (2012) synliggör denna förändring 

genom att beskriva elevers upplevelser av skönlitterär läsning som något tråkigt och 

meningslöst. Det här är en förändring som får konsekvenser för skolan och individens 

kunskapsutveckling. Förklaringar till den minskande läslusten bland elever kan sökas 

på flera olika håll. Men det många svensklärare erfar bland elever är just en minskad 

motivation till litteraturläsning. I skolan blir det därför naturligt att söka svar i 

svenskämnets undervisning och hur vi läser och skriver i litteraturundervisningen.                

Denna studie ämnar undersöka gymnasielärares litteraturundervisning med 

utgångspunkt i Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser för att belysa konstruktion av 

elevuppgifter i litteraturämnet. Detta är intressant utifrån relationen mellan 

litteraturläsning och skrivuppgifter i litteraturämnet. Litteraturläsningens roll i 

svenskämnet ställs mot den mer underordnade rollen av skrivande i litteraturämnets 

undervisning. För att synliggöra relationen mellan litteraturläsning och skrivuppgifter i 

litteraturämnet studeras undervisningens lärandeobjekt i läsartsbegreppet och de 

skrivdidaktiska diskurser som de är en del av. Detta studeras för att synliggöra de mål, 

kunskaper och förmågor som litteraturuppgifterna kan tänkas syfta till.     

Litteraturläsning kan å ena sidan beskrivas som självöverskridande, å andra 

sidan som självreflekterande. Ur perspektivet synliggörs litteraturens kulturella och 

sociala funktion. Jämsides med denna bild kan litteraturen som estetisk erfarenhet 

medge omvärlds- och självförståelse (Tengberg 2010 s.81). Mot bakgrund av detta kan 

man fråga sig vilka slags läshandlingar som skapas i undervisningen för att möjliggöra 

denna estetiska erfarenhet? I denna studie används, utöver de skrivdidaktiska 

diskurserna, läsartsbegreppet för att precisera vad det givna lässammanhanget 

orienterar eleverna mot för någon slags läsning, men också vilket slags lärande som 

aktualiseras. Läsarten beskrivs av Tengberg (2010) som ett system av möjligheter och 

begränsningar som gör att texten tar form för läsaren. Vidare får lärares frågor, i 

anslutning till litteraturläsning, betydelse genom att styra in eleven i en bestämd 

föreställning om hur de kan eller bör läsa litteratur. Genom att synliggöra innehållsliga 
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mål för elevernas litteraturundervisning och skolskrivande kan lärares 

uppgiftskonstruktioner ses som ett sätt att formulera undervisningens lärandeobjekt. 

Som svensklärare i skolan finns det därför ett ansvar i att undervisning och 

genom uppgiftskonstruktion främja elevens läslust, läsförståelse och förmåga att 

reflektera om allmänmänskliga förhållanden i en komplex verklighet. Detta kan i sin 

tur ses som förutsättningar för demokratiska förhållningssätt.  

1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att studera lärares litteraturuppgifter ur ett teoretiskt och 

skrivdidaktiskt perspektiv. Studiens syfte konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

• Vilka föreställningar om skrivande och skrivdidaktik finns inbäddade i 

litteraturämnets uppgiftskulturer för gymnasieskolan?  

• Hur förhåller sig lärares litteraturuppgifter till de olika läsarterna? 

2 Bakgrund och tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras inledningsvis i avsnitt 2.1 gymnasieskolans 

styrdokument för svenskämnet. Därefter, i avsnitt 2.2, redogörs för skrivdidaktisk 

forskning. Vidare i avsnitt 2.3 presenteras litteraturdidaktisk forskning och 

avslutningsvis, i avsnitt 2.3.2, redogörs för en bild av skolan som bestående av en 

uppgiftskultur.       

2.1 Gymnasieskolans styrdokument för svenskämnet  

Skolans verksamhet och undervisning utgår från styrdokumenten. Nedan presenteras 

kurs- och läroplaner som är styrande för gymnasieskolans undervisning i svenskämnet. 

I den för gymnasiet rådande läroplanen, Gy 2011, står det inledningsvis beskrivet: 
 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka 

sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av 

medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. (Skolverket 2011 s.160) 

 

Citatet synliggör det dualistiska förhållandet mellan svenskämnets språk- och 

litteraturundervisning, språket som personligt uttryck och litteraturen som källa till 
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omvärldsförståelse. Relationen mellan dessa två stärker betydelsen av att studera hur 

gymnasielärare i sin uppgiftskonstruktion ser till detta förhållande.  

Kärnan i svenskämnet beskrivs ovan som språk och litteratur. I denna studie 

fokuseras relationen närmare till å ena sidan elevens skriftspråksutveckling och å 

andra sidan elevens litteraturläsning. Enligt läroplanen för ämnet svenska i 

gymnasieskolan ska undervisningen ”syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur 

och andra typer av texter” (Skolverket 2011 s.160). Återigen speglar läroplanen 

betydelsen av att främja både den litterära och den skriftspråkliga förmågan. Vidare i 

läroplanen för gymnasieskolans svenskämne beskrivs det att; 
 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 

stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin 

egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 

samhällsliv. (Skolverket 2011 s.160)  

 

Att undervisningens ska stimulera elevens lust att läsa och skriva och därmed ge stöd 

för den personliga utvecklingen synliggör betydelsen av samspelet mellan elevens 

skriftspråksutveckling och litteraturläsning. Ett annat exempel är att ”I undervisningen 

ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få 

sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” 

(Skolverket 2011 s.160). När eleven möter skönlitteraturen och sätter innehållet i 

relation till personliga erfarenheter och intressen ges tillfällen för läslust och 

skrivutveckling.   

2.2 Skrivdidaktisk forskning  

Nedan presenteras, i del 2.2.1, skrivdidaktisk forskning utifrån inåt- och utåtorienterad 

skrivteori. Därefter, i del 2.2.2, redogörs för Ivaničs (2004) syn på språk och 

språkhandlingar i fyra olika perspektiv. 

2.2.1 Inåt- och utåtorienterad skrivteori  

Den norska skrivforskningen har en betydande ställning inom skrivdidaktiken och är 

framför allt förankrad i den utåtorienterade skrivteorin och den sociokulturella 

forskningen med sina rötter hos Vygotsky och Bachtin (Blåsjö 2010 s.40). 
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Inledningsvis ges en kort beskrivning av inåtorienterad skrivteori som efterföljs av en 

redogörelse för utåtorienterad skrivteori.   

 Den inåtorienterade skrivteorin fokuserar, enligt Hoel (1997), skrivaren och 

dess inre processer. Detta beskrivs som en expressiv syn på skrivande och kognitiv 

skrivteori. Expressivt skrivande beskrivs vara av karaktären utforskande, prövande och 

tankeutvecklande. Honnörsord inom detta synsätt är spontanitet, ”personlig röst” och 

integritet. I skrivteorin betonas socialt självförtroende såväl som elevspråkets 

egenvärde. I den skrivpedagogiska terminologin beskrivs detta som friskrivning. För 

att skapa en brygga mellan process och produkt används kamratrespons för att skapa 

medvetenhet om de krav som ställs på texttypen och den egna texten (Hoel 1997 

s.5ff). Kognitiv skrivteori ser samband mellan språkutveckling och tankeutveckling. I 

ett snävt perspektiv är det kognitiva skrivandet fokuserat till hjärnans aktivitet vid 

skrivprocessen.  Kognitiv skrivteori fokuserar på de kognitiva processer vi går igenom 

när vi skriver: (1) Tankeutveckling sker både under och efter avslutad skrivning det 

vill säga både process och resultat. (2) Skrivning är inte en linjär process. (3) 

Skrivprocessen består av olika underprocesser som avlöser varandra och skrivandet 

flyter kontinuerligt mellan de olika nivåerna. (4) Skrivprocessen består av många 

skrivprocesser inte bara en. (5) Olika skribenter har olika skrivprocesser (Hoel 1997 

s.11ff). Vidare i den kognitiva skrivteorin ses skrivandet som en successiv 

problemlösande aktivitet. Detta sker genom att skribenten i varje delmoment i 

skrivprocessen löser olika problem med hjälp av tidigare språkerfarenheter. Slutsatsen 

blir att elevens gradvisa erövring av skriften som språk är synonymt med den 

kvalitativa utvecklingen som leder till ökad problemlösningsförmåga och en större 

kognitiv räckvidd (Hoel 1997 s.11ff).  

 Den utåtorienterade skrivteorin beskrivs av Hoel (1997) som skrivande i 

relation till dess sociala och kulturella omgivning. Detta beskrivs som skrivande ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Vidare redogör Hoel (1997) för språk i sig som ett socialt 

fenomen och därigenom kulturbärande. Språket är enligt synen socialt, kulturellt och 

institutionellt. Skolskrivandet är i sin tur påverkat av de normer och konventioner som 

råder inom den bestämda diskursen. Skrivkompetens kan å ena sidan utryckas som 

förmågan att i enlighet med diskursregler kunna producera text, å andra sidan kan 

detta leda till att konventionen och formalia blir målet i sig. Kritik har riktats mot att 

skrivande som redskap för lärande inte får tillräckligt stort utrymme i den 

sociokulturella skrivteorin (det vill säga kognitiva aspekter). Inom det sociokulturella 
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perspektivet är genren en produkt av konventioner och konventionerna i sin tur är 

bestämda av sociokulturella faktorer. Genre blir till skillnad från retoriken ett mindre 

statiskt begrepp, mer relativt. Att våra liv, vårt tänkande och vårt språk formas genom 

vår interaktion med omgivningen är inte något nytt inom skrivpedagogiken. Tydliga 

kopplingar i synsättet kan göras till språkteoretikern Vygotskys viktigaste argument: 

att språket är en social handling (Hoel 1997 s.22ff). 

Inom genrepedagogiken är Australienskolan kontroversiell av flera olika 

anledningar dels genom en stark lärarstyrning, dels i dess hårt standardiserade 

textmönster (ofta konstruerade). Ytterligare kritik är skolans avvisande hållning till 

spontan och utforskande skrivning. Vidare beskrivs synsättet vara starkt präglad av 

språk- och textanalys som medel för bättre skrivfärdighet. När genreskolan ställs mot 

processkrivningen anklagas processkolan för att ha en naiv tro på att formen kommer 

av sig själv. Visavi anklagas genreskolan för en naiv tro på värdet av explicit 

undervisning i form. Det är inte så att man blir kapabel att skriva en god novell genom 

att läsa om novellens uppbyggnad. Genom att genrearbetet knyts till undervisningen i 

olika skolämnen har det också ett mål utanför sig själv. Detta sker genom att utnyttja 

den potential som ligger i andra skolämnen för att ge mening åt skrivuppgifter som 

inte är berättande (narrativa). Detta involverar kommunikativa stöttor i form av 

modelltexter och lärarrespons som baseras på elevsamarbete (Hertzberg 2006 s.304ff). 

