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Abstract 

 

Title: There needs to be a purpose to everything you do. – A qualitative study about the choices 

made and considerations taken, along with methods of teaching, among Swedish teachers in 

secondary school, in connection to literary studies. 

Semester: Autumn 2018 

Author: Cecilia Lovela 

Tutor: Christina Svens 

 

Objective: To investigate how Swedish teachers work with literature to reach desired goals. 

 

Essay question: How do teachers choose literature that is read in secondary school? How do 

teachers organise teaching around literature? What is the goal with literature studies? 

 

Method: Five secondary school teachers have been interviewed using semi structured interview 

technique. Their answers have been examined to find themes that can answer the essay 

questions. 

 

Theory: Vygotsky’s theory of the zone of proximal development and scaffolding, as well as 

theories of liberal and hermeneutic education. 

 

Conclusion: Teachers choose literature based on the curriculum, student group and personal 

experiences. Using different themes the teachers work with journals and writing assignments 

with academic focus. They also need to motivate students to read. Reaching the targets of the 

curriculum as well as working towards the national exam are two goals of the literature studies. 

In addition, the objective is for the students to learn something more: the ability to travel without 

traveling, sense of intelligence and a kind of liberal education. 

 

Key words: Literature, development, imagination, education, Swedish studies. 

 

Nyckelord: Skönlitteratur, utveckling, föreställningsvärldar, utbildning, svenska. 
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1 Inledning 

 

Som lärarstudent har mången stund spenderats i diskussioner kring vilken litteratur som ska 

användas i klassrummet, hur den ska användas samt vilka olika kunskaper som kan utvinnas ur 

litteraturstudier. Det finns sällan en gemensam åsikt kring dessa frågor vilket kan skapa en viss 

frustration.  

 

Trots att läsförmågan hos svenska befolkningen är generellt sett hög sjunker förmågan hos den 

yngre generationen, visar Litteraturutredningens undersökningar som publicerades 2012. Som 

en del i förbättringen av läsförmågan hos unga har det föreslagits att lärares litteraturkunskaper 

ska stärkas. Bildningsperspektiv nämns också, där typen av litteratur som läses är viktig 

(Litteraturutredningen 2012). Det handlar alltså inte bara om att man läser för lite eller dåligt, 

utan även om att man läser fel typ av litteratur. 

 

Det är svårt för en enskild student att avgöra huruvida lärarutbildningen förändrats under de 

senaste åren. Däremot kan det finnas ett värde i att se hur lärare, som har ett eller två decenniers 

erfarenhet, upplever läsförmågan hos ungdomar. Används den klassiska litteratur som vi läser 

på högskolan ute i gymnasieskolan och hur är det egentligen med ungdomarnas läsförmåga? 

 

1.2 Vad händer när vi läser? 

 

Inom litteraturundervisningen finns även egenskaper och funktioner kopplat till själva 

läsupplevelsen. För att ge en förståelse för hur elever kan uppleva litteratur samt koppla denna 

samman med egna erfarenheter, presenteras här några synsätt om läsning. 

 

När det kommer till läsning har man som individ en inre och en yttre sida att relatera till. Den 

inre bygger på egna erfarenheter och insikter, en privat läsning. När en lärare ställer frågor till 

eleverna kombineras denna inre läsning med en yttre, institutionell, läsning. Under sin egen 

läsning kan eleven sedan förutsäga vad som kommer förväntas av dem i den institutionella 

situationen och på så sätt blir skolans förväntningar en del av den inre läsningen. När en elev 

lyckas kombinera dessa på ett bra sätt kan fortsatt läslust bli en önskvärd biverkning 

(Martinsson 2018, s. 148). 
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Som barn får man sagor lästa för sig och trots att dessa kan ha en moralisk fingervisning 

inkluderad är det till stor sannolikhet njutning som är motivationen till läsningen. Den 

amerikanske litteraturteoretikern J. Hillis Miller menar att man som professionell läsare möter 

en motsättning, där den naiva läsningen som kan kännas igen från barndomen – snabb och 

oskuldsfull, ska möta en kritisk läsning – långsam och frågande. En god läsare förväntas besitta 

förmågan att läsa både naivt och kritiskt på samma gång, något som kan bli utmanande (Miller 

2002, se Persson 2007, s. 201ff). 

 

Rosenblatt ger i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) många insikter för 

en blivande lärare. Till att börja med anser hon att en lärare som vill utveckla elevers känsla för 

litteratur måste förstå att eleven har en specifik bakgrund som kommer färga dennes relation 

till litteratur. Om man fokuserar enbart på en rent litterär aspekt går de elever som inte har en 

relation till litteratur miste om något. ”Kännedom om litteraturens formella aspekter kommer 

inte i sig att garantera estetisk känslighet. Man kan visa förtrogenhet med ett brett spektrum av 

litterära verk, vara en bedömare av hantverksskicklighet, och ändå förbli estetiskt omogen om 

man ser till den mer fullödiga konstförståelsen.” (Rosenblatt 2002, s. 55) 

 

Enligt Rosenblatt läser studenter sällan litteratur för nöjets skull och i skolan kan de få en torr 

bild av litteratur. Till exempel ska en specifik litteraturepoks typiska drag radas upp men glöms 

sedan efter en tentamen. Hon menar att kunskapen om litteratur, epoker och författare kommer 

förbli meningslös om eleven inte hittar en personlig upplevelse i litteraturen att fästa den vid 

(Rosenblatt 2002, s. 60). 

 

Denna uppsats vill undersöka hur svensklärare på gymnasiet väljer litteratur, hur 

arbetsuppgifter som rör litteratur ser ut samt vilka mål lärarna vill att eleverna ska uppnå. 

Resultaten av undersökningen kan förhoppningsvis hjälpa lärare, både aspirerande och 

verksamma, att få insikt i litteraturundervisning i praktiken samt tips på arbetsmetoder kopplade 

till skönlitteratur. 

 

2 Syfte och frågeställningar  

 

Läsförmågan hos unga sägs sjunka och det som läses inte är av önskvärd typ, samtidigt som 

lärarstudenter läser litteratur från ett vitt spektrum. Med mycket teori i ryggen kan man fråga 

sig om den kunskap lärarutbildningen ger kommer till nytta ute i verkligheten. Syftet med denna 
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uppsats är att undersöka hur några utvalda svensklärare på gymnasiet tänker kring litteratur och 

hur de lägger upp undervisningen för att uppnå olika mål – detta för att komplettera en teoretisk 

kunskap om litteraturundervisning med en mer praktisk och erfarenhetsbaserad.  

 

I försöket att göra denna komplettering utgår uppsatsen från följande frågeställningar: 

 

• Hur väljer lärare ut skönlitteratur som läses på gymnasiet? 

• Hur lägger lärare upp undervisningen kring litteratur? 

• Vad är målet med litteraturundervisningen?  

 

3 Tidigare forskning 

 

Den Australienske forskaren Jack Thomson har undersökt hur elever reagerar med 

tillfredställelse på text – känner att förväntningarna av texten är uppfyllda, samt hur de bearbetar 

den – kan göra olika saker med texten. Han menar att det finns sekventiella stadier för hur detta 

sker i elevernas läsprocess: 

1. Ett oreflekterat intresse för händelseförloppet – föreställningar om karaktärer och 

kommande händelser. 

2. Inlevelse – man kan leva sig in i berättelsen. 

3. Läsaren ser analogier – det finns en förmåga att koppla ihop läsningen med sina egna 

erfarenheter. 

4. Reflekterande – eleven kan ge alternativa händelseförlopp, arbeta med tema och motiv 

samt fylla i luckor. 

5. Betraktar det litterära verket som författarens konstruktion – kan jämföra författarens 

framställningar med egna uppfattningar och känner igen berättarrösten. 

6. Medvetenhet om relationen mellan författaren, texten och den egna läsprocessen – kan 

identifiera och på olika sätt jämföra de tre. (Thomson 1987, se Martinsson 2018, s. 45f) 

 

När man talar om litteratursamtal i skolan är Chambers metod, där man främst försöker förstå 

det man läser, vanligt förekommande. Denna metod är dock något enklare än det samtal som 

forskaren Ann S. Pihlgren presenterar i Sokratiska samtal i undervisningen (2010). Då samtalen 

på gymnasieskolorna i denna studie sker i seminarieform och dessutom är förberedande för 

högre studier, ligger det sokratiska samtalet närmare rent formmässigt. I det sokratiska samtalet 
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ska deltagarna vara förberedda på det som ska diskuteras och en samtalsledare för samtalet 

vidare. Denne ska inte värdera samtalet utan snarare möjliggöra nya vinklar som elever kan 

arbeta med. Pihlgren har sammanfattat 4 områden som enligt forskning visat sig vara effekten 

av det sokratiska samtalet: Förmåga till kritiskt analyserande och tänkande, språkfärdigheter, 

social utveckling och karaktärsutveckling (Pihlgren 2010, s. 23ff).  

