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Schools 
 

Reading and analyzing literature has a long tradition of being an essential part of the teaching 
of English in Sweden. As the offers of entertainment have increased in popular culture with 
the introduction of computer games, internet and other media, interest in reading novels has 
decreased. Literature is still a compulsory part of English teaching and the question is how 
teachers of today use literature and what kind of literary instruction they use. 

The aim of this study is to explore and discuss the literary instruction discourse in pedagogical 
texts, lessons, created by and for English teachers of Swedish Upper Secondary Schools. The 
lessons have been collected from the site lektion.se, where teachers are able to share 
knowledge and lessons. The study uses an analytical method based on Norman Fairclough´s 
Critical Discourse Analysis in order to analyze the lessons. In the analysis aspects of 
language, intertextuality and assumptions are discussed. As a theoretical base, Louise M. 
Rosenblatt´s and Judith Langer´s ideas of reader centered literary instruction is used as well as 
Design Theory. 

The result of the study shows that the overall discourse is text orientated and, with few 
exceptions, there is little room for students to contribute to a creative, personal experience of 
literature. Furthermore, it is shown that literary texts are often used as an exercise of reading 
comprehension and specific literary reading is scarce. The study postulates that more effort 
should be put into involving the students in the reading, and less effort on literary 
terminology.  
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Inledning 
Historiskt sett har engelskundervisning på gymnasienivå i Sverige gått från att mest handla 

om grammatiska färdigheter till att fokusera på kommunikation (Harmer, 2007, s. 53). Man 

kan också beskriva det så att man har gått från att fokusera på språkets små enheter, d.v.s. 

meningsnivå, till att koncentrera sig på längre textsammanhang. Oavsett fokus har man haft 

en stark tradition av att låta skönlitterära texter utgöra en del av undervisningen. Enligt 

styrdokumenten för Engelska A, B och C ska både sakprosa och skönlitterära texter ingå i 

kurserna (Skolverket 2007). Enligt A-kursens kursplan ska eleverna efter avslutad kurs 

”kunna läsa och förstå lättillgänglig skönlitteratur och genom litteraturen förvärva kunskaper 

om kulturtraditioner i engelskspråkiga länder” (ibid.). När det kommer till Engelska B ska 

eleverna kunna ”läsa, sammanfatta och kommentera innehållet i längre skönlitterära texter” 

(ibid.). Dessutom ingår ett litteraturhistoriskt moment som ska ge eleverna ”grundläggande 

orientering om engelskspråkig litteratur från olika epoker” (ibid.). På C-nivån utvecklas 

litteraturämnet genom att eleverna ska kunna ”läsa skönlitteratur från några olika epoker och 

inom olika genrer samt kunna i anknytning till läsningen reflektera över texternas innehåll 

och form utifrån olika perspektiv” (ibid.). Skolverkets text ger alltså en vid ram och det är 

inom denna ram lärarna ska formulera sin litteraturpedagogik. 

I sin bok Att läsa skönlitteratur med tonåringar resonerar Gunilla Molloy kring det faktum att 

många ungdomar upplever kravet på skönlitterär läsning som tråkig eller jobbig (Molloy, 

2003, s. 46). Med svenskämnet som utgångspunkt är hennes tes att litteraturteori och 

receptionsteori kan hjälpa lärare undersöka hur och varför läsandet betraktas som tråkigt. 

Ungdomar läser numera färre skönlitterära böcker på sin fritid och vi kan konstatera att den 

skönlitterära boken fått konkurrens från andra medier i den rådande ungdomskulturen. 

Oavsett detta ingår skönlitteraturen i kursplanerna och lärare måste finna vägar att hantera 

ämnet didaktiskt. 