Den största risken med formorienterad genreundervisning är faran för genreformalism. 

Problemet tydliggörs då undervisningen måste baseras på konstruerade modelltexter 

för att inga autentiska texter tillfredställer formkraven. Det vill säga att 

genrepedagogik förutsätter stabila genrekategorier som följer klara mönster, något som 

korresponderar dåligt med det sätt som verklighetens genrer uppträder i. I modern 

genreteori definieras därför inte genrer utifrån form utan från 

kommunikationssituation (Hertzberg 2006 s.304ff).  

 Enligt Martin Nystrand (1997) är yttre ramar styrande för förväntningarna på en 

text. Detta blir tydligt i beskrivningen av den socialkonstruktivistiska och den 

socialinteraktionistiska synen. Det tidigare synsättet understryker att det normala är 

det typiska för diskursen, det vill säga att språkets uttrycks- och diskursmönster ligger 

hos var och en i språkgemenskapen. Det senare synsättet däremot ser till den 

kommunikativa utvecklingen mellan talare – lyssnare och avsändare – mottagare, med 

andra ord så skapas mening i interaktionen mellan läsare och skribent. Till skillnad 

från den socialkonstruktivistiska synen, som fokuserar på samspel inom gruppen, 
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fokuserar den socialinteraktionistiska synen på relationen mellan individer (det vill 

säga relationen mellan läsare – skribent och talare – lyssnare). I detta fall går 

kommunikationen nerifrån och upp, det vill säga från kommunikationen mellan 

individer till den sociala grupp de är en del av. Konstruktivismen utgår i motsats till 

detta från gruppens påverkan på individen. Avseende litteratur gestaltas skillnaderna i 

synen på förhållandet mellan kanon och texten i sig själv (Nystrand 1997 s.131f). 

 Det sociokulturella synsättet i skrivforskning återfinns även hos Olga Dysthe 

(1996) som också intar en interaktionistisk syn på lärande. Hon menar att lärande och 

elevens skrivande utvecklas i en dialogisk undervisning. Enligt denna dialogiska syn 

fungerar text tillsammans med andras yttranden som tankeredskap för individen. 

Utveckling sker då elevens ställningstaganden ställs mot andra elevers tankar och 

synsätt i dialog. Bärande för synen är enligt Dysthe att skrivande inte enbart bör ses 

som ett mål, eller en produkt i sig, utan istället som ett medel för att utveckla 

kunskaper och tankar.  

2.2.2 Språk och språkhandlingar i fyra olika lager  

Språkforskaren Roz Ivaničs (2004) beskriver språk och språkhandlingar som 

bestående av fyra lager. Ivaničs använder begreppet lager för att synliggöra språkets 

olika dimensioner (se figur 2.1). Det första (1) lagret, sett från figurens mitt, innefattar 

text och ser till språk avseende lingvistik form. Detta lager kan beskrivas som strikt 

formalistiskt. Det andra (2) lagret innefattar de kognitiva processerna av språk och 

språkhandlingar. Det tredje (3) lagret innefattar den sociala kontexten av språk och 

språkhandlingar. Det fjärde (4) och sista lagret innefattar språk och språkhandlingar i 

en sociokulturell och politisk kontext.   

 
Figur 2.1 Ivaničs lager av språk (Ivanič 2004 s.223)  
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2.3 Litteraturdidaktisk forskning  

I följande avsnitt presenteras, i del 2.3.1, litteraturdidaktisk forskning utifrån 

litteraturläsning och läsarter. Därefter, i del 2.3.2, redogörs för skolans uppgiftskultur. 

2.3.1 Litteraturläsning och läsarter 

I verket Literature as Exploration beskriver Rosenblatt (2006) vad som händer i mötet 

mellan text och läsare vid litteraturläsning. För att betona mötet mellan text och läsare 

använder hon begreppet transaktion, en transaktion där den ena parten kontinuerligt 

påverkar den andra i ett ömsesidigt förhållande.  

Rosenblatt (2006) gör skillnad på texten, de tryckta bokstäverna, och meningen 

som enligt Rosenblatt är det litterära verket. Hon beskriver att meningen endast kan 

skapas i transaktionen mellan text och läsare. Med anledning av detta ställer hon sig 

kritisk till lärande och litteraturundervisning som förmedlar fakta om litteratur istället 

för att fokusera möte mellan litteraturläsaren och det litterära verket.    

Vid läsning utesluter inte Rosenblatt (2006) litteraturens förmåga att ge insikter 

om aspekter som historiska och sociala skeenden, social perspektiv och språkets 

grammatiska eller syntaktiska variation. Hon menar dock att detta inte är litteraturens 

primära syfte. För att klargöra denna relation skiljs den efferenta läsarten från den 

estetiska läsarten. Begreppen ska inte ses som motsatser till varandra men har 

egenskapen att fokusera läsningens olika syften.         

2.3.1.1 Efferent läsning 

Efferent kommer av det latinska verbet effero som översätts: ”föra bort”. Rosenblatt 

(2006) beskriver den efferenta läsningen som att läsa en text med ett huvudsakligt 

praktiskt syfte. Detta genom att läsa selektivt och förbise det som inte ger den 

information som eftersöks. Den efferenta läsningen har sitt värde vid inhämtning av 

fakta eller för att få en överblick av huvudinnehållet i en text. Den efferenta läsningen 

är den läsart som betraktas som den vanligaste i undervisningssammanhang. Efferent 

läsning är en opersonlig läsning som i princip någon annan skulle kunna göra och 

syftet med läsningen skulle ändå uppfyllas.  

2.3.1.2 Estetisk läsning 

Rosenblatt (2006) menar att läsningen av en litterär text måste vara estetisk för att 

verket ska bli en dikt eller en berättelse. Vid estetisk läsning av en text är den inriktad 
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på det personliga och känslomässiga i transaktionen mellan läsaren och texten. Typiskt 

för denna transaktion, som gör den till en subjektiv upplevelse mellan läsare och text, 

är att läsaren vid en speciell tidpunkt, i en specifik situation, möter textens specifika 

innehåll och skapar textens mening. Den estetiska läsningen är dock inte enbart att 

betrakta som irrationell och emotionell. Vid den estetiska läsningen ska de idéer, 

känslor och föreställningar som läsningen frammanar analyseras och bearbetas för att 

ge en fördjupad förståelse av texten. 

Rosenblatt (2006) talar också om nödvändigheten att kunna tänka rationellt om 

känsloladdade frågor. Detta innebär att läsaren, i den estetiska läsarten, inte bara ska 

känna och tycka utan också utveckla förståelsen för vad i texten som framkallar den 

känslomässiga reaktionen. Genom en rationell reflektion vidgas läsarens förmåga till 

förståelse för människans och tillvarons komplexitet.  På så sätt får läsaren genom den 

estetiska läsningen både en ökad självkännedom och en större förståelse och 

medkänsla för andra människors erfarenheter.  

2.3.2 Skolans uppgiftskultur  

Skolans undervisning kan i stort beskrivas som styrd av uppgifter och 

uppgiftslösningar, det vill säga ett lärande som baseras på problemlösning som kan 

anses typisk för skolans undervisningsdiskurs och kultur. Lärande med uppgiftslösning 

i centrum har en så stark prägel att hela skolan kan beskrivas som en ”uppgiftskultur” 

(Ullström 2009 s.122). 

Skolans uppgiftskultur beskrivs av Ullström (2009) påverka studenter som 

litteraturläsare. I en studie genomförd av Olga Gontjarova analyseras lärarstudenters 

skriftliga kommentarer till Terje Vesaas novell ”Jepp”. Vid analysen av studenternas 

kommentarer finner hon att skribenterna har en tendens att lämna novellen för att 

övergå i mer allmänna reflektioner om estetiska frågor. Läsarten som studenterna intar 

beskrivs som naivt-realistisk. Med andra ord tycks studenterna sakna det språk som 

krävs för att reflektera om textens estetiska form. Samband mellan studenternas läsart 

och skolans uppgiftskultur blir tydlig vid närmare granskning av kulturen. 

Läroböckers uppgifter i litteraturundervisning sammanfattas utifrån följande 

huvudkategorier: (1) innehållsfrågor för att kontrollera läsförståelse, (2) bedömning/ 

omdöme för subjektivt omdöme, (3) identifikation.  Problemet med ovanstående 

kategorier är att fokus, trots att viss förståelse om texten skapas, allt för sällan riktas åt 

problematisering och perspektivförskjutningar. Det vill säga att frågorna vanligtvis 
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riktas inåt i texten för att behandla situationer, händelseförlopp och intrig och mer 

sällan riktas frågorna utåt för att nå ett vidare perspektiv kopplat till samhället, 

omvärlden och personliga erfarenheter för en vidgad förståelse om texten (Ullström 

2009 s.123f). Perspektivet kan förklaras utifrån vad Torell (2002) beskriver literary 

transfer som för in läsarens personliga liv och erfarenheter i texttolkningen. Historiskt 

sett har litterär kompetens och bildning blivit liktydigt med att kunna återge givna svar 

om text som oreflekterat anses som sanna. I och med läskontrollens starka ställning 

vid examination gynnas naivt-realistiskt letande efter enskildheter i texten på 

bekostnad av helheten. Denna typ av studiefrågor lever kvar än idag men nu också 

med en direkt koppling till elevens erfarenheter. Förändringen beskrivs som en effekt 

av ökade insikter om läsprocessen och läsaren som meningsskapareskapare vid 

läsning. Problem som kan uppstå vid denna typ av läsning är literary transfer-

blockeringar som innebär att läsarens verklighetsbild tar överhand vid texttolkning. 

Den faktiska texten blir sekundär och förmågan att göra upptäckter i texten går 

förlorad. 