 

Vidare kopplar Pihlgren samman det sokratiska samtalet med Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen, vilken också ligger som teoretisk grund för denna uppsats. Tänkande 

tillsammans med andra gör att barnet når ökade tankefärdigheter på en interpersonell nivå och 

senare kan barnet själv lösa problem, då på en intrapersonell nivå (Billings & Pihlgren 2009, se 

Pihlgren 2010, s. 26f.). ”Processen är ständigt pågående och förutsätter i ett pedagogiskt 

sammanhang att såväl kontext som samspel arrangeras som ett stöd för det avsedda lärandet.” 

(Pihlgren 2010, s. 27) 

 

I Det flerstämmiga klassrummet (1996) observerar Olga Dysthe tre klasser där lärarna arbetar 

med loggböcker för att försöka se närmare på fördelarna med att skriva för att lära. Dysthe 

framhåller bland annat att ju mer man skriver desto större möjlighet har man att utveckla 

tänkandet. Hon fann i sin undersökning att lärarnas stöd spelade en viktig roll samt att 

förväntningarna skulle vara höga men ändå realistiska. Elevernas reaktion på skrivandet kunde 

bero på deras tidigare kunskaper och självbild vilket också krävde lärarens engagemang 

(Dysthe 1996). 

 

Föreställningsvärldar är något som finns inom en i allt arbete man gör i skolan och framför 

allt när det kommer till litteratur och samtal. ”[De] är dynamiska uppsättningar av 

sammanlänkade idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller våra 

tankar när vi läser, skriver, talar eller tar del av andra upplevelser där man uttrycker och delar 

med sig av tankar och tolkningar.” (Langer 2005, s. 23). De litterära föreställningsvärldarna 

är fantastiska men det krävs att de uppmuntras, inte att litteratur ses som något där specifika 

frågor får specifika svar (Ibid., s. 77). 

 

4 Teorianknytning 

 

Aktuella teorier i denna uppsats utgör dels Vygotskijs begrepp närmaste utvecklingszon och 

scaffolding, dels teorier om bildning. Det finns många teorier om utveckling men Vygotskijs 
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passar bra i detta sammanhang då elevens utveckling utgår ifrån den själv och de egna 

etablerade kunskaperna, eller som skolverket framhåller; lärare ska ”organisera och genomföra 

arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att 

använda och utveckla hela sin förmåga.” (Skolverket u.å). 

 

När man talar om litteratur kommer man naturligt in på ämnet bildning. Begreppet bildning har 

dock olika innebörd för olika människor, vilket kan göra det lite oklart vad det är man talar om 

eller hur man förväntas bli bildad. I stycke 4.2 befästs därför bildningsbegreppets funktion i 

denna uppsats.  

 

4.1 Närmaste utvecklingszonen och scaffolding 

 

I delar av den tidigare forskningen nämns Lev Vygotskijs teorier om lärande och framför allt 

den närmaste utvecklingszonen samt hans tankar kring språkets vikt när det kommer till 

utveckling. För denna uppsats kommer den närmaste utvecklingszonen och scaffolding ligga 

till grund för förklaringar på hur lärarna hjälper elever att komma vidare med litteraturstudier. 

 

Istället för att se barnets utveckling som en process från individuell till kollektiv menar 

Vygotskij att barnet föds som ett kollektivt väsen. ”Det är barnets samspel med omgivningen 

som en del av en kollektiv och kulturell gemenskap som bildar grunden för utvecklingen som 

individ.” (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 104). Ett socialt sammanhang finns alltså i barnets 

verklighet redan från början och detta sociala sammanhang hjälper till med utvecklingen genom 

livet. För att applicera detta på gymnasieelever kan man säga att den sociala situationen, som 

är skolan, i sig själv hjälper dem att utvecklas. 

 

Den närmaste utvecklingszonen är en del av Vygotskijs utvecklingsteori som inkluderar 

utveckling och undervisning.  Han menar att barnets kunskaper inte kan ses utifrån den 

nuvarande kunskapsnivån. Tidigare processer och den kunskap som kommer näst, den 

potentiella utvecklingsnivån, bör inkluderas. ”Den potentiella nivån betecknar en nivå som är 

inom räckhåll för barnet, och som det under vissa omständigheter kan nå.” (Bråten & 

Thurmann-Moe 1998, s. 105). Genom att samarbeta med en vuxen eller en kamrat med mer 

kunskap menar Vygotskij att barnen kommer till nästa utvecklingsnivå. Samarbetet hjälper 

barnet att nå högre nivåer i sin utveckling (Ibid., s. 105). Det stöd som barnet får genom att 
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samarbeta med någon som kan lite mer ger alltså barnet en knuff i rätt riktning för att själv 

kunna ta nästa steg på kunskapsstegen.  

 

”Dialektiska konstruktivister hävdar att lärandet blir föga effektivt om eleverna helt hänvisas 

till att göra upptäckter på egen hand.”  (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 110f). Den vuxna, 

eller mer kunniga kamraten, som hjälper barnet i utvecklingen ger stöd för att utvecklingen ska 

bli mer effektiv. Detta gör de genom att uppmuntra barnets försök att lära istället för att ge dem 

rätt lösning, något som kallas för scaffolding. Scaffolding betyder byggnadsställning och är 

alltså en ram eller ett stöd i barnens utveckling. Bråten och Thurmann-Moe lyfter fram Rogoff 

som nämner sex kännetecken för scaffolding: 

 

1. Väcka barnets intresse för uppgiften. 

2. Förenkla uppgiften så att barnet kan handskas med delar av den. 

3. Underhålla och följa upp målsättningen genom motivation och styrning av aktiviteterna. 

4. Markera vad som skiljer det som barnet har åstadkommit från den ideala lösningen. 

5. Kontrollera frustrationer och risker. 

6. Demonstrera ett idealiskt utförande av den handling som ska företas (Bråten & 

Thurmann-Moe 1998, s. 111). 

 

4.2 Bildning 

 

Ordet bildning kommer från tyskans bildung och under en längre tid var det Wilhelm von 

Humboldts definition av bildning som var utgångspunkten: ”…högre studier och forskning 

[var] själva kärnan i bildningen, och detta ideal var fritt från ”krassa ekonomiska beräkningar”.” 

(Ringarp 2012, s. 272). Ringarp kopplar de formuleringar om entreprenörskap som finns i lgr11 

med att elever ska bli attraktiva på arbetsmarknaden genom att vara ”produktiva, mobila och 

flexibla” (Ibid., s. 282), vilket går emot den tidigare definitionen av bildning som något som 

inte ska vara ekonomiskt beräknande. Medan somliga menar att bildning inte är något som är 

på förhand bestämt (Burman & Sundgren 2012) verkar det nu blivit något som leder till något 

väldigt bestämt: produktivitet.    

 

Den hermeneutiska bildningstradition som Hans-Georg Gadamer utformat, ser på bildning som 

en resa: ”Vi startar hemma, vi far ut och kommer hem igen, bildning som utfärd och återkomst. 
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Frågan är vart vi reser och vad det är vi gör när vi reser.” (Gustavsson 2012, s. 317). Resandet 

representerar en öppenhet för det nya och mötet som sker mellan det bekanta och obekanta. 

Förståelse skiftar med varje ny erfarenhet och blir därför olika beroende på vilka erfarenheter, 

eller resor, vi väljer (Ibid., s. 317). Denna syn på bildning kan vara representativ för vår tid där 

människor har olika former av bildning beroende på vad de har för bakgrund. De som inte är 

öppna för mötet, som har en mer konservativ syn på bildning, riskerar att stå som förlorare i 

bildningsspelet. 

 

Enligt Martha C. Nussbaum är skönlitteratur viktigt när det kommer till liberal education, en 

gren inom bildningsbegreppet. Hon menar att litteratur och berättande är något som hjälper 

människan att utveckla sin föreställningsförmåga samt att läsning kan hjälpa oss förstå andra 

människor (Nussbaum 1998). 