Föreliggande uppsats är ett examensarbete i utbildningsvetenskap skrivet inom ramen för den 

kompletterande lärarutbildningen på Södertörns Högskola. Mitt huvudämne som 

gymnasielärare blir engelska och därför tar jag i denna uppsats upp frågeställningar som är av 

intresse för gymnasielärare i engelska. Uppsatsens ämne och idé är sprungna ur den praktik 

jag genomfört vid en gymnasieskola under utbildningens gång. Den bild jag fått är att 

språklärare på gymnasiet i allmänhet har ett fritt förhållande till kursboken och bygger 

samman sitt eget stoff med hjälp av artiklar, filmer och inte minst skönlitterära texter. Det 

finns en lång tradition av att använda autentisk skönlitteratur i språkundervisning men medan 
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det skönlitterära läsandet inom ämnet svenska varit uppe till offentlig diskussion har 

språklärares användning av skönlitteratur fortsatt i det tysta (Persson, 2007). Själv tror jag att 

även detta läsande behöver uppmärksammas och diskuteras. 

Denna uppsats är skriven ur två perspektiv, ett litteraturpedagogiskt och ett designteoretiskt. 

Dessa båda perspektiv utgör den teoretiska ram med vilken jag tolkar det empiriska 

materialet. Litteraturpedagogiken diskuterar olika vägar att närma sig litteraturen i 

lärandesituationer. Designteorin ifrågasätter att ramfaktorer såsom kursplaner och läroplaner 

skapar likvärdighet i utbildningen. Istället intresserar man sig för undervisningens upplägg 

och form, design, i lärandesituationen, i läroboken, i interaktiva läromedel etc. Formen, 

designen, påverkar lärandet och olika designer skapar olika sätt att lära. Samma grundtanke, 

att formen påverkar innehållet, återfinns i den kritiska diskursanalys jag valt att använda som 

metod i denna uppsats. En huvudpoäng med denna analysform är att lyfta fram de dolda 

konventioner som tas för givna inom en viss diskurs, ett visst språkligt och socialt 

sammanhang. I den här uppsatsen är det den litteraturpedagogiska diskursen inom 

engelskundervisningen som granskas. För att skapa en bild av och analysera vilken eller vilka 

diskurser som ryms inom ämnesområdet har jag valt att studera en mängd lärares ”lektioner” 

inom ämnet. Dessa ”lektioner” består av pedagogiska texter som yrkesverksamma lärare valt 

att via Internet lägga ut på en virtuell plats för kunskapsdelning, kallad lektion.se. 

 

Bakgrund 

Styrdokument 
I gymnasiets läroplan talar man om att skolan ska vara delaktig i elevens identitetsskapande 

och att elevens identitet ska kunna relateras till ”inte bara det specifikt svenska utan också det 

nordiska, det europeiska och ytterst det globala” (Skolverket, 1994, §1.1). Vidare menar man 

att undervisningen ska genomsyras av ett internationellt perspektiv för att ”skapa 

internationell solidaritet” och förbereda eleverna på globaliseringen (ibid, §1.2). En av 

uppgifterna för ämnet engelska är att förmedla engelskspråkig kultur genom skönlitteraturen. 

Skolverket slår fast att skolämnet engelska är ett kommunikativt ämne och att skönlitteratur är 

en del av detta kommunikativa ämne (Skolverket, 2007). Den engelskspråkiga litteratur som 

förmedlas ska alltså rymmas inom det internationella perspektiv Skolverket ålagt 

undervisningen. 
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Den skönlitterära läsningen 
I boken Varför läsa litteratur: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen 

menar författaren att vad som betraktas som kultur under senare år utvidgats och 

omformulerats (Persson 2007, s. 24). Den tydlighet och självklarhet med vilken 

litteraturhistorien skildrats tidigare är nu mer relativiserad. För litteraturundervisning i 

allmänhet har det inneburit ideologiska frågor att ta ställning till, såsom vilka egenskaper och 

kunskaper man vill att läsningen ska överföra och vad för slags läsning som ska premieras 

(ibid.).  