För att beskriva skolans uppgiftskultur använder Ullström (2009) tre kategorier 

av uppgifter vid litteraturläsning; uppgifter som läskontroll, uppgifter som flykt från 

texten och uppgifter för att dikta vidare. Uppgifter som läskontroll kan jämföras med 

rena innehållsfrågor i form av kontrolluppgifter. Läsarten ligger nära den naivt-

realistiska. Uppgiftsformuleringens kontrollfunktion består i att utreda om eleven har 

läst texten och förstått vad som står i den. Tillvägagångssättet kan liknas vid 

läsförståelsetest där man söker diagnostisera läsförmågan. Ur ett litteraturdidaktiskt 

perspektiv är frågorna problematiska dels för att de uppmuntrar till en icke-litterär 

läsart, dels för att de motverkar den estetiska läsarten. När syftet i 

litteraturundervisningen är att se till den estetiska läsarten skapas ofta förvirring när 

den icke-litterära läsarten uppmuntras genom att behandla den litterära texten som 

skoltext man läser fakta från. Uppgifter som flykt från texten utgår från en växande 

insikt om läsaren som en viktig komponent vid läsning av skönlitteratur. När uppgiften 

blir flykt från texten, istället för korrespondens med texten, som handlar om literary 

transfer, så försvinner själva litteraturen ur blickfånget och därmed även läsaren och 

läsprocessen (Ullström 2009 s.131ff). Uppgifter för att dikta vidare är vanligt vid 

lyrikstudier för att skapa utgångspunkt för elevens eget diktskrivande. I skrivuppgiften 

fungerar den litterära texten i många fall som stimulanstext. Skrivandet mynnar ofta ut 

i att fokus för uppgiften hamnar hos elevens eget skrivande snarare än att arbeta med 
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eller förhålla sig till en bestämd litterär text. I dessa fall överväger skrivövningen 

litteraturstudiet istället för att de kompletterar varandra (Ullström 2009 s.131ff).   

Vidare beskriver Ullström (2009) att det vid konstruktion av uppgifter i 

litteraturämnet är av betydelse att se till läsning som kommunikation, om komplexa, 

dialogiska processer där text och läsare interagerar i ett meningsfullt 

erfarenhetsutbytande. Därför kan litteratursamtalet ses som ett bättre redskap än 

studiefrågor, som riskerar att leda bort läsaren från litteraturen som litteratur men 

också bli naivt-realistisk. Vid skönlitteraturläsning bör därför litteraturen i största 

möjliga mån få tala för sig själv. Därav kan textutdragets vara eller icke vara 

diskuteras. Textutdrag i undervisningen kan därigenom hindra läsupplevelsen. En 

ökad medvetenhet om texter i form av, essäer, noveller och dikter kan däremot bidra 

till synen på textutdrag som komplement för eleven att tillgodose sig fullständiga 

verket. Eftersom vissa längre texter förlorar mer på att ges som utdrag än andra bör 

urvalet göras med eftertanke. 

3 Diskursanalys som teori och metod  

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk och metod. Inledningsvis, i 

avsnitt 3.1, redogörs för studiens diskursiva ansats. Vidare, i avsnitt 3.2 presenteras 

studiens praktiska tillvägagångssätt samt material. Avslutningsvis förs en kritisk 

metoddiskussion i avsnitt 3.3.        

3.1 Diskursanalys  

Begreppet diskurs kan härledas till idén om att språket är strukturerat i olika mönster 

för språkligt handlande och agerande inom olika sociala domäner (Phillips & Winther 

Jørgensen 2000 s.7ff). Diskursanalysen som uttryck för ett tillvägagångssätt i 

vetenskapliga studier är inte helt självklart. Diskursanalysen har både beskrivits utifrån 

diskursteorin som en teoretisk utgångspunkt, men även som diskursanalytisk tradition 

som betonar det metodiska tillvägagångssättet (Bergström & Boréus 2012 s.353). Det 

har därför varit naturligt att se diskursanalysen som teori och metod och inte som en 

analys lösryckt från den teoretiska och metodiska grunden. Utifrån detta perspektiv 

innehåller diskursanalysen flera premisser för att bli en helhet. Den första premissen är 

filosofisk och beskriver språkets roll i den sociala konstruktionen av världen; den 

andra premissen är förankrad i den teoretiska modellen (Ivaničs 2004 skrivdiskurser); 
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den tredje premissen är metodologisk genom angreppspunkter för forskningsområdet 

och den fjärde premissen är tekniker för språkanalys (närläsning).    

I studien används Ivaničs (2004) definition av skrivdiskurs som utgångspunkt 

för analys. En skrivdidaktisk diskurs beskrivs enligt henne omfatta värderingar, 

uppfattningar och praktiker som leder till olika ageranden, beslut och användning av 

specifika begrepp och uttryck. Ivanič redogör för sex olika skrivdidaktiska diskurser 

som var och en speglar en specifik språksyn och uppfattning om skrivande, 

skrivinlärning och skrivundervisning. Ramverket beskrivs av Ivanič själv som 

användbart vid studier av skrivande och skrivundervisning. 

 Ivaničs (2004) formulering av diskursbegreppet görs utifrån Jemes Gees 

likartade definition av begreppet. Vidare finns det stor likhet i Faircloughs (1992) 

beskrivning av diskursanalysen som tredimensionell. För det första beskrivs textnivån 

med utgångspunkt i ett lingvistiskt perspektiv med inriktning mot textens grammatiska 

struktur. För det andra beskrivs den diskursiva praktiken hur texter distribueras, 

produceras och konsumeras. För det tredje beskriver den sociala praktiken hur 

diskursen sätts in i ett större social sammanhang.      

Skrivdiskurserna som presenteras nedan är framtagna utifrån belägg som Ivanič 

(2004) funnit i pedagogiska praktiker samt i teorier om språk, läs- och skrivkunnighet. 

Diskurserna används i studien för att spegla gymnasielärarens uppgiftskonstruktion 

mot de olika skrivdidaktiska diskurserna.    

3.1.1 Ivanič fyra lager och sex skrivdidaktiska diskurser 

Ivaničs (2004) redogörelse om språkets fyra lager kan användas för att kategorisera de 

skrivdidaktiska diskurserna (se figur 2.1). Det första (1) lagret innefattar text och ser 

till språk avseende lingvistik och språkets form. Det andra (2) lagret innefattar de 

kognitiva processerna av språk och språkhandlingar. Det tredje (3) lagret innefattar 

den sociala kontexten av språk och språkhandlingar. Det fjärde (4) och sista lagret 

innefattar språk och språkhandlingar ur en sociokulturell och politisk kontext.  

I figuren (3.1) nedan konkretiseras Ivaničs fyra lager i relation till de sex 

skrivdidaktiska diskurserna och skrivinlärning.  
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Tabell 3.1 Skrivdidaktiska diskurser och skrivinlärning (Ivanič 2004 s.225) 
 

Skrivdidaktisk diskurs  

 

 

Språkligt lager  

 

Syn på skrivande  

 

Syn på  

skrivinlärning  

 

Skrivundervisning  

 

Bedömningskriterier  

 

1. Färdighetsdiskursen  

 

Skrivande som kunskap om 

språkliga ljud och symboler och 

syntaktiska mönster för att 

konstruera text. 

 

Skrivinlärning om språkliga ljud och 

symboler och syntaktiska mönster. 

 

Färdighetsträning  

Explicit undervisning  

 

Noggrannhet  

 

Text 

 

 

2. Kreativitetsdiskursen  

 

Skrivande är produkten av 

författarens kreativitet. 

 

Skrivinlärning sker utifrån ämnen som 

intresserar.  

 

Träning av det personliga 

kreativa uttrycket  

Erfarenhetsträning utifrån 

språk som helhet. 

Implicit undervisning  

 

Intressant innehåll och 

stil  

Kognitiv process 

 

3. Processdiskursen  

 

Skrivande består av processer i 

författarens sinne och praktiska 

genomförande.   

 

Skrivinlärning består både av medvetenhet 

om kognitiva processer och praktiska 

processer som involveras i text 

konstruktionen. 

 

Processkrivande  

Explicit undervisning  

 

 

 

4. Genrediskursen  

 

Skrivande utifrån olika texttyper 

formade utifrån bestämda social 

kontexter.  

 

Skrivinlärning består av att skapa 

medvetenhet om vad som är karakteristiskt 

för olika texttyper och att lära sig skriva 

utifrån ett bestämt syfte och social kontext.  

 

Genreskrivande  

Explicit undervisning  

 

Lämplighet 

 

5. Diskursen om sociala 

praktiker  

 

Social kontext  

 

 

 

Skrivande styrt av ett bestämt 

syfte utifrån kommunikation i en 

social kontext.  

 

Skrivinlärning sker genom autentiskt 

skrivande utifrån en verklighetstrogen 

kontext. 

 

Funktionalistsikt 

skrivande  

Explicit undervisning  

Kommunikativt skrivande  

Implicit undervisning  

Eleven som etnograf  

Lärande genom 

observation 

 

Effektivitet i 

förhållande till syfte  

 

6. Den sociopolitiska 

diskursen 

 

Sociokulturell 

och politik 

kontext 

 

 

Skrivande är sociopolitiskt 

konstruerat och har påverkan på 

identitetskapande. Skrivandet ses 

som föränderligt. 

 

Skrivinlärning består av förståelse för olika 

typer av skrivande och varför de är som de är 

utifrån dess sociala positionering.     

 

Kritisk ”literacy”  

Explicit undervisning  

Kritsikt förhållningsätt till 

språkanvändning 

 

Socialt ansvar 

3.1.1.1 Färdighetsdiskursen 

I färdighetsdiskursen är det texten och textens form i skrivandet som står i centrum. 

Undervisningen i denna diskurs sker explicit som träning i språkriktighet. Eleven 

bedöms efter färdigheten i att hantera grammatiska regler och bestämda föreställningar 

om det skrivna språket. Ivaničs understryker att diskursen inte förkommer isolerat utan 

ofta blir synlig tillsammans med andra skrivdiskurser (Ivanič 2004 s.227f).      

3.1.1.2 Kreativitetsdiskursen 

Kreativitetsdiskursen sätter skribentens kreativitet i centrum och till skillnad från 

färdighetsdiskursen fokuseras språkets stil och innehåll. Undervisningen sker implicit 

och skrivandet utgår från skribentens egna erfarenheter, intresse och engagemang för 

att främja ett kreativt skrivande och ett personligt uttryck för att underhålla textens 

läsare. Diskursen som implicit blir också tydlig då inspiration till elevens skrivande 

utgår från läsning av olika litterära genrer. I praktiken gestaltas denna syn på skrivande 

i två föreställningar dels utifrån perspektivet att det personliga skrivandet ges relevans 

genom att det relateras till skribentens eget intresse, dels utifrån att tillägna sig litterära 
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verk, i form av modelltexter, främjar elevens eget skrivande. Kritik har riktats mot 

diskursen att den i för stor utsträckning främjar narrativt skrivande och bortser från 

skrivandets mer funktionalistiska sida. Även denna diskurs kombineras med fördel 

med andra diskurser, som till exempel färdighetsdiskursen, för att utveckla skribentens 

personliga språk och stil (Ivanič 2004 s.229ff).    