 

I diskussioner kring bildning måste man komma ihåg att det inte handlar om resultat utan 

verksamhet. Bildning kan inte utvecklas om man inte bildar. Medan utbildning fokuserar på 

resultaten, genom till exempel kunskapskrav och betyg, kommer bildning inifrån och har ett 

värde i sig själv. Sven-Eric Liedman (2010) menar att bildning inte klarar sig utan utbildning 

och att de därför måste kombineras. 

 

5 Material och metod 

 

Materialet för denna uppsats har samlats in genom semistrukturerade intervjuer (Denscombe 

2018) med lärare som undervisar i svenska på kommunala gymnasieskolor i 

Stockholmsområdet. Då man som lärarstudent får mycket teoretisk undervisning är intervjuer 

med praktiserande lärare en god kunskapskälla för hur det är att arbeta med litteratur i praktiken. 

De intervjuade lärarna arbetar på två olika skolor i angränsande kommuner. Genom en bekant 

på skola nummer ett har kontakt knutits med de tre lärare som intervjuats. Kontakt med de två 

lärarna på skola nummer två har knutits genom en lärarstudent som gjort sin praktik på denna 

skola. Urvalet har gjorts på grund av tillgänglighet rent geografiskt men också tack vare tidigare 

nämnda kontakter. Skolornas geografiska placering har ingen betydelse för denna uppsats, det 

kommer inte heller göras någon jämförelse mellan dem. Fokus ligger på lärarna och arbetet 

med elever utifrån deras utgångspunkt. 
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Intervjuerna har skett utspridda på en tvåveckorsperiod och tidsåtgången för varje enskild 

intervju har varierat mellan 33 och 51 minuter. Innan intervjuerna ägt rum har lärarna fått veta 

att samtalet kommer beröra litteratur och litteraturundervisning men de har inte fått frågorna i 

förväg. Detta för att få så naturliga svar som möjligt, inte något eftertänkt som till exempel ett 

frågeformulär kunnat resultera i. Under intervjuerna har ljudupptagning gjorts på mobiltelefon 

och samtalen har sedan transkriberats (Denscombe 2018). Det transkriberade materialet har 

fungerat som underlag för att hitta teman i lärarnas svar. 208 minuter av ljudupptagning 

resulterade i 69 sidor transkriberad text.  

 

Utöver den transkriberade texten har lärarna delat med sig av kopior på arbetsuppgifter som de 

arbetar med i klassrum. En lärare har även delat med sig av en lista på de böcker som används 

i undervisningen. Dokumenten kompletterar lärarnas beskrivningar av de arbetsuppgifter de ger 

eleverna men fyller ingen funktion för analysen av intervjuerna, varför de inte har beaktats. 

 

Intervjufrågorna (bilaga 1) har fungerat som ram för intervjun och i vissa fall har följdfrågor 

ställts i syfte att säkerställa att grundfrågan har besvarats. Den semistrukturerade 

intervjutekniken har varit till fördel för att hålla intervjuerna trevliga, naturliga och 

samtalsvänliga. En svårighet med den semistrukturerade intervjun är att lärarna ibland inte 

svarat explicit på det man önskat få svar på. Nämner de till exempel inte vilken kurs de läst en 

viss text i eller haft en viss uppgift i blir det svårt att ange det i analysen. Svaren blir med andra 

ord mindre specifika i dessa fall.  

 

5.1 Lärarna 

 

Intervjuerna som ligger till grund för uppsatsens material har utförts enligt forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet 2018). Detta innebär att de intervjuade lärarna har blivit 

informerade om sin del i undersökningen, att alla deras uppgifter behandlas konfidentiellt samt 

att de när som helst kan välja att ta tillbaka sitt godkännande till att intervjuerna används i 

uppsatsen. För att ta hänsyn till lärarnas integritet och skyddande av identitet kommer de i denna 

uppsats benämnas med pseudonymer enligt nedan: 

 

Alice har arbetat som legitimerad gymnasielärare i snart 12 år och undervisar i svenska och 

samhällskunskap på ett samhälls- och ekonomiprogram. Hon är även rektorsutbildad och har 

en magister i pedagogisk utbildning.  
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Beatrice har arbetet som legitimerad gymnasielärare i 11 år och undervisar i svenska och 

engelska på ett samhällsprogram med inriktning beteende/psykologi samt ett ekonomiprogram. 

Hon är intresserad av digitala hjälpmedel, bland annat Informations- och 

kommunikationsteknik.  

 

Caroline har arbetat som legitimerad gymnasielärare i 19,5 år och undervisar i svenska och 

engelska på ett ekonomiprogram. Via sin arbetsplats har hon fått viss utbildning inom 

entreprenörskap eftersom hon arbetar med elever på ekonomiprogrammet.  

 

David har arbetat som legitimerad gymnasielärare i 10 år och undervisar i svenska och historia 

på ett humanistiskt program. David är erfaren inom retorik och arbetar även med elever som 

har talrädsla.  

 

Elisabeth har arbetat som legitimerad gymnasielärare i 10 år och undervisar i svenska och 

engelska på ett ekonomiprogram med inriktning juridik. Hon är även programansvarig för 

ekonomiprogrammet på skolan.  

 

5.2 Analysmetod 

 

För att ta fram teman och svar på uppsatsens frågeställningar har de transkriberade texterna 

markerats enligt de frågor som ställts men också efter gemensamma nämnare i lärarnas svar. 

Teman är: litteratur, där litteraturkanon och motivering till val av litteraturen inkluderats; 

uppgifter med respektive syfte; kunskapskrav och nationella provet; motivation hos eleverna 

och bildning. 

 

5.3 Avgränsningar 

 

De lärare som har intervjuats utgör en mycket liten del av lärarkåren, vilket innebär att 

resultaten inte kan ge något universellt svar på hur gymnasielärare arbetar med skönlitteratur. 

De befinner sig även i Stockholmsområdet på liknande gymnasieprogram och de har relativt 

liknande arbetslivserfarenhet. Trots detta kan deras svar vara en första informationskälla inom 

litteraturundervisning för både aspirerande och erfarna lärare som arbetar i Stockholmsområdet. 
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Utifrån frågeställningar och eget intresse har frågorna för intervjuerna tagits fram. Den 

semistrukturerade intervjumetoden har lett till att den intervjuade i vissa fall drivit ifrån ämnet 

och konversationen kan ha tagit en annan form. I de fall dessa svar inte gynnar uppsatsens syfte 

har de frånsetts i analysen. 

 

6 Analys 

 

De frågor som har ställts till lärarna har resulterat i ett stort material. Det är en handfull svar 

som kan anses mer givande i diskussionen kring skönlitteratur i skolan vilket är varför dessa 

har fokuserats på. För läsupplevelsens skull presenteras analysen utifrån frågeställningarna. 

 

6.1 Hur väljer lärare ut skönlitteratur som läses på gymnasiet?  

 

6.1.1 Anpassning till elevgruppen 

 

I intervjuerna kommer det fram att lärarna väljer något varierande litteratur men det som är 

gemensamt för valen är ändå att det ska vara något som kan motivera eleverna och som inte 

blir för svårt för eleverna att ta sig an. Den mest avgörande faktorn i valet av litteratur är att det 

ska fungera i elevgruppen. Trots att alla lärarna arbetar på studieförberedande linjer, där 

eleverna generellt sett är lässtarka, uppger de att eleverna inte läser på fritiden och att den 

läsvana de har inte alltid räcker till. I svenska 1 väljer lärarna delvis litteratur som de tror 

eleverna kan relatera till, främst något modernare ungdomsromaner. Motiveringen till valen är 

dels att karaktärerna är i situationer som eleverna kan relatera till, dels att berättelserna inte är 

för komplicerade samt att det är spännande läsning med öppningar för bra diskussioner. Tyvärr 

kan det ibland bli fel trots att lärarna försöker anpassa litteraturen till elevgrupperna.  

 

Beatrice: ”Dom vill väldigt gärna att det ska vara realistiskt och det ska vara något dom kan 

relatera till. Och när vi hade den här diskussionen då i höstas när vi beställde årets böcker så 

tänkte vi att Förr eller senare exploderar jag var en väldigt, det är ju en väldigt bra bok. Och 

vi hade inte riktigt förutsett att språket skulle vara för svårt för dom att ta sig till.” 

 

Elisabeth: ”Man kan säga lite sådär spänningsroman, det är lite kärlek, det är lite, vad ska man 

säga, det är någon nätpedofil och lite såna där saker så den är väldigt, lite action så. Samtidigt 
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som den tar upp vissa frågor som har med identitet att göra och popularitet i skolan och hur det 

spelar in. Kamratgäng, vilka som har status och inte status.” 