Ulla Lundgren menar att dagens lärare mer än någonsin måste vara medvetna om sin roll som 

”brobyggare mellan kulturer” och att skönlitteratur kan fungera som ett sätt att främja 

interkulturell förståelse (Lundgren 2009, s.170). Detta kan ske genom att man skapar goda 

förutsättningar för samtal om läsning mellan läsare med olika kulturell bakgrund. 

Skönlitteraturen kan på detta sätt bli en plattform för utforskande och prövande av olika 

identiteter och erfarenheter. Just detta att skönlitteraturen kan vidga vyerna och skapa möten 

mellan olika kulturer är något Ebba Witt-Brattström pläderar för när hon motiverar 

skönlitterär läsning på följande sätt: 

Det ligger i skönlitteraturens väsen att förutom att lära in en högre växel i språket 
också effektivt omförhandla maktordningar och experimentera med erfarenheter 
läsarna aldrig själva kommer att göra, av historiska och andra skäl. Skönlitteratur 
tänjer på det mänskliga psykets gränser, dramatiserar självhatets dynamik, väcker 
lusten att älska sin nästa, konfronterar rädslan för den Andre inom oss, kort sagt gör 
allt som oreflekterat upplevs som främmande till ”vårt” på ett sätt som inga 
antidiskrimineringslagar i världen förmår.  

(Witt-Brattström, 2006) 

I sina val kring hur lärandet ska utformas, designas, har engelsklärarna flera vägar att gå. 

Skönlitteraturen kan bland annat användas som läsförståelseövning, som förmedling av 

engelskspråkig kultur eller som en del av ett genreläsande – att låta eleverna bekanta sig med 

olika slags texter, olika slags läsning. Slutligen kan den skönlitterära läsningen ses som en 

kurs i hur litterära begrepp fungerar, som ett utvecklande redskap för att fostra demokratiska 

medborgare eller som en estetisk upplevelse. Vid varje användning av skönlitteratur i skolan 

förmedlas budskap kring läsning, elevens roll och skönlitteraturens syfte - explicit eller 

implicit. 
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Den pedagogiska texten 
De pedagogiska texter, lektioner, som studeras i denna uppsats är hämtade från lektion.se som 

är en så kallad OER, Open Educational Resource, och som beskrivs som ”Sveriges största 

lärarsajt” på webbplatsen. Lektion.se kan också beskrivas som ett forum för kunskapsdelning. 

I dagsläget hävdar lektion.se att man har över 200 000 medlemmar och cirka 140 000 unika 

besökare per månad. OER definieras som ”digitaliserat material som tillhandahålls 

kostnadsfritt, är öppet för lärare, studenter och självstuderande att använda vid undervisning, 

studier och forskning” (Högskolan i Gävle, 2010-03-16). Vill man använda lektion.se:s 

resurser måste man registrera sig som medlem. Författarna av ”lektionerna” som läggs ut har 

copyright- rätt men godkänner att materialet får användas. Upphovsmannens namn och skola 

står alltid på publicerat material. Själv hanterar jag ”lektionerna” som publicerat material med 

det undantaget att jag anonymiserat lektionsförfattarna i denna studie. 

Med begreppet pedagogisk text menas här ”att den ska återskapa eller reproducera befintlig 

kunskap, inte skapa ny kunskap” (Selander, 1988, s. 17). Enligt Selander har all pedagogisk 

praktik det gemensamt att man måste göra ett urval, man måste välja ut vad som är viktigt 

(ibid. s. 11). Detta är inte minst sant när det gäller pedagogiska texter. Dessa texter ska ges till 

eller visas för elever, dessa texter ska förklara, problematisera, konkritisera eller validera 

kunskaper som eleverna ska ta till sig eller kanske redan kunna. För att räknas som 

pedagogisk text ska en text vara skriven med ett uttryckligt syfte att användas i en pedagogisk 

situation. En litterär text kan alltså användas pedagogiskt men är inte en pedagogisk text. 