3.1.1.3 Processdiskursen 

Processdiskursen fokuserar skrivprocessen framför det slutliga resultatet i 

textproduktionen. Denna föreställning om skrivande beskrivs av Ivanič (2004) både 

som en kognitiv process hos skribenten själv och som skrivande bestående av flera 

praktiska delar i processen. Dessa delar utgör skrivprocessens planering, utkast, 

revidering och mottagarmedvetenhet. De två föreställningarna gör att undervisningen 

kan beskrivas både som implicit och explicit. I den tidigare föreställningen beskrivs 

skrivprocessen som något mentalt inneboenden hos individen och därmed utvecklas 

den implicit i undervisningen. Den senare beskrivs i de praktiska delar som processen 

består av och utvecklas därmed explicit genom att synliggöra dessa delar av 

skrivprocessen i undervisningen (Ivanič 2004 s.231ff).   

3.1.1.4 Genrediskursen  

Genrediskursen fokuserar dels på skrivsituationen, dels på produkten. Den sociala 

kontexten och anpassningen efter densamma är styrande vid skrivande inom 

diskursen. Undervisningen sker explicit då eleven tränas i olika texttypers uppbyggnad 

avseende syfte, mottagare och sammanhang. Detta blir tydligt i relation till 

färdighetsdiskursen som enbart ser till språkets uppbyggnad. Genrediskursen ger en 

kompletterande bild genom att se till mottagaranpassning och skrivande utifrån en 

bestämd social kontext. Kritik mot genrediskursens explicita undervisning beskrivs 

som svårigheten att skapa autentiska skrivsituationer i undervisningens som motsvarar 

den sociala kontext som eftersträvas (Ivanič 2004 s.232ff).        

3.1.1.5 Diskursen om sociala praktiker  

Diskursen om sociala praktiker beskrivs av Ivanič (2004) som skrivande vilket bedrivs 

i ett kommunikativt syfte i meningsfulla sammanhang. Skrivandet sker utanför 

skolkontexten mot den egna gruppen eller samhället utanför skolan. Inom diskursen 

lär eleven hur texten fungerar i kommunikationen med andra och som deltagare 

utveckla förmågan att skriva utifrån gruppens gemensamma värderingar. Undervisning 
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inom diskursen sker både implicit och explicit. Den implicita undervisningen sker 

utifrån den specifika kontextens (grupp eller sammanhang) dolda föreställningar om 

text och den explicita undervisningens sker utifrån studier av textens innehållsliga 

komponering, lingvistiska uttryck, sammanhangstillhörighet och syfte.     

3.1.1.6 Den sociopolitiska diskursen 

Den sociopolitiska diskursen ser till kritiskt skrivande genom att synliggöra textens 

värde utifrån vilka konsekvenser den kan få ur ett politiskt perspektiv. Ur diskursen 

ses skrivande som att kunna påverka, ge inflytande och makt och förmågan till att göra 

sin röst hörd i samhället. Undervisningen sker explicit och i nära relation till 

diskursen, om sociala praktiker, lär eleven att välja språk och ta ställning i relation till 

ett bestämt syfte (Ivanič 2004 s.237ff). 

3.2 Tillvägagångssätt 

Studien utförs genom textanalys av dokument, bestående av verksamma 

gymnasielärares uppgiftskonstruktioner, som anknyter till läroplanen i svenska för 

gymnasieskolans litteraturundervisning. Textanalys som begrepp i vetenskapliga 

sammanhang har en bred betydelse och i följande studie används textanalysen för att 

beskriva, tolka och belysa valda dokument ur det sammanhang de ingår i. 

Textanalysen som vetenskaplig metod beskrivs av Johansson och Svedner (2010) ha 

sin bakgrund i hermeneutiken och kan förenklat beskrivas som förståelseskapande på 

ett djupare plan.  

Vidare beskrivs närläsningen som något grundläggande för textanalysen. Vid 

analys av studiens material tillämpas närläsning för att klarlägga innehållet så 

noggrant som möjligt (Johansson & Svedner 2010 s.50). Eftersom flera texter 

(uppgiftskonstruktioner) analyseras, utifrån en i förväg bestämd diskursanalys, skapas 

en tematisk kategorisering som underlättar komparativa jämförelser i studiens resultat. 

3.2.1 Operationalisering, validitet och reliabilitet 

För att kunna analysera resultatet utifrån vald teori kommer det nedan presenteras 

tillvägagångssätt för att göra teorin mätbar. För att uppnå en god validitet är det av 

betydelse att de operationella indikatorerna stämmer överens med studiens teoretiska 

definitioner (Esaiasson 2010 s.59ff). För att säkerställa att de operationella 

indikationerna stämmer överens med studiens teoretiska definitioner så kommer 
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samband mellan studiens forskningsfrågor, mätinstrument (diskurs) och 

begreppskopplingar att säkerställas, se tabell 3.2. Utöver ovan nämnda samband 

tillämpas styrdokumenten som bakgrundsfaktor för urvalet av uppgifter som 

undersöks. Det är inte styrdokumentets innehåll i sig som undersöks utan uppgiftens 

relation till styrdokumentet är vägledande för studiens urval. 

Tabell 3.2 Struktur för operationalisering 
Frågeställning Mätinstrument (diskurs) Begreppskoppling 

1. Vilka föreställningar om skrivande 

och skrivdidaktik finns inbäddade i 

litteraturämnets elevuppgifter för 

gymnasieskolan? 

Skrivdidaktiska diskurser  

(Ivanič 2004) 

Färdighetsdiskursen  

Kreativitetsdiskursen  

Processdiskursen 

Genrediskursen  

Diskursen om sociala praktiker 

Den sociopolitiska diskursen 

2. Hur förhåller sig lärares 

litteraturuppgifter till de olika läsarterna? 

Läsarter  

(Rosenblatt 2006) 

Efferent läsart  

Estetisk läsart 

Bakgrundsfaktorer  

 

Styrdokument    Gy 2011:  

Svenska 1 

Svenska 2 

Svenska 3 

 

Studiens reliabilitet stärks då studiens diskursanalys genomförs utifrån en bestämd 

analysmodell, se bilaga. Analysmodellen redogör för de teoretiska utgångspunkter 

som speglas mot den uppgiftskonstruktion som analyseras. Användandet av 

analysmodellen säkerställer att närläsningen görs utifrån samma perspektiv vid analys 

av respektive uppgift. Analysmodellen underlättar även för replikering av studiens 

resultat och stärker därigenom också studiens reliabilitet (Esaiasson 2010 s.70ff).      

3.2.2 Material 

Studiens material inhämtas från den internetbaserade databasen lektion.se. Databasen 

erbjuder verksamma lärare att publicera och dela undervisningsmaterial med varandra. 

Eftersom databasen kan beskrivas som allmänt vedertagen bland lärare runt om i 

Sverige så anses den lämplig som källa för att tillhandahålla studien med 

litteraturuppgifter för gymnasieskolans samtliga kurser i svenskämnet. På databasen 

ges även lärare möjlighet att värdera varandras uppgifter. Därav har andra lärares 

värderingar varit avgörande för urvalet av litteraturuppgifter för analys.    
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3.2.3 Urval och avgränsningar 

Studiens intresseområde avgränsas till att undersöka gymnasielärares 

uppgiftskonstruktioner i litteraturämnet. Vidare avgränsas urvalet till 

gymnasiekurserna; Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. För urvalet av 

litteraturuppgifter är uppgiftens geografiska ursprung av sekundär betydelse. Det 

geografiska urvalet bedöms ej som relevant utan en spridning av uppgifter från 

gymnasielärare i hela landet ses istället som något positivt som bidrar till ökad 

generaliserbarhet. Primärt för urvalet av litteraturuppgifter har istället varit följande 

villkor; (1) uppgiften är ämnad för någon av kurserna Svenska 1, Svenska 2 och 

Svenska 3, (2) uppgiften har tydlig anknytning till läroplanen för den bestämda kursen, 

(3) uppgiften värderas högt av andra lärare på databasen. Utifrån dessa villkor har ett 

urval om fem litteraturuppgifter för respektive kurs gjort. Det totala urvalet av 

litteraturuppgifter som analyseras är 15 stycken. 

3.2.4 Etiska överväganden  

Vid studiens genomförande har etiska överväganden gjorts enligt Vetenskapsrådet 

(2009) och de fyra forskningsetiska principerna, enligt följande: (1) 

Informationskravet som behandlar att information som delges, ska tillhandahållas på 

ett sätt och med ett språk som respondenten förstår, detta för att undvika 

missuppfattning angående studiens syfte. Även vad resultatet kommer att användas till 

ska tydliggöras för deltagaren. Ovanstående krav tillförsäkrar studien genom att 

informanterna förblir anonyma i studiens resultatpresentation. Inhämtat material är 

publicerat offentligt och kommer i studien inte knytas till upphovspersonen. (2) 

Samtyckeskravet beskriver individens involvering i forskningen och möjligheten till ett 

aktivt val om deltagande. För att samtycket från individen ska gälla krävs även att 

informationskravet är uppfyllt. Studien ser till samtyckeskravet genom att låta 

informanterna förbli anonyma då upphovspersonens identitet inte är relevant för 

studiens syfte och resultat. (3) Konfidentialitetskravet belyser de medverkandes 

anonymitet. Detta beaktas genom att de medverkandes identitet inte kommer redovisas 

eller kunna spåras tillbaka till respondenten av andra än studiens författare. För att 

säkerställa de medverkandes anonymitet har uppgiftskonstruktionerna numrerats och 

kategoriserats utifrån kurstillhörighet när de omnämns i studiens resultat. (4) 

Nyttjandekravet innebär att de uppsamlade uppgifterna enbart används i 
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forskningssyfte och inte vidarebefordras till annan part eller används för annat 

ändamål än det de är avsedda för. 