 

David: ”…jag brukar någonstans hålla det till relativt enkla berättelser, inte för liksom 

komplext språk, inte för avancerade handlingar, inte för, inte för abstrakta berättelser. Utan 

ganska sådär rak på liksom. Dels för att inte avskräcka…” 

 

När man väljer litteratur tycks man välja det som är enkelt för eleverna att läsa samt berättelser 

som liknar deras egen verklighet. Eleverna får använda sin tidigare erfarenhet och de 

”intellektuella, emotionella och erfarenhetsmässiga verktygen” (Rosenblatt 2002, s. 36) de har 

till förfogande. Möjligen utgår lärarna från de erfarenheter de verkligen vet att eleverna har, till 

exempel skola och relationer, för att ingen ska få svårigheter med att ta till sig av det som läses.  

 

6.1.2 Anpassning till kursmålen 

 

Lärarna tar även i beaktande hur litteraturen passar in i kursmålen och vad som ska hanteras 

under respektive kurs. I kunskapskraven för svenska 2 tillkommer ett fokus på litteratur från 

olika tider och epoker samt relationen mellan skönlitteratur och samhället. Beskrivningen är 

relativt generell: ”Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk […] från olika tider och epoker.” (Skolverket u.å.) så det finns utrymme att 

välja vad man vill fokusera på. Här väljer lärarna både lyrik, drama och epik från tidigare epoker 

och de flesta väljer något verk från en tidsperiod som de fokuserar på.  

 

Caroline: ”…Candide av Voltaire som jag använder. Dels därför att den illustrerar 

upplysningen jättebra och epokerna, litterära epokerna är en stor del i svenska 2. Och det är en 

lagom lång bok, man kan prata jättemycket om allt möjligt i den här boken…” 

 

Alice: ”… egentligen allting som man kan hitta på liksom klassikerförlag eller vanlig 

litteraturkanonlista ur litteraturhistorien. Med fokus på ändå västerländsk litteratur.” 

 

David: ”… där lägger jag krutet på relation med samhälle/litteratur utifrån kursplanen. Vilket 

jag själv tycker är jätteintressant för det sätter läsningen i ett sammanhang som gör det mycket 

mer intressant att diskutera.”  
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Till skillnad från svenska 1, där ungdomslitteratur tycktes vara det största skönlitterära bidraget, 

tar lärarna i svenska 2 in klassisk litteratur. Eleverna ska förstå litteratur som är från en annan 

tid och de har förhoppningsvis lagt en grund för läsförmågan, så att det inte blir problematiskt 

att läsa litteratur som de personligen kan ha svårt att relatera till. Hur lärarna motiverar eleverna 

till att läsa denna litteratur beskrivs längre fram i analysen.  

 

6.1.3 Personlig erfarenhet 

 

Den personliga relationen till litteratur ligger som ett raster över de svar som lärarna ger. För 

några av lärarna är det frågan om en klassresa, där litteratur givit dem något mer än berättelser. 

Som lärare måste man ofta kunna motivera sitt val av litteratur och där verkar det kunna vara 

både en fördel och en nackdel att man har en personlig relation till litteraturen.  

 

Beatrice: ”Det beror lite på klassen men jag är väldigt förtjust i Södergran så det brukar bli 

mycket Södergran.” 

 

David: “…eftersom jag kommer från en arbetarklassbakgrund och […] litteraturdiskussioner, 

det fanns inte i hemmet, utan det är mitt intresse för läsning jag vet inte var det kommer ifrån 

men det liksom kom tidigt och jag läste mycket som barn och sådär. Men det är också en 

dimension i det hela som jag tycker är viktig att lyfta. Och inte minst för att skapa identifiering 

och […] känsla hos dom här eleverna som kommer från liknande miljö. Att litteratur har 

jättemycket att ge oss.” 

  

Alice: ”Jag måste ju utmana er, jag måste ju visa er nånting nytt och nånting annat som ni annars 

inte möter för att vidga era perspektiv och för att ni när ni kommer ut i arbetslivet sen också 

just ska ha den där allmänbildningen.” 

 

Caroline: ”… att eleverna har blivit milt ifrågasättande, varför, det är nog bara hälsosamt. Då 

kanske man plockar bort några såna, kill your darlings. Kan ju finnas såna grejer som man, nä 

det funkar inte riktigt längre. Det är kul men nä.” 

 

Elisabeth: ”Min mamma […], det hon har gett mig. Hon är inte någon högutbildad människa 

men hon satt i soffan varje dag och läste sina kärleksromaner. Och det blev att jag härmade och 

upptäckte att det här med böcker det är ju ganska nice, och… jag tror inte att alla lärare är så, 
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alla lärare kanske inte behöver vara lika boknördiga som jag är. Men jag tror samtidigt att om 

du är en svensk- eller engelsklärare och inte gillar böcker, då är det något fel.” 

 

Elisabeth säger att det nog är något fel om en språklärare inte gillar böcker, vilket de intervjuade 

lärarna onekligen gör. Drivet att få eleverna att läsa kommer inte bara från styrdokumenten utan 

från en personlig erfarenhet. I diskussionen kring bildning finns en uppfattning om att nutidens 

lärarstudenter har mindre kulturellt bagage än tidigare, bland annat eftersom de kommer från 

lägre samhällsklasser. Nivån på examinerade lärare skulle sjunka och överklassen kommer inte 

acceptera det ”...illa skrivna informationsbladet författat av barnets nya lärare…” (Broady 2012, 

s. 308) vilket skulle komma att klyva skolsystemet. De intervjuade lärarnas passion och egna 

klassresor visar dock att detta inte behöver vara fallet och det är upp till oss blivande lärare att 

fortsätta hålla litteraturflaggan i topp. 

 

6.2 Hur ser undervisningen kring litteratur ut?  

 

6.2.1 Teman 

 

Teman är något som återkommer i lärarnas arbetsmetoder och det kan ta olika uttryck beroende 

på funktion. Det kan vara i hur de väljer litteratur utifrån ett tema som passar eleverna, flera 

teman i en och samma roman som ska diskuteras eller jämförelse av teman i olika verk.  

 

Caroline: “… då har jag faktiskt gjort såhär att jag har 4 stycken som är tematiska: 

hämnd/upprättelse, ondska, våld och makt. Som är likvärdiga och kan ge A till F. Och sen har 

jag gjort en för dom som känner att dom inte kan klara analysen, att då skriver dom en 

sammanfattning av dom övergripande händelserna i boken och där kan du få E då. Men den är 

ju, den liknar den andra så till vida att då, beroende på vad man snöat in på, tycker är mest 

intressant eller som är kvar i huvudet efter att man läst boken.” 

 

David: ”Försöker fånga upp idéer bland eleverna, vad gillar ni för teman, vad skulle ni vilja 

jobba med för litterära teman och hitta nånting där. Dystopitema är en sån där klassiker det 

brukar jag ofta försöka få in.” 
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Alice: “…och då jobbar dom tematiskt med dom där, både jämför litteraturhistoriska epoker 

och då inte kronologiskt utan tematiskt och så kan dom jämföra motivkretsar och teman i dom 

här dramerna.” 

 

Rosenblatts resonemang om att eleverna har olika grund att fästa sin nya läsupplevelse på 

(Rosenblatt 2002, s. 96) reflekteras i hur Caroline jobbar med analysuppgifter. Eleverna får 

möjligheten att grunda analysen i något de själva fastnat för, det som resonerat med dem under 

läsningen, vilket innebär att de får en mer personlig ingångspunkt till att förstå och analysera 

en text. 

 

Förutom att förståelsen för tema i litteratur är något som styrdokumenten tar upp så tycks det 

här fungera som scaffolding för lärarna. Eleverna vet åt vilket håll tankar och resonemang bör 

röra sig, genom att de får ett eller flera teman att förhålla sig till. Det är både en förenkling av 

uppgiften och ett sätt att styra aktiviteten (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 111). 

 

6.2.2 Litteratursamtal 

 

Att samtala om litteratur sker på olika sätt men händer i alla lärares klassrum. Vad lärarna kallar 

samtalen för och vad som diskuteras varierar något men målet med dessa uppgifter är ändå att 

utveckla elevernas förståelse. Det finns också en aspekt av självkritik, samt att eleverna ska få 

insikt i andras åsikter. 

 

David: ”…vi får till ett samtal […] och att eleverna där kan hjälpa varandra att diskutera. Jag 

sitter med som någon slags samtalsledare men jag försöker i möjligaste mån få det till ett samtal 

mellan eleverna och i bästa fall så kan jag luta mig tillbaka och vara tyst, då sköter dom det 

själva. I andra fall så får jag sitta och peka på folk och ställa frågor. Men jag vill få till det här 

samtalet just för att någonstans lyfta upp de här funderingarna som väcks, dels i form av 

svårigheter men också just för att bra litteratur väcker tankar.” 