I denna uppsats refererar jag till de pedagogiska texter som publicerats på lektion.se som 

”lektioner”. 

 

Syfte och problemformulering 
Syftet med mitt examensarbete är att genom kritisk diskursanalys av lärares egenproducerade 

pedagogiska texter, i form av digitalt publicerade lektioner, diskutera den 

litteraturpedagogiska diskursen inom gymnasieämnet engelska. 

Mina frågeställningar lyder: 

• Vad för slags läsning förordas? 

• Hur möts läsaren/eleven i lektionerna? 

• Vad är syftet med läsning av skönlitteratur i engelskan? 
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Jag ämnar diskutera materialet i förhållande till litteraturpedagogisk teori och designteori. Det 

som intresserar mig är den diskurs kring skönlitteratur som lärarna förmedlar till eleverna och 

jag anser att lärares egna uppgifter bör kunna representera denna. Materialet hämtas från 

lektion.se där lärare publicerar sitt eget material samt kommenterar andras. 

 

Litteraturgenomgång 
Nedan följer en kort redogörelse för den litteratur jag har funnit relevant för denna studie. De 

huvudsakliga teorier denna uppsats bygger på finns inte representerade här utan återfinns i 

teoriavsnittet. 

Engelska är utan tvekan ett världsspråk och detta visas inte minst genom den uppsjö av 

litteratur som rör just engelskundervisning. För att skapa en förståelse för mitt ämnesområde 

har jag valt att fokusera på litteratur som rör aktuella svenska förhållanden av 

engelskundervisning. Jag har även använt mig av böcker ämnade som läroböcker för blivande 

engelsklärare. Dessa ger en ganska okomplicerad bild av skönlitterär läsning inom ämnet. 

Som grundbok i didaktik för blivande engelsklärare används ofta The Practice of English 

Language Teaching (Harmer 2007) Denna bok skiljer på ”intensive reading” och ”extensive 

reading” (ibid., s. 283). För det förra lämpar sig korta faktatexter och för det senare föredrar 

man längre, skönlitterära texter. Författaren menar att det som ska vara utmärkande för just 

”extensive reading” är att eleverna själva ska välja texter som passar vad gäller såväl nivå som 

intressesfär, det rör sig om så kallad matchning. Lärarens roll blir att uppmuntra, att följa upp 

med olika övningar samt att vägleda eleverna i textval och som förebild själv ibland läsa högt 

för eleverna. 

Denna tämligen okomplicerade bild av skönlitteratur i engelskundervisningen motsägs av 

bland andra litteraturvetaren Kathleen McCormick, som menar att medvetet eller omedvetet 

förmedlar alltid läraren hur eleverna ska läsa skönlitterära texter: ”The different ways students 

are asked to read imply particular values and beliefs about the nature of texts, the nature of 

readers as subjects of texts and as subjects in the world, and about meaning and language 

itself” (McCormick, 1994, s.7). Hon menar vidare att det kan vara intressant att försöka 

medvetandegöra och synliggöra dessa värderingar och ställningstaganden. (ibid.). Hon talar 

även om betydelsen av läsarens litterära repertoar, hur tidigare läsning utgör den förförståelse 

som bygger den litterära repertoaren. Man kan möta elever med en bred repertoar, det vill 

säga som har läst mycket och kanske även många olika typer av skönlitterära texter. Dessa 
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elevers förförståelse skiljer sig från de med en smal repertoar. Skolans roll är bland annat att 

hjälpa eleven bygga upp och utveckla sin repertoar och på detta sätt utveckla sin läsning. 