3.3 Metoddiskussion  

Vid närläsning och kartläggning av innehåll i text är det ofrånkomligt att läsningen 

påverkas av analyspersonens subjektiva föreställningar. Läsaren fastnar vid olika saker 

i texten och uppfattar sammanhang och resonemang olika beroende på de perspektiv 

som intas. Den helt objektiva läsaren existerar inte men vid analys av studiens resultat 

eftersträvas att i största möjliga mån uppnå exakthet (Johansson & Svedner 2010, 

s.50). Denna påverkan begränsas genom en noggrann redovisning av studiens 

teoretiska utgångspunkter och tillhörande begreppskopplingar.  

Utöver ovanstående kritiska perspektiv på studiens genomförande bör studiens 

resultat ses i ljuset av dess begränsade möjligheter till generalisering. Denna 

begränsning föranleds av studiens, till antal, avgränsade urval av litteraturuppgifter. 

4 Resultat och analys  

I följande kapitel presenteras studiens resultat som i analysen speglas mot ovan 

redovisade diskurser och teoretiska perspektiv, det vill säga att både resultat och den 

diskursiva ansatsen presenteras. Inledningsvis, i avsnitt 4.1, utreds studiens första 

frågeställning i relation till gymnasieskolans svenskämneskurser; Svenska 1, Svenska 

2 och Svenska 3. Vidare, i avsnitt 4.2, utreds studiens andra frågställning på samma 

sätt. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande analys. 

4.1 Inbäddade föreställningar om skrivande och skrivdidaktik i 
litteraturämnets uppgiftskultur för gymnasieskolan  
Under följande avsnitt besvaras och analyseras studiens första frågeställning genom att 

spegla de skrivdidaktiska diskurserna mot elevuppgifterna som insamlats för 

respektive kurs.  

4.1.1 Inbäddade föreställningar om skrivande och skrivdidaktik i 

litteraturämnets elevuppgifter för Svenska 1 

Studiens resultat för Svenska 1 påvisar en stor variation avseende förekomsten av 

skrivdidaktiska diskurser i gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner. Av Ivaničs 

(2004) sex skrivdidaktiska diskurser förekommer samtliga diskurser bortsett från den 
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sociopolitiska diskursen som inte förekommer i någon av uppgifterna. Vidare 

förekommer skrivdiskurserna isolerat från varandra, med undantag från en av 

uppgifterna i vilken genrediskursen, processdiskursen och diskursen om social 

praktiker förekommer visavi varandra. I en av uppgifterna kan inte någon av Ivaničs 

skrivdidaktiska diskurserna utskiljas. 

  Ivaničs (2004) färdighetsdiskurs förekommer i en av uppgifterna som tränar 

eleverna i novellanalys. Uppgiften består i att eleven läser ett, av läraren bestämt, urval 

av noveller från svenska författare. Vidare består skrivsituationen av att eleven 

besvarar, av läraren, ställda frågor. Färdighetsdiskursen blir tydlig i lärarens 

redogörelse för vilka kunskaper som ska prövas och betygsättas. Betygsättningen 

grundas i kvantitativa aspekter där läsning och analys av flera noveller genererar ett 

högre betyg. Detta blir tydligt i formuleringen: ”Ett E innebär några texter, ett A 

innebär alla texter”. Utöver denna kvantitativa syn på bedömning understryks även 

betydelsen av språkriktighet i elevens svar som något centralt. 

 I en annan uppgiftskonstruktion, där eleverna ska arbeta med en ”klassiker” från 

en bestämd tidsepok, är Ivaničs (2004) processdiskurs förekommande. Skrivprocessen 

blir dels synlig i beskrivningen av hur elevens stegvis samlar, sovrar och redogör för 

det lästa, dels synlig i det övergripande tillvägagångssättet som låter eleverna läsa 

varandras texter för formativ respons och lärande av varandra.  

 Vidare, i en av uppgiftskonstruktionerna för Svenska 1, förekommer Ivaničs 

(2004) kreativitetsdiskurs. I uppgiften ska eleven läsa novellen Ett halvt ark papper av 

August Strindberg och därefter utifrån eget intresse skriva en lista med telefonnummer 

eller mejladresser som ska ligga till grund för den egna texten.  

 Avslutningsvis återfinns Ivaničs (2004) genrediskurs, processdiskurs och diskurs 

om social praktiker i en av uppgiftskonstruktionerna. I uppgiften läser eleverna 

novellen Att döda ett barn av Stig Dagerman och får därefter i uppgift att först skriva 

en nyhetsartikel och sedan skriva ett dagboksinlägg. Uppgiften redogör för genre både 

i att fokusera texttypen nyhetsartikel och texttypen dagboksinlägg. Textens form är i 

fokus för elevens skrivande. Genren beskrivs som att ”nyhetsartikeln ska sakligt 

skildra dagsaktuell information om en händelse eller person”. Utöver att texttypen är 

central för uppgiften beskrivs elevens praktiska genomförande, genom att innefatta 

olika delmoment, som centralt i textkonstruktionen. Vidare i uppgiften betonas att 

eleven ska anpassa sin text till en bestämd läsare och social kontext. Detta blir synligt i 

uppgiften enligt följande; ”läsaren ska själv kunna ta ställning och tycka till”. Genom 
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att eleven uppmanas att läsaranpassa sin text främjas skrivandets kommunikativa och 

funktionalistiska sida. 

4.1.2 Inbäddade föreställningar om skrivande och skrivdidaktik i 

litteraturämnets elevuppgifter för Svenska 2 

Studiens resultat för Svenska 2 påvisar också variation avseende förekomsten av 

skrivdidaktiska diskurser i gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner. Av Ivaničs 

(2004) sex skrivdidaktiska diskurser förekommer samtliga diskurser bortsett från 

kreativitetsdiskursen som inte förekommer i någon av uppgifterna. Vidare förekommer 

skrivdiskurserna i varierande omfattning tillsammans med varandra. Processdiskursen 

är vanligast förekommande bland uppgifterna för Svenska 2 och återfinns i alla 

litteraturuppgifter utom en. En annan skrivdidaktisk diskurs som förekommer i 

majoriteten av skrivuppgifterna, vid fyra av fem uppgifter för Svenska 2, är 

genrediskursen. 

 Ivaničs (2004) färdighetsdiskurs förekommer i två av gymnasielärarnas 

uppgiftskonstruktioner. En av uppgifterna består i att läsa litteratur från de litterära 

epokerna romantiken och realismen. Därefter ska eleverna skriva en bokanalys av valt 

litterärtverk i förhållande till litteraturhistorisk epok. I uppgiftskonstruktionen ges 

formalia stort utrymme i förhållande till andra instruktioner i uppgiften. Detta blir 

tydligt i allt från att bokens titel ska kursiveras till språkriktighetens betydelse för 

uppgiftens utformning. 

 Vidare i majoriteten av litteraturuppgifterna förekommer Ivaničs (2004) 

processdiskurs. Skrivande som process blir tydlig i flera av uppgifterna. En av 

uppgifterna är enligt lärarens beskrivning formulerad med inspiration från de 

nationella proven men i det här fallet utifrån kunskapskraven i litteraturhistoria och 

kursen Svenska 2. I uppgiften ombeds eleven att först läsa och presentera två litterära 

verk och därefter jämföra och förklara dem. Uppgiften är formulerad enligt följande:  

 
Medan upplysningstidens representanter betonade förnuftet, tyckte romantikerns 

företrädare att känslor var viktigare. Man längtade tillbaka – till mystiken, historien, 

naturen… Litteraturmagasinet 10tal håller på att sätta samman ett specialnummer om 

Romantiken och Upplysningen och har bett dig skriva en krönika om skillnader och 

likheter mellan de två epokerna.  
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Skriv en krönika. Presentera typiska drag från upplysningen och romantiken. Jämför 

de två epokerna och ge din egen syn på vilken epok som är mest intressant och varför du 

tycker det. (Uppgiftskonstruktion 3, Svenska 2)  

 

Andra exempel på processdiskursen finner vi i en av uppgiftskonstruktionerna där 

eleverna uppmanas att göra en romananalys. I skrivprocessens slutskede ombeds 

eleverna att ge kamratrespons på varandras romananalyser. Instruktionen för hur 

responsens ska genomföras är framför allt fokuserad till formalia medan textens 

innehållsliga aspekter får en tillbakahållen roll. 

 En annan av Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser som förekommer i 

majoriteten av uppgiftskonstruktionerna för Svenska 2 är genrediskursen. Diskursen 

tar sig uttryck i genrer som krönika och essä. I en av uppgiftskonstruktionerna får 

eleven i uppgift att skriva en analyserande krönika om upplysningstidens syn på 

förnuft, alternativt skriva en jämförande krönika om upplysningen och romantiken. I 

en annan uppgiftskonstruktion får eleven skriva en essä utifrån Mary Shelleys 

Frankenstein och föreställningar om huruvida vetenskapen är av godo eller ondo.  

 Avslutningsvis återfinns Ivaničs (2004) diskurs om sociala praktiker och den 

sociopolitiska diskursen i uppgiftskonstruktionerna. Uppgiften i litteraturhistoria, som 

tidigare nämnts och beskrivits som inspirerad av nationella provets 

uppgiftskonstruktion, innehåller de båda skrivdidaktiska diskurserna. Diskursen om 

sociala praktiker aktualiseras genom lärarens presentation av skrivsituationen som 

autentisk enligt följande: ”Litteraturmagasinet 10tal håller på att sätta samman ett 

specialnummer om upplysningslitteraturen och de har bett dig att skriva en krönika om 

upplysningslitteraturens betydelse idag”. Vidare framträder den sociopolitiska 

diskursen i uppgiftsformuleringar som ”Vad har dessa verk för betydelse för dagens 

samhälle?” och ”Om du tycker dig se spår av samtidens händelser och idéer i texten – 

är det möjligt att författaren påverkades av dessa?”. Frågor likt dessa erbjuder 

skrivinlärning bestående av förståelse för olika typer av skrivande och varför de 

gestaltas som de gör utifrån dess sociala positionering och kontext.             

4.1.3 Inbäddade föreställningar om skrivande och skrivdidaktik i 

litteraturämnets elevuppgifter för Svenska 3 

Studiens resultat för Svenska 3 påvisar en mindre variation avseende förekomsten av 

skrivdidaktiska diskurser i gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner. Av Ivaničs 
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(2004) sex skrivdidaktiska diskurser förekommer endast tre av diskurserna. De 

skrivdidaktiska diskurser som aktualiseras i Svenska 3 är processdiskursen, 

genrediskursen och den sociopolitiska diskursen. Vidare förekommer samma 

skrivdiskurser i fler av uppgifterna. Processdiskursen är vanligast förekommande och 

kan urskiljas i samtliga uppgiftskonstruktioner för Svenska 3.  