 

Alice: ”…så har jag ett upplägg med Mästarnas möte, då får eleverna välja från 

litteraturhistorien, romaner, noveller eller dikter och då så ska dom ikläda sig rollen och vara 

den här författaren som dom företräder i ett litteratursamtal. Och då får dom gärna komma 

utklädda och köra liksom hela alltet.” 
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För sin klass i svenska 3 har Elisabeth och en kollega slagit ihop sina klasser för att jobba med 

Thérèse Raquin. Eleverna får då ett lässchema med specifika loggfrågor som de ska svara på 

och när de kommer på seminarium har de seminariefrågor att diskutera tillsammans i 

gensvarsgrupper som de har genom hela momentet. Det finns några elever som är starkare och 

några som är svagare i varje grupp. Med denna arbetsmetod hjälper de inte bara eleverna att 

komma vidare i sina resonemang vad gäller litteraturen, de får också öva på det arbetssätt som 

är vanligt förekommande vid högskolestudier. 

 

Elisabeth: “…jag tror någonstans att dom har förstått värdet av att diskutera det som man har 

läst med någon annan, att man kan får en djupare förståelse. För i svenska 3 så är det så att även 

på E-nivå så ska du kunna göra en fördjupad litterär analys […], det är ett högt krav! Och det 

är svårt att nå dit ensam. Är man en grupp så är det mycket lättare.” 

 

Hos Elisabeth finns det generellt ett tydligt fokus på högskoleförberedande studier. Själv 

slutförde hon inte gymnasiestudierna och var tvungen att komplettera för att kunna läsa på 

högskola. I arbetet med Thérèse Raquin får eleverna tillsammans komma framåt i sitt 

resonemang och på ett sätt utmanar de varandras närmaste utvecklingszoner. Scaffolding finns 

också med i form av de loggfrågor eleverna får, en ram för vad som ska diskuteras finns redan 

på plats (Bråten & Thurmann-Moe 1998). 

 

Under den muntliga delen som består av diskussioner i seminarieform sitter David med som en 

typ av moderator men tanken är att eleverna själva ska föra diskussionen. Med hjälp av varandra 

får de möjlighet att förtydliga sånt som varit oklart samt utveckla resonemang som de sedan 

kan ta med sig till den skriftliga analysen. Det blir en typ av sokratiskt samtal där eleverna dels 

tillsammans löser eventuella frågor kring det lästa samt individuellt utmanar sina tankar och 

idéer (Pihlgren 2010, s. 27). 

 

6.2.3 Loggböcker 

 

Loggböcker används i större utsträckning än för att förbättra sitt skrivande. De används som ett 

sätt för eleverna att bena ut den litteratur de läser, de svarar på frågor om litteraturen för att få 

hjälp med reflektion kring det lästa och de används som stöd i de diskussioner som sker i 



 18 

klassrummet. Det verkar vanligt att man delar upp en roman som är svårläst i flera delar som 

man sedan behandlar stegvis.  

 

Caroline om Candide: ”…det problematiska är att det händer så otroligt mycket i boken. Vilket 

innebär att vi brukar börja varje sektion med att dela upp den i 5 eller 6 och sen så börjar vi 

med en logg, att de får liksom försöka sammanfatta: vad är det som händer? Och sen så gör vi 

nerslag i den här… […] Och man försöker liksom för varje sektion i den här boken att hitta 

liksom ett tema.” 

 

Elisabeth: ”Jag har ett dokument som heter läs- och loggschema som jag har gjort. Och då har 

du lite instruktioner för hur dom ska göra hur dom ska jobba […] och så gör jag loggfrågor på 

sånt som dom ska tänka på.” 

 

Alice: ”Jag jobbar mycket med läsloggar, som är styrda. Då får dom liksom att nu ska du 

fokusera på något perspektiv, liksom nu följer vi antingen en karaktär och då ska du välja och 

citat och använda det. Och skriva om det. Och sen så samlar vi liksom och då brukar det vara 

ungefär då 6 olika perspektiv; karaktär, miljö, stil, berättarperspektiv, tema och motiv. Så. Och 

så jobbar vi liksom med ett perspektiv i taget och så samlar vi ihop det gemensamt och vad har 

vi nu sett och hur kan vi använda det här i ett litteratursamtal?” 

 

David: “…det är att man kör någon form av loggboksskrivande där de läser en femtedel av 

boken och skriver en första reflekterande logg på något sätt utifrån givna frågeställningar, så 

läser de 20% till av boken sen skriver de igen.” 

 

Förutom att loggböcker gynnar elevernas skrivkunskaper hjälper det även elever att utveckla 

sina tankar. Detta menar Dysthe som även tar stöd i Vygotskijs tankar om språk (Dysthe 1996, 

s. 89). Genom att dela upp romaner och ge tydliga direktiv för vad som ska behandlas, med 

andra ord använda sig av scaffolding, hjälper lärarna eleverna att utvecklas. När man öppnar 

upp för diskussion i hela klassen får dessutom klasskamraterna möjlighet att hjälpa till med 

utvecklingen – eleverna kan då nå närmsta utvecklingszonen med hjälp av mer kunniga 

klasskamrater. 
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6.2.4 Akademiskt skrivande 

 

Förmågan att analysera skönlitteratur med litteraturvetenskapligt fokus får mer tyngd i svenska 

3. Detta visar sig främst i de uppgifter eleverna får. Som tidigare nämnt arbetar Elisabeth 

mycket med förberedelse för nationella proven där den analyserande förmågan blir viktigare. 

Trots att lärarna inte använder skönlitteratur med tanken att denna ska ge njutning, finns det 

sätt på vilka lärarna kan inkludera skönlitteratur i arbetet med akademiska resonemang. 

Utmaningen ligger ofta i att eleverna inte lyckas skriva utan att inkludera sina personliga 

synpunkter i texten.  

 

Beatrice: ”När vi gör tal, när vi skriver texter, alltså tänk på att du ska bygga upp något innan 

du vänder, tänk på att du ska liksom. Hur hade författaren kunnat göra det här för att bygga upp 

det ännu mer? En skrivuppgift kopplat till det brukar ju vara att dom får skriva sitt eget Halva 

ark papper liksom.” 

 

Elisabeth: ”Det är det tänket, att dom ska ha det språket och dom ska skriva på det här 

vetenskapliga, opersonliga sättet. Det som är lite tråkigt kan ju vara att det tar ju död litegrann 

på det konstnärliga.” 

 

Alice: ”I svenska 2 så skriver dom till exempel nu en argumenterande text utifrån en roman 

som vi har läst. Då ska dom lite vända på perspektiven eller vad man ska säga. Och utmana sig 

att liksom inte, ah, Laurent en av karaktärerna han är en riktig skitstövel egentligen men då så 

ska dom säga att han är liksom en hyvens man och en bra kille helt enkelt. […] Så dom får 

liksom utmana sig och testa, vänta vart någonstans i texten har jag belägg för det jag kan säga?” 

 

Skillnaderna i hur man arbetar med litteratur i svenska 1 och svenska 3 skiljer sig rätt mycket. 

I svenska 1 uppmuntras läsning för nöje, eleven ska koppla till sin egen verklighet och man 

använder bland annat författarens privatliv för att eleverna ska få en relation till verken. När 

man då i svenska 3 ska läsa på ett mer professionellt plan blir det en motsättning mot det 

personliga som man ville åstadkomma tidigare. När intresset för läsningen är etablerad 

förväntar lärarna sig en förmåga att lämna ute det som fått eleverna att läsa från början, eleverna 

förväntas med andra ord att bli goda läsare. ”Det professionella och distanserade sättet att läsa 

litteratur kan, som Hillis Miller betonade, gå på tvärs mot läsningens magi.” (Persson 2007, s. 

218). 
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Läsning sker genom föreställningsvärldar och de egna erfarenheterna som Rosenblatt dessutom 

menar gör litteraturkunskapen värdefull. Att eleverna har svårt att lämna ute sina personliga 

tankar och åsikter är inte svårt att förstå när det är så eleverna får öva upp sin läsning. Möjligen 

skulle man behöva lära eleverna att läsa mer tekniskt, lära dem att utvinna information ur 

skönlitteraturen. Detta skulle dock ta bort bildningsmomentet i läsningen och ser man till några 

av lärarnas motivationstekniker finns det en risk att eleverna då inte skulle läsa alls.  