Eftersom jag har intresserat mig för hur man specifikt i Sverige använder sig av skönlitteratur 

i engelskundervisning är det intressant att försöka ringa in svenska elevers styrkor och 

svårigheter generellt sett. En grundläggande tendens i grundskolans svenska tycks vara att 

elever har blivit sämre vad gäller läsförståelse. Även om de undersökningar som visar detta 

handlar om svenskämnet så är det rimligt att anta att detta även påverkar engelskämnet. 2010 

gick man i Skolverkets regi igenom den internationella PIRLS-undersökningen från 2006 

(Skolverket 2010). PIRLS är en undersökning som mäter tioåringars läsförmåga. Resultatet av 

Skolverkets genomgång blev att svenska elever har en god grundläggande läsförmåga men 

hade tappat andelar i avancerad läsning. I sin analys av PIRLS-undersökningen menar man att 

alla lärare inom skolan behöver ta ansvar för elevernas läsutveckling. De menar vidare att 

man måste uppmärksamma eleverna på olika genrer. Genreläsningen innebär att man studerar 

och funderar över hur olika typer av texter är beskaffade, olika texter behöver olika slags 

läsning. Det rör sig om en form av metakognitiva strategier elever bör uppmärksammas på. 

Analysen pekar vidare på att man måste arbeta och diskutera kring texterna och framförallt 

diskutera med eleverna om hur man hanterar att man ibland kan köra fast i texter. Elever 

behöver inte bara uppmanas att läsa, de behöver även erövra strategier för hur man läser. 

I samma analys uppmärksammas en form av att finna stödstrukturer av olika slag för 

elevernas läsning. I studien pekar man på fyra olika förståelseprocesser som rör sig från den 

basala förmågan att kunna återge en text till den mer avancerade läsningen som innehåller 

element av att granska och värdera innehållet, språket och texten som helhet. Man talar även 

om att sakprosa och skönlitteratur kräver olika sorters läsning.  I Skolverkets analys refererar 

man till Judith Langer som beskriver ”sätten att läsa sakprosa som att behålla en 

referenspunkt och sätten att läsa skönlitteratur som att utforska möjliga horisonter” 

(Skolverket, 2010, s. 16). Poängen man gör är att en fullfjädrad läsare kan hantera olika 

genrer, varav den skönlitterära är en viktig genre. 

För min studie är Pia Sundqvists avhandling Extramural English Matters : Out-of-Scool 

English and Its Impact on Swedish Ninth Graders´ Oral Proficiency and Vocabulary  

intressant (2009). Hon tar upp och diskuterar den förändrade roll engelskan fått i Sverige. 

Användningen av språket engelska har ökat i ungdomarnas liv på grund av att den 

engelskspråkiga populärkulturen är dominant. Engelska har varit ett obligatoriskt ämne i 

skolan sedan 1962 men har under senare år lämnat sin roll som främmande språk och istället 
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fått funktionen av ett andraspråk för svenska ungdomar  (ibid., s. 29). För att beskriva detta 

används begrepp som ”fritidsengelska”, ”out-of-class learning” eller ”extramural English” 

(ibid.). I avhandlingen visar Pia Sundqvist att denna fritidsengelska har lett till större 

ordförråd och muntlig säkerhet hos eleverna. Hon visar på en korrelation mellan den tid 

ungdomar ägnar sig åt engelskspråkig populärkultur och deras förmågor i skolan. En av 

hennes viktigaste slutsatser av undersökningen är att etxramural English (kallad EE) 

”fungerar som en självständig variabel. Det vill säga, EE är inte knuten till 

bakgrundsvariabler som brukar ha betydelse för elevers skolresultat” (ibid., s. 210). Där 

skolan har misslyckats att skapa lika förutsättningar oavsett klass, kön och etnicitet kan alltså 

den engelskspråkiga populärkulturen ha lyckats. 

Till det som benämns EE räknar Sundqvist dataspel, Internet, skönlitteratur, tidningar, bio, tv 

och musik. Hon konstaterar att läsning, surfning och dataspelande har större effekt på 

engelskan än det mer passiva tittandet och lyssnandet. Med andra ord, ju mer delaktighet 

desto större effekt på språkinlärning. 