 Ivaničs (2004) processdiskurs förekommer i samtliga litteraturuppgifter för 

Svenska 3. Av de fem närlästa uppgiftskonstruktionerna för Svenska 3 så behandlar 

fyra av dess lärandeobjekt litterär analys. Gemensamt för uppgifterna är att 

tillvägagångssättet noggrant utreds genom att beskriva hur analysen på bästa sätt 

organiseras i olika delar men också vad analysen ska innehålla med hjälp av olika 

analysmallar. Analysmallen fungerar som vägledning för eleven i skrivprocessen. I en 

annan uppgift ombeds eleverna att skriva en essä, en vetenskaplig text, där eleven ska 

jämföra ett urval av texter. På samma sätt som ovan redogör läraren noggrant för 

uppgiftens tillvägagångssätt och textens strukturering i olika delar. Avslutningsvis 

uppmanas eleven att ”Läs texten högt för dig själv och renskriv den noga innan 

inlämning”. Inte vid någon av uppgifterna erbjuds eleven att revidera sin text som en 

del av uppgiftskonstruktionen. Ett formativt tillvägagångssätt likt detta skulle kunna 

ses som en naturlig del i skrivprocessen framför allt vid arbete med text av 

vetenskaplig karaktär.  

 Vidare förekommer Ivaničs (2004) genrediskurs i en av 

uppgiftskonstruktionerna. Genren som används är essä och tillvägagångssättet 

påminner om det som Skolverket beskriver som PM i nationella provet för Svenska 3. 

Eleven ska utifrån en frågeställning och flera källor skriva en utredande text. I 

uppgiftskonstruktionen beskrivs vad som kännetecknar texttypen och en lämplig 

uppbyggnad av texten.  

 Avslutningsvis återfinns Ivaničs (2004) sociopolitiska skrivdiskurs i lärarnas 

uppgiftskonstruktioner. Diskursens egenskap, att se till kritiskt skrivande genom att 

synliggöra textens värde utifrån dess konsekvenser ur en samhällig och politisk 

kontext, blir tydlig i flera av uppgifterna för kursen Svenska 3. Uppgifterna lyfter 

litteraturen ur ett samhällsperspektiv genom att problematisera hur dåtidens litteratur 

påverkats av den samhälliga kontext den är skriven i. En återkommande formulering 

(återfinns även i uppgift för svenska 2) som belyser denna sida av litteraturen är: ”Om 

du tycker dig se spår av samtidens händelser och idéer i texten – hur tror du att 

författaren påverkats av dessa?”. 
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4.1.4 Sammanfattande analys  

Ivaničs (2004) beskriver språk och språkhandlingar som bestående av fyra lager, lager 

i form av språkliga dimensioner. Den första dimensionen beskrivs som text och 

omfattar språk avseende lingvistik och språkets form. Denna språkliga dimension 

återfinns framför allt i färdighetsdiskursen, men också i kreativitetsdiskursen. I 

gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner för svenskämnet återfinns dessa två 

skrivdidaktiska diskurser sparsamt. Färdighetsdiskursen betonas enbart i tre av de 

närlästa uppgiftskonstruktionerna. Vidare förekommer endast kreativitetsdiskursen i 

en av uppgiftskonstruktionerna. De uppgifter som lyfter diskurserna och ser till 

elevens skrivande avseende lingvistik, språkets form och stil är i studien centrerade till 

kurserna Svenska 1 och Svenska 2, medan diskurserna inte förekommer alls i 

uppgiftskonstruktioner för kursen Svenska 3. Studies resultat påvisar därav att 

diskurserna i större omfattning förekommer i gymnasieskolans inledande kurser i 

svenskämnet än vad de gör i senare delar av svenskämnesundervisningen för 

gymnasiet.       

Vidare beskrivs det andra språkliga lagret av Ivaničs (2004) som den kognitiva 

processen. Dimensionen kan också kopplas till vad Hoel (1997) beskriver som 

inåtorienterad skrivteori. Skrivteorin ser skrivandet som en successiv problemlösande 

aktivitet där varje delmoment löser olika problem med hjälp av tidigare 

språkerfarenheter. Denna dimension av skrivande återfinns i viss omfattning i Ivaničs 

kreativitetsdiskurs, men framför allt i processdiskursen. Kreativitetsdiskursen är som 

ovan beskrivs sällan förekommande i lärarnas uppgiftskonstruktioner. 

Processdiskursen är däremot vanligt förekommande i konstruktionen av uppgifter i 

litteraturämnet för gymnasieskolan. Processdiskursen kan antas vara vanligt 

förekommande med anledning av litteraturundervisningens natur, där läsning ses som 

ett självklart inslag som efterföljs av en uppgiftskonstruktion av det lästa. Värt att 

notera är också att formativ respons och lärande av att läsa varandras texter endast 

förekommer vid en av gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner. Processdiskursen 

återfinns vid majoriteten av uppgifterna i Svenska 2 och Svenska 3 och i Svenska 1 

förekommer diskursen enbart vid en av uppgiftskonstruktionerna. Utifrån detta blir det 

tydligt att diskursen i större omfattning förekommer i svenskämnesundervisningens 

senare del på gymnasiet.  
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Det tredje språklagret som Ivaničs (2004) beskriver som social kontext återfinns 

i de skrivdidaktiska diskurserna processdiskursen, genrediskursen och diskursen om 

sociala praktiker. Denna kontextuella dimension av skrivande har nära koppling till 

vad Hoel (1997) beskriver som den utåtorienterade skrivteorin. Skrivteorins bärande 

tankar grundar sig dels på Vygotskys syn på språk och skrivande som en social 

handling, dels Bachtins tankar om interaktionens betydelse för meningskapande. Ovan 

redogörs förekomsten av processdiskursen i gymnasieskolans uppgiftskultur som 

omfattande. Enligt Hoel har processkrivandet kritiserats av förespråkare för 

genreskrivandet som menar att den skulle ha en naiv tro på att formen kommer av sig 

själv så länge skrivprocessen finns där. Genreskolan anklagas i sin tur för en naiv 

tilltro på explicit undervisning i textens form. Hertzberg (2006) beskriver att 

främjandet av generskrivandet bidrar till att ge eleven kommunikativa stöttor i form av 

modelltexter. I uppgiftskonstruktionerna som ligger till grund för studiens resultat 

förekommer Ivaničs (2004) genrediskurs vid samtliga kurser i svenskämnet. I kurserna 

Svenska 1 och Svenska 3 förekommer genrediskursen endast vid en av 

uppgiftskonstruktionerna i respektive kurs medan diskursen förekommer i majoriteten 

av uppgifterna i Svenska 2. Vidare i språklagret som omfattar språkets sociala kontext 

återfinns Ivaničs (2004) diskurs om sociala praktiker. Diskursen förekommer endast 

vid två av gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner. Diskursen ser till det som 

Nystrand (2006) beskriver som yttre ramar som styr förväntningarna på en text, det 

vill säga interaktionen mellan text och läsare. Uppgiftskonstruktionen i sin tur tar 

hänsyn till detta genom att läraren skapar en autentisk skrivsituation som främjar 

förhållandet mellan skribent och textens mottagare. 

Ivaničs (2004) tredje lager av språk är ur en sociokulturell och politisk kontext 

som även detta lager omfattas av det som Hoel (1997) beskriver som utåtorienterad 

skrivteori. Ivaničs (2004) sociopolitiska skrivdiskurs förekommer endast vid en av 

uppgiftskonstruktionerna för Svenska 1 och Svenska 2. I Svenska 3 är diskursen 

förekommande i majoriteten av uppgifterna. En presumtiv förklaringsfaktor till detta 

är det övervägande lärandeobjektet litteraturanalys som kan anses främja ett ökat 

kritiskt förhållningsätt till litteraturens framställning och den kontext vilken den 

uppstår ur.  

Avslutningsvis kan uppgiftskulturen för gymnasielärares uppgiftskonstruktioner 

i svenskämnets litteraturuppgifter beskrivas röra sig mellan olika typer av 

språkhandlingar och språklager. Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser förekommer 
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i gymnasielärarnas uppgiftskultur dels som isolerade språkhandlingar inom diskursen, 

dels som hybriddiskurser där fler diskurser interageras i uppgiftskonstruktionen.   

4.2 Läsarter i litteraturämnets uppgiftskultur för gymnasieskolan 
Under följande avsnitt besvaras och analyseras studiens andra frågeställning. Detta 

görs genom att spegla läsarterna mot elevuppgifterna som insamlats för respektive 

kurs.  

4.2.1 Läsarter i litteraturämnets elevuppgifter för Svenska 1 

Studiens resultat för Svenska 1 påvisar att förekomsten av det som Rosenblatt (2006) 

beskriver som den efferenta läsarten är betydligt större än den estetiska läsarten. Den 

efferenta läsarten förekommer vid fem tillfällen medan den estetiska endast 

förekommer vid två tillfällen.  