 

6.2.5 Motivation 

 

Caroline har nästan 20 års erfarenhet som lärare och menar att hon för 10 - 15 år sedan kunde 

sätta en bok i händerna på eleverna och de läste den. Idag ser det annorlunda ut och för i stort 

sett alla intervjuade lärare finns en utmaning i att motivera eleverna till läsning. 

 

Caroline: ”…ett väldigt lässtarkt program men som kräver att man motiverar för dem varför, 

det ska finnas en poäng med allting man gör. Förr var det kanske så att man såhär; ja men i 

svenska ingår det att läsa böcker. Det argumentet funkar inte riktigt idag utan man måste liksom 

ha en poäng med varför man väljer den boken.” 

 

Möjligen kan de mer tydliga kraven i styrdokumenten göra att elever vill ha tydlighet i varför 

man gör det man gör i klassrummet. Att få ett syfte med arbetsuppgifterna triggar motivation 

och eleverna får hjälp med motivation när det finns ett sammanhang för det man gör (Tebelius 

Bodin 2017, s. 55f). 

 

Hur man motiverar eleverna till läsning är relativt lika för alla lärare. Förförståelse är en viktig 

del där eleverna får bakgrundsinformation om författaren eller verket för att elevernas intresse 

ska väckas.  

 

Beatrice: ”…som Karin Boye, dom blev mer intresserade av henne när dom förstod hur jobbigt 

och tufft hon hade det i livet.” 

 

Caroline om Voltaire: ”…jag försöker förklara lite för dom att det här är inte en roman, det här 

är en idéroman vilket innebär att det författaren ville med den här boken […] Han ville liksom, 
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proklamera alla sina idéer som hade så svårt och, han kunde inte hålla käften den gubben så 

han hade ju alltid problem.” 

 

Detta är ett sätt för lärarna att skapa en intressesfär. Förståelse för författaren eller 

omständigheter runt denne och dess tidsålder ger eleverna en motivation till att läsa och förstå 

verket (Rosenblatt 2002, s. 99). Trots att det inte blir i den sekventiella ordning som Thomson 

menar krävs för att bli en tillfredsställd läsare nosar man här på de två sista stadierna: 

betraktande av det litterära verket som författarens konstruktion samt medvetenhet om 

relationen mellan författare, text och den egna läsprocessen (Thomson 1987, se Martinsson 

2018). 

 

Kopplat till ett tydligt syfte med vald litteratur finns motiveringen att eleverna kan komma att 

behöva kunskapen senare i livet. Det visar sig både i en tanke om allmänbildning, där man inte 

ska låta sig bli nertryckt av en äldre generation, en önskan om att elever inte ska känna sig 

mindre intelligenta och en förvarning om att man inte vet när man har nytta av kunskapen man 

får ur litteratur. 

 

Alice: ”Aha, Sofokles, nä men jag läste Sofokles på gymnasiet. Så att ni kan hänga med där 

och så att ni inte kan bli tilldrämda av en äldre generation som säger sådär att ”ungdomar nu 

för tiden”… och då kan ni bara såhär, nä men det där läste vi absolut, och diskuterade precis 

som du gjorde när du gick på gymnasiet.” 

 

Elisabeth: ”…vad är syftet, vad har jag, eller vad har eleven att vinna på det. För att om dom 

inte ser poängen med det, då kommer dom inte göra det. Och det räcker inte med att bara säga 

du ska få ett godkänt betyg utan det måste vara något djupare än så. Det kan vara att du ska 

kunna någonting om Shakespeare när du kommer upp i samhället så att du inte ska känna dig 

dum.” 

 

Liedman (2010) menar att bildning inte handlar om resultat utan att det är något som kommer 

inifrån individen, eller som Elisabeth säger: något djupare än ett godkänt betyg. Det är med 

andra ord inte bara kunskaper som akademiskt skrivande och läsförståelse som är viktigt utan 

även någon form av bildning samt etablering i samhället. Trots att man i läroplanen kan finna 

ord som entreprenörskap och produktivitet, ser man i lärarnas svar något som handlar om att 

kunna jämföra sig med äldre generationer ur ett bildningsperspektiv samt att skapa sig en plats 
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i samhället. Utifrån lärarnas svar verkar det som att eleverna vill ha konkreta syften med det 

som läses, något som tyvärr inte kan ges när det kommer till bildning, så det blir lärarnas egna 

erfarenheter och berättelser som får hjälpa till med motiveringen. 

 

6.3 Vad är målet med litteraturundervisningen? 

 

6.3.1 Kunskapskraven 

 

Under intervjuerna fick lärarna svara på vilka kunskapskrav som ligger i fokus när de planerar 

sin undervisning och givetvis är dessa en del av målet med all undervisning i skolan. Lärarnas 

svar påvisar att det övergripande är läsförmågan som ska utvecklas i svenska 1 och man ska i 

alla kurserna kunna producera olika typer av text samt analysera på olika nivåer. I svenska 3 

blir litteraturteorier viktigare, vilket man också kan se i det generella akademiska fokus som 

finns hos lärarna i svenska 3. De flesta lärarna ser dock mer till svenskämnets syfte snarare än 

de specifika kunskapskraven.  

 

Alice: ”…det som är ganska styrande är ju till exempel begreppen tema och motiv som står 

liksom uttryckligen att det är två begrepp som elevernas ska kunna och kunna tillämpa och 

använda. Så det har ju påverkat. Men […] syftesbeskrivningarna och liksom ämnets syfte styr 

egentligen mycket mer.” 

 

Caroline: ”…jag har insett att det finns ingen anledning egentligen att förvänta sig 

utantillkunskap på något som idag, inte förändras men som man har väldigt lätt att googla på i 

den mån man behöver kunskapen. Istället så tycker jag det är viktigare […] okej, titta på 

antiken, vilka av dom sakerna som vi har pratat om nu, kan du hitta i dagens samhälle?” 

 

Beatrice: ”Förståelsen blir viktig och då blir ju kunskapskraven tänker jag, alltså det här med 

att bearbeta sammanfatta, granska, uppleva mycket. Jag tänker på det här, det står: man ska 

skriva texter för kommunikation, lärande och reflektion och mycket reflekterande text på en 

sån grej. För jag känner att det är en så pass viktig fråga att ta i.” 

 

Elisabeth: ”Alla kunskapskrav som har med skrivande att göra. Och då skriver dom referat, 

dom skriver under hela året, jag har liksom ett progressionstänk. […] man får in ganska mycket, 
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muntligt, skriftligt, beroende på vad man väljer för bok så kan man få in flera kunskapskrav 

också.” 

 

En långsökt tolkning av viljan att eleverna ska reflektera och höra olika synpunkter om det de 

studerar, istället för att lära sig utantill, är att lärarna vill ge dem någon form av frihet inom 

ramen för styrdokument. Sven-Eric Liedman skriver att i en värld där yrkeskompetensen väger 

tyngst kan detta vara ett sätt att ge bildning i utbildningen (Liedman 2010, s. 384). ”Den 

postmoderna människan får hämta sina informationsfragment ur det stora opersonliga och 

sammanhangslösa Internetarkivet närhelst hon behöver det för sitt arbete eller sitt nöje. Men 

dessa fragment förblir alltid något tillfälligt för henne; det formar henne inte utan hon kastar 

det ifrån sig så snart det gjort sin tjänst.” (Ibid., s. 394) 

 

Det tidigare bildningsidealet får ge vika för ett entreprenörskap där följden blir en skola där 

normen är att man kan skriva mekaniskt. Tidigare ”talades det om bildning som ett sätt att höja 

alla människor, även arbetarklassen, för att därigenom skapa ett välfärdssamhälle. […] Idag är 

det dock den ekonomiska diskussionen när det gäller utbildning som dominerar debatten.” 

(Ringarp 2012, s. 282). Produktivitet, entreprenörskap och prestationer innebär att det själsliga 

lämnas någonstans i svenska 1. 

 

6.3.2 Nationella provet 

 

När det kommer till frågan om de nationella proven i svenska skiljer det sig något mellan 

lärarna. Till att börja med har nationella provet i svenska 1 blivit valfritt vilket innebär att ena 

skolan valt att ta bort detta. Vad gäller nationella provet i svenska 3 nämner några lärare att de 

inte lägger mycket fokus på det och försöker få eleverna att se det som en mindre betydande 

del i svenska 3. Den andra sidan tycks ha mycket fokus på delar av nationella provet i svenska 

3, framför allt vad gäller akademiskt skrivande och läsförståelse. Trots att just skrivande och 

läsförståelse inte rör litteraturundervisningen rent bokstavligt så är det en bidragande faktor då 

skrivandet är en stor del av de skönlitterära momenten samt att läsförståelsen förbättras i 

diskussioner kring det lästa. 