Vad gäller skönlitteratur i skolan har det under senare år funnits diskussioner gällande 

svenskämnets litteraturinnehåll. Politikern Cecilia Wikströms önskan att man i skolan skulle 

upprätta en nationell litterär kanon fick igång ordentliga diskussioner på tidningarnas 

kultursidor (Wikström, 2006). En viktig bok som försöker reda ut begreppen är Varför läsa 

litteratur: Om litteraturundervisning efter den kulturella vändningen (Persson, 2007).  

Författaren går igenom olika skäl som använts för att legitimera läsningen av skönlitteratur 

inom skolan, svensklärarutbildningen och inom det akademiska ämnet litteraturvetenskap. 

Han diskuterar också skönlitteraturen i förhållande till kulturbegreppet. Persson konstaterar 

att de förr så självklara kulturreproducerande motiven till läsning i skolan måste 

omformuleras, eleverna måste motiveras på andra sätt. 

Gunilla Molloy diskuterar i sin bok Att läsa skönlitteratur med tonåringar varför och hur man 

kan använda sig av den skönlitterära läsningen inom svenskämnet (Molloy 2007). Hon går 

igenom och hänvisar till ett flertal litteraturvetare och litteratursociologer. Till stor del, men 

inte helt ställer hon sig bakom litteraturvetaren och receptionsforkaren Louise M. Rosenblatt.  

Molloys invändningar mot Rosenblatts idéer utvecklas vidare i teoriavsnittet. Molloy menar 

att många svensklärare i sin litteraturundervisning frågar eleverna vad författaren menar med 

texten. Hon anser att ”om det är den vanligaste förekommande frågan kan den dra bort 

uppmärksamheten från den mening som kan uppstå i mötet mellan läsare och text. Frågan kan 

föra in ’författarens mening’ mellan läsaren och texten” (Molloy, 2003, s. 45). 
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Uppsatsgenomgång 
Det finns en uppsjö av examensarbeten som behandlar skönlitteraturens användning inom 

svenskämnet. Det finns ett fåtal uppsatser som intresserar sig för skönlitteratur inom 

skolämnet engelska och jag har inte funnit någon med relevans för denna uppsats. Till dags 

dato har jag kunnat finna två examensarbeten rörande lektion.se. Den ena av dessa är skriven 

vid KTH och tar upp bakgrund och motiv till att lärare vill dela med sig av sina ”lektioner” 

(Olausson, 2008). Frågan undersöks med hjälp av kvalitativa intervjuer och 

litteraturgenomgång. Det andra examensarbetet gör en kvantitativ studie av hur väl 

”lektioner” i svenska för grundskolan följer kursplanerna (Myrefjord, 2008). Båda studiernas 

resultat är relevanta för denna uppsats. Olausson kommer fram till att det finns ett flertal skäl 

till varför lärare väljer att medverka i denna kunskapsdelning. Förutom altruism tycks viljan 

att få respons på sina uppgifter, feedback, vara ett starkt skäl. Vidare finns en önskan om att 

kontrollera nivån på sina uppgifter eller att helt enkelt vilja publicera något man är stolt över. 

Myrefjords studie visar att ”lektionerna” väl stämmer överrens med de uppsatta kursmålen. 

 

Teori och begreppsdefinition 
I denna uppsats har jag valt att använda mig av två teoretiska perspektiv: det 

litteraturpedagogiska och det designteoretiska. Vad gäller litteraturpedagogiken har jag inte 

funnit mycket svensk litteratur som diskuterar just litteraturpedagogik inom 

språkundervisning. Däremot har det de senaste åren diskuterats en del inom svenskämnet. För 

en redogörelse av litteraturpedagogiksdiskussionen inom svenskämnet hänvisar jag till denna 

uppsats litteraturavsnitt. Vad gäller litteraturpedagogiska teorier har jag här vänt mig till 

amerikanska teoretiker som Louise M. Rosenblatt och Judith Langer som båda verkat och 

forskat kring skönlitteratur i undervisningen. Dessa har också fått stor genomslagskraft i 

svensk litteratur kring skönlitteratur inom svenskämnet. Designteorin  presenteras här främst i 

sammanhang kring den pedagogiska texten eftersom det är det sammanhanget som är relevant 

för mig. 