 Bland gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner för Svenska 1 förekommer den 

efferenta läsningen vid samtliga av de uppgifter som studerats. Vid denna typ av 

läsning blir det tydligt att läsning sker med huvudsakligen praktiskt syfte, allt från att 

läsningen sker med syftet att kontrollera och återge information om litteraturens 

innehåll, till att läsning sker med syftet att dikta vidare utifrån likartade stilistiska 

former. Det förstnämnda återfinns i majoriteten av uppgifterna. Synen på 

litteraturuppgifter som kontroll beskrivs av Ullström (2009) ha förmågan att förskjuta 

fokus från litteraturen som helhet och estetisk upplevelse, till att fungera som 

läsförståelsetest eller som läskontroll. Uppgifter av denna kontrollerande karaktär 

återfinns övervägande i en av uppgifterna där eleverna uppmanas göra en novellanalys 

efter läsning av ett urval noveller från svenska författare. I frågor ur uppgiften om 

novellen Pälsen av Hjalmar Söderberg kan frågor av den kontrollerande karaktären se 

ut enligt följande; ”Varför lånar doktor Henck John Richardts päls?”. Vidare i den 

senare synen beskrivs enligt Ullström uppgifter för att dikta vidare. Även detta 

återfinns i lärarnas uppgiftskonstruktioner dels i uppgiften efter läsning av Ett halvt 

ark papper av Strindberg, dels i uppgiften efter läsning av Att döda ett barn av 

Dagerman. I båda uppgifterna uppmanas eleven att med utgångspunkt i det lästa dikta 

vidare. I den första uppgiften ska eleven efterlikna novellens stilistiska form och 

konstruktion och i den andra används novellen som stoff för att skriva inom genren 

nyhetsartikel och dagboksinlägg.  
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 Den estetiska läsarten, enligt Rosenblatt (2006), förekommer till skillnad från 

den efferenta läsarten mer sparsamt vid gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner för 

svenska 1. I två av uppgifterna förekommer den estetiska läsarten genom att de belyser 

vad Rosenblatt beskriver som transaktionen mellan läsare och text. Läsningen ses, till 

skillnad från den efferenta läsarten, inte enbart som något isolerat från omgivande 

kontext utan som en transaktion mellan läsare och text. Exempel på detta återfinns i 

lärares uppgiftsformuleringar som: ”Vad gillar du? Vad gillar du inte?”, ”Tankar? Vad 

tänker du på när du läser de olika texterna?” och ”vilka slags känslor får du när du 

läser texten?”. Frågor likt dessa kan även härledas till det som Torell (2002) beskriver 

som literary transfer som för in elevens personliga liv och personliga erfarenheter i 

texttolkningen. De frågor som, likt ovan, ställs till eleven i lärarnas 

uppgiftskonstruktion är av relativt öppen karaktär och kan leda till att elevens 

verklighetsbild tar överhand vid texttolkning. Detta beskriver Ullström som literary 

transfer-blockeringar och bidrar till att uppgiften ses som en flykt från texten istället 

för att utifrån texten problematisera och göra perspektivförskjutningar.      

4.2.2 Läsarter i litteraturämnets elevuppgifter för Svenska 2 

Studiens resultat påvisar att förekomsten av det som Rosenblatt (2006) beskriver 

efferenta läsarten är större än den estetiska läsarten även i Svenska 2. Den efferenta 

läsarten förekommer vid fyra tillfällen medan den estetiska endast förekommer vid två 

tillfällen.  

 Vid närläsning av gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner för Svenska 2 

framkommer det som Rosenblatt (2004) beskriver efferent läsart vid majoriteten av 

uppgiftskonstruktionerna. Läsning sker då utifrån föreställningen om att litterär 

kompetens utvecklas genom faktasökande och genom att läsaren skaffar sig en 

överblick av huvudinnehållet i en litterär text för att därefter sammanfatta densamma. I 

en av uppgifterna ska eleverna göra en romananalys av en ”klassiker”. Lärarens 

uppgiftskonstruktion tematiseras genom att analysfrågorna fördelas under rubrikerna, 

innehållsanalys, stilanalys och kontextanalys. Exempel på frågor som, under 

respektive rubrik, främjar läsarten är: ”Vilken genre är boken?”, ”Vem är författaren, 

är hen synlig i berättelsen?” och ”Vilken litterär epok anser man rådde när texten 

skapades?”. Frågorna är typiska för den efferenta läsarten och skapar en opersonlig 

läsning som i princip någon annan skulle kunna göra åt oss. För uppgiften är ett 

genomgående mönster att elevens personliga idéer, känslor och föreställningar 
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utelämnas vid de frågor som ska fungera som stöd för elevens romananalys. Den här 

typen av opersonlig läsning kan knytas till vad Ullström (2009) beskriver som en syn 

på den litterära texten som skoltext, det vill säga att texten behandlas som något eleven 

ska finna svar i och den estetiska läsningen uteblir. 

 Den estetiska läsarten, enligt Rosenblatt (2006), förekommer även i Svenska 2 

mer sparsamt än den efferenta läsarten i lärarnas uppgiftskonstruktioner. I två av de 

närlästa uppgiftskonstruktionerna förekommer den estetiska läsarten och då 

tillsammans med genrer som krönikan och essän. Essäskrivningen görs utifrån Mary 

Shelleys Frankenstein och eleven styrs i sitt ämnesval genom att begränsas till att 

utreda huruvida vetenskap är av ondo eller godo. Uppgiften ger eleven 

handlingsutrymme att med utgångspunkt i de känslor och föreställningar som 

läsningen frammanar analysera och bearbeta för att ge en djupare insikt. Vidare 

ombeds eleven att utifrån läsning av litterära verk från upplysningens och romantiken 

skriva en krönika. På samma sätt som ovan främjar läsarten och 

uppgiftskonstruktionen elevens subjektiva föreställningar om det lästa, det vill säga att 

läsaren involveras i textens värld på ett annat sätt en vid den efferenta läsarten. Denna 

typ av öppna uppgifter kan skapa vad som Torell (2002) beskriver som literary 

transfer-blockeringar. De egna erfarenheterna och subjektiva föreställningarna vänder 

sig ifrån texten och istället för att ge en fördjupad insikt i det lästa riktas fokus åt annat 

håll än det litterära verket. I uppgifterna motverkas detta genom att uppmana eleven att 

kontinuerligt referera det litterära verket i sin framställning.   

4.2.3 Läsarter i litteraturämnets elevuppgifter för Svenska 3 

Studiens resultat för Svenska 3 påvisar att förekomsten av det som Rosenblatt (2006) 

beskriver efferenta läsarten bara är något större än den estetiska läsarten. Den efferenta 

läsarten förekommer vid fem tillfällen medan den estetiska läsarten förekommer vid 

fyra tillfällen. 

 Vid närläsning av uppgiftskonstruktioner för Svenska 3 framkommer det 

Rosenblatt (2004) beskriver som efferent läsart i samtliga av gymnasielärarnas 

uppgifter. I läsarten sker läsning utifrån föreställningen om att litterär kompetens 

utvecklas genom faktasökande och genom att läsaren skaffar sig överblick av 

huvudinnehållet i en litterär text. Eftersom majoriteten av lärarnas 

uppgiftskonstruktioner ämnar utveckla elevens förmåga till litterär analys så kan den 

efferenta läsarten ses som en förutsättning. Detta genom att eleven utifrån läsarten 
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tillskansar sig betydelsefull information om den litterära textens uppbyggnad. Flera av 

lärarnas uppgiftskonstruktioner ger eleven, genom analysmallar, redskap att göra 

analysen. Mallen hjälper till exempel eleven att synliggöra det litterära verket utifrån 

dess intrig, tema och budskap, berättarperspektiv och språk samt stil.   Analysmallen 

kan påminna om det som Ullström (2009) beskriver som uppgift för kontroll, det vill 

säga att eleven ombeds att söka svar på frågor i texten. Vad som skiljer detta 

tillvägagångssätt mot andra uppgifter som enbart fungerar som läskontroll är att 

frågorna som ställs i analysmallen inte står självständigt utan sammanställs i en 

litteraturanalys.  

 Den estetiska läsarten, enligt Rosenblatt (2006), förekommer i relation till den 

efferenta läsarten i nästan lika stor omfattning. Förklaringsfaktorer till detta kan finnas 

i uppgiftskonstruktionernas snarlika tillvägagångssätt. Den estetiska läsarten tar vid 

där den efferenta slutar. Med utgångspunkt i den analys som gjorts, med hjälp av ovan 

beskrivna analysmall, ska eleven utifrån egna föreställningar idéer och känslor om 

texten göra sin analys. Ingångar för den här typen av läsning görs genom öppna 

frågeställningar som; ”hur tolkar du den här novellen? Kan du läsa något mellan 

raderna?” och ”Finns det någon av de två läsningarna du tycker är intressantare än den 

andra? Vilken i så fall och varför”. Frågorna görs med direkt koppling till elevens 

egna erfarenheter och intresserar sig för transaktionen: läsare – text och mötet som 

skapas mellan de två. Återigen kan det som Torell (2002) beskriver som literary 

transfer-blockeringar riskera att uppstå. Vad som möjligen skulle kunna motverka 

detta är den litterära analysens förmåga att uppmuntra till närläsning och därigenom 

behålla fokuset på det litterära verk som bearbetas.    

4.2.4 Sammanfattande analys 

Rosenblatt (2006) betonar skillnaden mellan texten, de tryckta bokstäverna, och 

meningen som enligt Rosenblatt är själva litterära verket. Detta meningsskapande äger 

rum i transaktionen mellan läsare och text, där påverkan sker ömsesidigt. Skillnaden 

mellan Rosenblatts definition av text och meningskapande tar sig, i en snävare 

bemärkelse, uttryck i den efferenta och estetiska läsarten.  I ovan redovisade resultat 

och analys för respektive kurs för svenskämnet på gymnasiet presenteras förekomsten 

av respektive läsart. Läsarten konkretiseras utifrån det som Ullström (2009) beskriver 

som skolans uppgiftskultur. 
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 Studiens resultat påvisar att det som Rosenblatt (2006) beskriver som den 

efferenta läsarten är förekommande i 14 av studiens 15 undersökta 

uppgiftskonstruktioner. Läsarten beskrivs av Rosenblatt som vanligast förekommande 

i skolans undervisning och är därför samstämmigt med studiens resultat. Läsningen i 

läsarten beskrivs som opersonlig och vars syfte är huvudsakligen praktiskt genom att 

det selektivt förbiser det som inte ger oss den information vi söker. Spår av läsarten 

återfinns i gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner och konkritiseras i Ullströms 

(2009) beskrivning av skolans uppgiftskultur. I Ullströms kategorisering av 

litteraturämnets uppgiftskultur återfinns i studiens resultat uppgifter som läskontroll 

och uppgifter för att dikta vidare. Vanligast är uppgiftstypen uppgifter för läskontroll 

som förekommer i majoriteten av uppgifterna. De närlästa uppgiftskonstruktionerna 

innehåller dels uppgifter som uppfattas som kontrollerande eftersom återgivandet av 

information från det litterära verket och dess författare sker statiskt frånskilt större 

sammanhang, dels som praktiskt sökande av stoff ur det litterära verket för att 

användas i ett större sammanhang. Det tidigare sättet förekommer framför allt i 

litteraturuppgifterna för Svenska 1, medan det senare förekommer i Svenska 2 och 3. 

Uppgifter för att dikta vidare återfinns vid upprepade tillfällen i 

uppgiftskonstruktionen för Svenska 1. I uppgifterna fungerar den litterära texten som 

stimulanstext. Läsningen riktas från den litterära texten och fokuserar på elevens eget 

skrivande.       