 

Både Elisabeth och Alice uppger att mycket fokus läggs på nationella proven och 

vidareutbildning samt att de börjar redan i svenska 1 för att eleverna ska hinna lära sig formatet. 

Som tidigare nämnt använder de sig även av liknande tekniker där eleverna utifrån romaner får 
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skriva mer akademiska texter. Elisabeth beskriver det som utredande texter utifrån litteraturen 

där eleverna kan tycka till men de ska inte själva synas i den skrivna texten. Den uppgift som 

Alice ger eleverna där de ska bevisa att en förment ond karaktär är god utifrån argument i texten, 

har samma syfte: att lära eleverna att utrycka sig utan att tydligt visa sin egna åsikt i texten. På 

motsatt sida finns Caroline och David som menar att nationella proven är en del av svenska 3 

men att de ser det som en examination bland flera. 

 

Caroline: ”…lite i alla fall gör jag väl men jag försöker ju också få eleverna att förstå att 

nationella provet är ett prov bland många. Det är inte 50% av din kurs och misslyckas du på 

nationella så är du slut och död och kan lika gärna hoppa av. […] Ja, vi gör väl lite andra saker 

också under året. Det kan ordna sig!” 

 

David: ”…men grejen är väl den att nationella provet bygger ju dom kunskapskrav vi har i 

kursplanen. Och det är ju där jag bygger min undervisning. Så i det avseendet jaa. Men […] jag 

blåser inte upp nationella provet.” 

 

Någonstans mellan dessa två tankegångar finns Beatrice: ”…samtidigt vill jag inte anpassa mig 

för mycket heller för då känns det som att jag undervisar kursen utifrån ett prov. Och även om 

det provet är jätteviktigt så är det fortfarande, det är ju inte allt i kursen […] jag vet inte, det 

blir så tokigt för samtidigt måste man anpassa, aah, men det är klart att jag anpassar mig så. 

[…] Och sen ska jag erkänna att jag pushar dom lite hårdare än så för jag tycker att dom kommer 

få det tufft annars sen.” 

 

Det verkar finnas en utgångspunkt i vem man är som lärare. Caroline har en längre erfarenhet 

och ser de nationella proven som ett moment i svenskutbildningen, något som även gör att hon 

kan ha ett lugn inför det. Hon tycks lita på sin och elevernas förmåga samt på att undervisningen 

i sig förbereder eleverna för proven. Detsamma gäller för David som ser proven som en 

förlängning av styrdokumenten. För Alice finns det ett större fokus på att träna inför nationella 

proven och den personliga erfarenheten Elisabeth har från sina egna studier lyser igenom.  

 

6.3.3 Bildning 

 

Det finns onekligen en tanke om att förståelse för litterära epoker, kunskap om författare och 

innehåll i klassiska verk kan hjälpa eleverna i framtiden. Diskussioner kring litteratur förväntas 
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också ge eleverna nya vyer och infallsvinklar samt förståelse för andra människor, vare sig det 

är genom författaren eller karaktärer i böcker.  

 

Elisabeth: ”För det som är viktigast för mig, det är nummer ett: att försöka få dom att läsa 

böcker. […] Kommer alltid vara nummer ett för mig. Därför att det har gett mig så mycket i 

mitt liv. Och att jag verkligen tror att det liksom är det bästa sättet att få ett större ordförråd och 

att få, ah man får resa runt i världen utan att förflytta sig.” 

 

Caroline: ”Jag tycker att det är, när man kan göra dom där kopplingarna så blir man lite, man 

låter lite smartare. Och det kan vara lite häftigt och ändå ha den kunskapen. Eller så är det bara 

jag som tycker det är häftigt att spela TP [Trivial Pursuit] och faktiskt kunna dom där frågorna.” 

 

Alice: ”Utan bildning så backar vi tillbaka till 16-, 1700-talet alltså och överlåter till, alltså en 

bildning i bred bemärkelse till hela befolkningen det är, det är helt liksom väsentligt för att vi 

ska kunna ha ett jämställt samhälle.” 

 

David: ”…jag uppskattar ju en tanke […] i att även om vi utbildar oss inom en specifik fåra så 

behöver vi också tänka lite bredare för att, en sån sak som skönlitteratur till exempel jag tror att 

den har jättemycket att ge även på juristprogrammet eller på läkarlinjen.” 

 

Som tidigare nämnts sjunker läsningen bland unga vilket också är något lärarna reflekterar över 

(Litteraturutredningen 2012). Kanske kommer eleverna inte i kontakt med litteratur på annat 

sätt än i skolan och då vill Beatrice att de ska få ta del av så mycket som möjligt. Eleverna i 

Davids klass har renodlade lästimmar eftersom han förstår att vissa inte har möjlighet att få ro 

till läsning hemma, till exempel på grund av boendesituationen. Elisabeth talar om att elever 

går miste om saker, som resan man kan göra i litteraturens värld. Det finns med andra ord en 

känsla av ansvar hos lärarna där de vill se till att delge eleverna litteratur i ett annat sammanhäng 

än de är vana vid. 

 

7 Resultat och diskussion 

 

I denna del kommer resultaten för analysen att sammanfattas och diskuteras, för att svara på 

uppsatsens frågeställningar.  

 



 26 

7.1 Hur väljer lärare ut skönlitteratur? 

 

Anpassning till elevgrupp samt läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav är de tydligaste 

grunderna som lärarna baserar val av skönlitteratur på. Lärarna väljer i svenska 1 modern 

ungdomslitteratur med teman som eleverna kan relatera till. Anpassningen visar sig också i 

progressionstänket där man börjar med något lättare och går mot något svårare. Dessutom 

behandlas mer klassisk litteratur i svenska 2 där kunskap om de litterära epokerna står med i 

kunskapskraven.  

 

Lärarna måste också vara väl bekanta med den litteratur som eleverna får läsa, vilket betyder 

att en personlig erfarenhet spelar roll i valet av litteratur. En motivering till valet av viss 

litteratur är också hur den kan ge något mer än en läsupplevelse. Lärarna väljer litteratur som 

de tror eleverna i framtiden kan ha nytta av att ha läst. 

 

Genom att först välja litteratur som eleverna lätt kan relatera till försöker lärarna utmana den 

närmsta utvecklingszonen genom att få dem att läsa. Som Caroline berättade var det lättare att 

be elever läsa utan att det skapade motstånd förr, idag tycks själva läsandet i sig vara det som 

är utmanande för eleverna. När man sedan går från ungdomslitteratur till klassisk litteratur 

utmanas eleverna igen. Elevernas kunskaper och erfarenheter skiftar och därmed ändras också 

deras närmsta utvecklingszon. Till en början ligger utvecklingen i att läsa skönlitteratur, något 

som senare ändras och elevernas läsförmåga ska utvecklas till att läsa äldre litteratur.  

 

Lärarna som intervjuats undervisar på teoretiska gymnasieprogram vilket innebär att eleverna 

läser svenska 1–3. För de som läser praktiska gymnasieprogram är endast svenska 1 

obligatoriskt, vilket delvis innebär att de går miste om undervisningsmoment med litterära 

epoker. Det är inte något som denna uppsats tagit upp men denna aspekt skulle kunna skapa 

ojämlikhet, om man likställer den klassiska litteraturen med något som ger ett intellektuellt 

försprång i framtida sammanhang. 

 

Trots att eleverna enligt läroplanen för svenska (Skolverket u.å) ska få ta del av litteratur från 

olika kulturer och länder är lärarnas litteraturval genomgående eurocentriskt. Alice säger 

uttryckligen att det är fokus på västerländsk litteratur. Förmodligen har många av eleverna 

närmare till det eurocentriska i sina föreställningsvärldar, vilket kan hjälpa dem att ta till sig det 

lästa. Däremot kan det bli en viss begränsning i den empatiska tillväxt som Nussbaum påvisar, 
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då närheten till ens egen verklighet inte nödvändigtvis skapar någon utmaning vad gäller 

förståelse för människor från andra kulturer. 

 

7.2 Hur ser undervisningen kring litteratur ut? 

 

Tema i litteraturen är viktigt inte bara för att det finns med som ett kunskapskrav utan för att 

det skapar konkreta arbetsuppgifter. Eleverna får på olika sätt skriva och diskutera utifrån teman 

i litteratur. Dessa teman rinner även ut i loggböckerna som stöd i det som eleverna skriver. 