 Studiens resultat påvisar att det som Rosenblatt (2006) beskriver som den 

estetiska läsarten är förekommande i 8 av studiens 15 undersökta 

uppgiftskonstruktioner. Läsarten förekommer övervägande i Svenska 3 där fyra av 

fem uppgiftskonstruktioner innehåller läsarten. Läsarten inriktar sig då mot det 

personliga och känslomässiga perspektivet i transaktionen mellan läsare och text. I 

gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner i kurserna Svenska 1 och Svenska 2 

förekommer transaktionen mellan läsare och text i mindre omfattning. 

Uppgiftsfrågorna efterfrågar sällan elevens upplevelser av det lästa utan fokuserar, likt 

den efferenta läsarten, på konkret information som kan sökas i texten.  I studiens 

resultat återfinns Ullströms (2009) kategorisering av litteraturämnets uppgiftskultur 

uppgifter som flykt från texten (Literart transfer). Vidare återfinns Literart transfer – 

blockeringar som en genomgående risk vid uppgiftskonstruktionerna inom den 

estetiska läsarten.   
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 Avslutningsvis påvisar studiens resultat övervägande efferenta läsarter bland 

gymnasielärarnas uppgiftskonstruktioner. Den estetiska läsarten förekommer i mindre 

omfattning i Svenska 1 och Svenska 2, medan den i Svenska 3 är vanligt 

förekommande.         

5 Avslutande diskussion 
Studiens intresseområde tar sin utgångspunkt i problemet om elevers minskade 

intresse för litteraturläsning och försämrade läsförståelse. Inom ramen för studien söks 

inte svaren i lärares eller elevers egna utsagor om orsaker till förändringen utan istället 

har studien fokuserat på lärandeobjektet i uppgiftskonstruktioner för litteraturämnet av 

svensklärare på gymnasiet. Uppgiftskulturen har studerats utifrån lärandeobjektet ur 

två perspektiv; dels ur ett skrivdidaktiskt, dels ur ett litteraturdidaktiskt. Sambandet 

mellan det litteraturdidaktiska och det skrivdidaktiska perspektivet betonas i det 

inledande syftet för Gy 2011, läroplanen för svenskämnet på gymnasiet, genom att 

kärnan i svenskämnet beskrivs som bestående av språk och litteratur: språk för att 

kommunicera personliga idéer, känslor och föreställningar och litteratur för att lära 

känna sin omvärld, medmänniskor och sig själv. Detta dualistiska förhållande blir 

centralt för studien och denna avslutande diskussion.  

 Utifrån studiens resultat och analys kan följande samband urskiljas: (1) läsart 

och skrivdidaktiska diskurser påverkas av svenskämneskursens innehåll och (2) 

förekomsten av olika skrivdidaktiska diskurser påverkar läsarten. Det första sambandet 

belyser förhållandet mellan det innehåll som behandlas inom respektive kurs och 

skrivdidaktisk diskurs och läsart som främjas i den bestämda uppgiften. I studien blir 

det tydligt att uppgifter konstruerade för Svenska 1 och Svenska 2 i mindre omfattning 

ser till den estetiska läsarten. Förklaringar till detta kan finnas i lärandeobjektet och i 

vilket syfte eleven läser. I uppgiftskulturen för svenskämnet på gymnasiets påvisar 

studien att läsningen sker relativt opersonligt i egenskap av att kontrollera elevens 

läsning. Även den skrivdidaktiska diskursen påverkas då diskurser som ser utanför 

språket som text och kognitiv process förekommer mer sällan i uppgiftskulturen för 

Svenska 1 och Svenska 2. I svenskämneskursen Svenska 3 förekommer den estetiska 

läsarten i större omfattning. Kursen och lärarnas uppgiftskonstruktioner lämnar större 

utrymme för personliga reflektioner och den egna upplevelsen av det lästa, detta då 

uppgiftskonstruktionerna är av mer analytisk karaktär med större öppenhet. Även 

bland de skrivdidaktiska diskurserna främjas språkets sociala och sociopolitiska 
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kontext i större omfattning i kursen. För att ytterligare stärka sambandet mellan 

kursens centrala innehåll och läsarter, i uppgiftskulturen inom gymnasieskolans olika 

kurser i svenskämnet, krävs vidare studier ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, vilket 

inte ges utrymme inom ramen för denna studie. 

 Vidare formuleras utifrån studiens resultat och analys det andra sambandet som 

att förekomsten av skrivdidaktisk diskurs i uppgiftskonstruktionen påverkar läsarten. 

Med andra ord påverkar skrivandet i uppgiften också hur eleven läser den text som står 

i centrum för uppgiftens lärandeobjekt. Studiens resultat påvisar att den estetiska 

läsarten förekommer i mindre omfattning då färdighets- och kreativitetsdiskursen 

främjas i uppgiften. När uppgiftskonstruktionen främjar skrivdidaktiska diskurser 

inom språkets sociala kontext förekommer den estetiska läsarten i större omfattning.  

 Mot bakgrund av ovan redovisade samband kan studiens resultat och analys ses i 

förhållande till pedagogiska implikationer. Att den skrivsituation som initieras av 

litteraturämnets läsning påverkar hur eleven läser en bestämd text blir tydligt i ovan 

redovisat resultat och analys. När läraren ber sina elever att skriva en krönika utifrån 

avslutad läsning kan detta göras på flera olika sätt som påverkar både läs- och 

skrivutveckling. Om läraren initierar uppgiften i en autentisk skrivsituation och 

intresserar sig för läsarens personliga upplevelse av det lästa så skiljer sig den 

uppgiftskonstruktionen från den uppgift som kontextlöst ber eleven besvara lärarens 

frågor om den litterära texten. Genom att intressera sig för läsaren och ta dess 

interaktion med texten på allvar kan det också tänkas att läslusten ökar. I flera av de 

undersökta uppgiftskonstruktionerna förekommer skrivdidaktiska diskurser och 

läsarter som hybrider. Med andra ord existerar varken läsarten eller den 

skrivdidaktiska diskursen isolerat från varandra, utan uppgiftskonstruktionens styrka 

skapas i samspelet mellan de två. Genom att synliggöra relationen mellan de 

skrivdidaktiska diskurserna och läsarten blir också det dualistiska förhållandet mellan 

språk och litteratur i svenskämnesundervisningen synligt. Ur medvetenheten om detta 

förhållande understryks också betydelsen av den påverkan skolans uppgiftskultur har 

på litteraturundervisningen. Lärares uppgiftskonstruktioner påverkar därigenom hur 

eleven tillgodogör sig och läser det litterära verket. Genom skolans uppgiftskultur ges 

lärare därmed möjlighet att påverka elevers intresse för litteraturläsning och i 

förlängningen elevers läslust och läsförståelse. 
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Bilaga 

Analysmodell (litteraturuppgifter) 
 

Skrivdidaktisk diskurs  

 

Syn på skrivande  

 

Syn på skrivinlärning  

 

 

Skrivundervisning  

 

1. Färdighetsdiskursen  

 

Skrivande som kunskap om språkliga 

ljud och symboler och syntaktiska 

mönster för att konstruera text. 

 

Skrivinlärning om språkliga ljud och 

symboler och syntaktiska mönster. 

 

Färdighetsträning  

Explicit undervisning  

 

2. Kreativitetsdiskursen  

 

Skrivande är produkten av författarens 

kreativitet. 

 

Skrivinlärning sker utifrån ämnen som 

intresserar.  

 

Träning av det personliga kreativa uttrycket  

Erfarenhetsträning utifrån språk som helhet. 

Implicit undervisning  

 

 

3. Processdiskursen  

 

Skrivande består av processer i 

författarens sinne och praktiska 

genomförande.   

 

Skrivinlärning består både av 

medvetenhet om kognitiva processer och 

praktiska processer som involveras i text 

konstruktionen. 

 

Processkrivande  

Explicit undervisning  

 

4. Genrediskursen  

 

Skrivande utifrån olika texttyper 

formade utifrån bestämda social 

kontexter.  

 

Skrivinlärning består av att skapa 

medvetenhet om vad som är 

karakteristiskt för olika texttyper och att 

lära sig skriva utifrån ett bestämt syfte och 

social kontext.  

 

Genreskrivande  

Explicit undervisning  

 

5. Diskursen om sociala 

praktiker  

 

Skrivande styrt av ett bestämt syfte 

utifrån kommunikation i en social 

kontext.  

 

Skrivinlärning sker genom autentiskt 

skrivande utifrån en verklighetstrogen 

kontext. 

 

Funktionalistsikt skrivande  

Explicit undervisning  

Kommunikativt skrivande  

Implicit undervisning  

Eleven som etnograf  

Lärande genom observation 

   

 

6. Den sociopolitiska diskursen 

 

Skrivande är sociopolitiskt konstruerat 

och har påverkan på identitetskapande. 

Skrivandet ses som föränderligt. 

 

Skrivinlärning består av förståelse för 

olika typer av skrivande och varför de är 

som de är utifrån dess sociala 

positionering.     

 

Kritisk ”literacy”  

Explicit undervisning  

Kritsikt förhållningsätt till språkanvändning 

 

 

Läsart 

 

Syn på litteraturläsning 

 

Syn på litterärkompetens 

 

 

Litteraturundervisning  

 

1. Efferent läsart 

 

 

Läsning av litteratur med ett 

huvudsakligen praktiskt syfte genom 

att selektivt förbise det som inte ger oss 

den information vi söker. 

 

Litterärkompetens utvecklas genom 

förmågan att söker fakta, eller genom att 

skaffa sig en överblick av huvudinnehållet 

i en litterär text. Kunskaper utanför texten, 

som t.ex. fakta om författarens person, 

värdesätts inom synen.     

 

Litteraturuppgifter som kontroll  

Explicit undervisning  

Litteraturläsning för att dikta  

Explicit undervisning  

 

 

2. Estetisk läsart  

 

 

Läsning inriktad på det personliga och 

känslomässiga perspektivet i 

transaktionen mellan läsaren och 

texten. Transaktionen mellan läsare och 

text ses som en personlig och unik 

händelse där läsaren vid en speciell 

tidpunkt, i en specifik situation, möter 

textens specifika innehåll och då skapar 

textens mening. 

 

Litterärkompetens utvecklas genom att 

känslor och föreställningar som läsningen 

frammanar analyseras och bearbetas för 

att ge en fördjupad insikt. 

 

Litteraturläsning som upptäckande  

Implicit undervisning  

Litteraturläsning som estetisk erfarenhet  

Implicit undervisning  

Literary transfer  

Implicit undervisning 

 

 