Loggböcker används också för att reda ut tankar kring litteratur, speciellt om det är svårare 

litteratur som behöver delas upp och behandlas innan man läser vidare.  

 

Skönlitteraturen används även som hjälp när det kommer till skrivande. Inte bara i 

loggböckerna utan även i mer akademiska skrivuppgifter då de med hjälp av litteraturen till 

exempel får skriva argumenterande texter. I kombination med litteratursamtal, där eleverna 

hjälper varandra att gå vidare i resonemang och tankar om texten, får eleverna utgå från 

skönlitteraturen när de skriver akademiskt, vilket kan fungera som ett stöd i utvecklingen. Den 

närmaste utvecklingszonen för eleven blir att använda sig av något den läst för att skapa något 

nytt.  

 

Det finns en aspekt av motivation i arbetet med skönlitteratur, då elever kan ha svårt att förstå 

varför de ska läsa viss litteratur. Innan eleverna börjar läsa jobbar lärarna då med att informera 

om författare och textformat, försöker placera litteraturen i ett sammanhang och utmåla hur 

litteraturen ger kunskap som kan vara värdefull i framtiden. 

 

I arbetsuppgifterna förkommer en hel del scaffolding genom motivation för att väcka 

nyfikenhet, teman som begränsar arbetsområdet och läsloggar som stöd för förståelse och 

vidare diskussioner. Lärarna utrycker inte att de till exempel kontrollerar frustrationer och risker 

men man kan anta att detta sker i klassrummet när det uppstår svårigheter. De diskussioner som 

sker kan också fungera som ett forum där eleverna kan jämföra sig med varandra för att hitta 

den ideala lösningen, de mer erfarna eleverna kan hjälpa de mindre erfarna. 

 

Litteraturläsningen, som i svenska 1 ligger nära elevernas egen person, blir mer utmanande i 

svenska 2 och blir även något som används för att skapa akademiska texter. Hillis Miller menar 

då att det finns en risk att nöjet i läsningen går förlorad (Persson 2007, s. 218). Detta nöje, det 
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sköna i litteraturen, är något som lärarna vill få eleverna att förstå och man kan fråga sig hur 

det kommer se ut när eleverna gått ut gymnasiet. Kommer framtidens unga vuxna enbart ägna 

sig åt institutionell läsning eller kan de kombinera den inre och yttre läsningen som Martinsson 

beskriver? 

 

7.3 Vad är målet med litteraturundervisningen? 

 

Det är givet att kunskapskraven är viktiga när det kommer till mål med undervisningen. Även 

om lärarna anger specifika krav som de arbetar med verkar syftet med kursen vara måttstocken 

de går efter. När det gäller nationella provet går lärarnas åsikter isär. Några arbetar uttryckligen 

förberedande och de andra ser på det som ett prov bland andra. De som ser det som ett prov 

bland andra menar dock att undervisningen redan går i den riktning som krävs för att eleverna 

ska kunna klara nationella provet. 

 

Att eleverna ska nå kraven som ställs av skolverket är väldigt konkret. Det som lärarna vill att 

eleverna ska ta med sig utöver det är svårare att sätta fingret på. En önskan om att eleverna ska 

vara professionella läsare som finner nöje i läsning finns hos lärarna, som försöker få liv i 

elevernas läslust. Vikten av skönlitteratur i undervisningen visar sig på flera sätt och målet är 

inte bara att eleverna ska kunna skilja på epoker eller verk utan att få med sig något mer; ett 

sätt att resa utan att resa, att kunna mäta sig med en äldre generation och att kunna känna sig 

smart.  

 

Johanna Ringarp diskuterar huruvida bildning har övergått till entreprenörskap i en skola där 

produktivitet är viktigt och rapportering av resultat och utvecklingsmöjligheter kan bero på 

föräldrars engagemang. Risken blir att detta skapar klasskillnader och en skola som inte alls är 

jämställd och för alla (Ringarp 2012). Lärarna i denna undersökning verkar dock vara inne på 

att bildning är något annat än entreprenörskap då de talar om inre resor och att kunna mäta sig 

med kunskap snarare än produktivitet. Kanske arbetar de någonstans mellan den egna önskan 

om att eleverna ska bli bildade och skolans krav på produktivitet? 

 

7.4 Vad kan vi lärarstudenter lära oss av detta? 

 

Som inledningen förtäljer är en av svårigheterna för lärarstudenter att veta vilken litteratur man 

ska arbeta med i undervisningen samt hur man arbetar med den rent konkret. Möjligen är det 
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en liknande situation som för gymnasieeleverna, där man vill ha en motivering till varför viss 

litteratur lyfts fram och vad den ska vara bra för. Denna studie visar att de intervjuade lärarna 

inte har ett enda ”rätt” sätt att hantera litteratur på. De arbetar på något varierade sätt och trots 

det enligt samma styrdokument. Olikheterna finns i deras egna erfarenheter, personliga 

preferenser samt i elevgrupperna. Likheterna finns i en passion för skönlitteratur och att få 

eleverna att växa. 

 

Lärarna som intervjuats för denna studie är få, vilket innebär att ingen generalisering kan göras 

utifrån materialet. Vidare forskning med ett större material skulle behövas för att kunna ge ett 

utförligt svar på hur litteratur hanteras i gymnasieklassrum i Sverige. Dessutom skulle ett större 

material kunna påvisa skillnader i arbetsmetod, framför allt mellan erfarna och nyexaminerade 

lärare. Det vore även intressant att vidare undersöka bildningstanken, samt att lyfta fram elevers 

egna tankar kring litteraturundervisning. 

 

Elisabeth talar om att resa i litteratur, den hermeneutiska bildningstraditionen ser på bildning 

som en resa och Rosenblatt jämför litteraturläsning med upptäcktsresande. Det borde onekligen 

finnas ett värde i att elever får läsa litteratur som tar dem längre än till den närmsta 

föreställningsvärlden? Lärarna som intervjuats för denna uppsats börjar nära för att sedan föra 

eleverna längre bort. Konsten att fullända denna resa, utveckling, utan att fastna i ett akademiskt 

läsande som hindrar bildning, kräver rätt scaffolding. Det man som lärarstudent kan ta med från 

denna uppsats är metoder för att motivera, inspiration till olika arbetsuppgifter och 

förhoppningsvis en vilja att fortsätta läsa för att ha den kunskap som krävs för att undervisa i 

skönlitteratur. 

 

8 Sammanfattning 

 

Fem gymnasielärare har i semistrukturerade intervjuer svarat på frågor som ämnat ge svar på 

följande frågeställningar: Hur väljer lärare ut skönlitteratur som läses på gymnasiet? Hur lägger 

lärare upp undervisningen kring litteratur? Vad är målet med litteraturundervisningen? Syftet 

med uppsatsen var att undersöka hur svensklärare på gymnasiet lägger upp 

litteraturundervisning för att uppnå önskade mål. Vygotskijs närmaste utvecklingszon, 

scaffolding och bildningsbegreppet fungerar som uppsatsens teorianknytning.  
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Resultatet visar att litteraturvalet sker enligt styrdokument, anpassning till elevgrupp samt 

personlig preferens och erfarenhet. Undervisningen läggs delvis upp efter teman och inkluderar 

arbete med loggböcker och uppgifter som inkluderar akademiskt skrivande. Förmågan att 

motivera eleverna till läsning är också viktig. Målet med undervisningen är att eleverna ska 

klara kunskapskraven och i en förlängning av detta finns nationella provet. Dessutom finns en 

målsättning för något som är mer än uppfyllda krav och korrekta provresultat, en 

bildningstanke, där lärarna vill ge eleverna möjligheter att resa i litteratur, känna sig intelligenta 

och kunna mäta sig med äldre generationer. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

De frågor som i utgångsläget har ställts till lärarna är:  

 

Vilken litteratur läser ni i de olika kurserna? 

Hur lägger du upp undervisningen kring skönlitteratur? / Vilka uppgifter får eleverna kring 

skönlitteratur? 

Finns det några begränsningar i litteraturundervisningen? 

Vilka kunskapskrav är i fokus? 

Anpassas undervisningen för att träna inför nationella proven? 

Hur har arbetet med skönlitteratur ändrats under dina år som lärare? 

Vilka redskap applicerbara på litteraturstudier hade du med dig från lärarutbildningen? 

Vad är dina tankar kring kanon? 

Vad är dina tankar kring bildning? 
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