 

Litteraturpedagogiskt perspektiv 
Litteraturvetaren Terry Eagleton menar att modern litteraturteori har gått från romantikens 

och 1800-talets författarfokus via New Criticism-rörelsens fokus på texten till att mer och mer 
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fokusera på läsaren och läsupplevelsen (Eagleton, 1983, s. 64). Kanske kan man påstå att 

litteraturpedagogiken, med viss fördröjning, följt samma mönster. Louise M. Rosenblatt  

presenterade receptionsteoretiska idéer för litteraturpedagogiken redan 1938 men hennes idéer 

slog inte igenom förrän långt senare. Receptionsteori intresserar sig för litteraturens 

mottagare, läsarna och deras upplevelse av och medskapande av den text de läser. Då 

Rosenblatts idéer kom var den textorienterade New Criticism-inriktningen dominerande. 

Denna inriktning hade, i sin tur, vänt sig mot den tidigare dominerande synen på att man i 

litteraturen skulle finna författaren. Texten skulle avkodifieras för att kunna redogöra för 

författarens (geniets) syn på livet, budskap och så vidare. New Criticism förordade en form av 

”objektiv” närläsning där man skulle kunna finna det essentiella, det sanna, i texten (Eagleton 

1983, s.42f.). Nedan följer en redogörelse för några teoretiska huvudspår i den 

litteraturpedagogik som har ett receptionsteoretiskt fokus och som här representeras av Louise 

M. Rosenblatt och Judith Langer. 

Det receptionsteoretiska perspektivet har sin grund i Louise M. Rosenblatts idéer kring texten 

och läsaren. Hon i sin tur följer i den tradition som har sin grund i John Deweys idéer om att 

lärande sker bäst genom praktisk handling. Dewey såg skolan som ett litet samhälle där 

eleverna skulle lära sig demokrati genom att själva praktisera demokrati. Rosenblatt menar att 

även skönlitteraturen kan vara ett led i en demokratisk fostran genom att eleverna får chans att 

öva upp sin förståelse och empati för andra livssituationer. 

Rosenblatt menar att läsning består av en transaktion mellan texten och läsaren. Detta blev 

grunden till det som kommit att kallas transaktionsteori (Rosenblatt, 1994). Det intressanta är 

alltså att olika läsares läsning kan skilja sig från varandra eftersom varje läsare möter texten 

med sin egen förförståelse och erfarenhet.  Rosenblatts banbrytande bok Litteraturläsning 

som utforskning och upptäcktsresa utkom på engelska redan 1938 men är fortfarande en 

erkänt betydelsefull bok inom receptions- och litteraturvetenskap. 1997 skrev professor 

Gladys Westbrook Church  att Rosenblatts idéer skulle kunna vara de rätta för att möta den 

digitaliserade tidsålderns ungdomar, hennes idéer kan fortfarande få ungdomar att läsa trots 

att konkurrensen från andra medier ökat så markant (Westbrook Church, 1997). 

I den gamla men ständigt aktuella debatten kring vad som är mest betydelsefullt i litteraturen 

– form eller innehåll, säger Rosenblatt otvetydigt både och. Dock kan man av hennes 

resonemang utläsa att hon låter tyngdpunkten vila på innehållsaspekten. Redan 1938 skrev 

hon att ”En författare som Gertrude Stein, som intresserade sig för teknisk förnyelse, kommer 
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bara att ha bestående värde i den mån som hennes verk förmedlar till andra författare nya 

former för återgivning av känslor och ett sinne för livets flöde” (Rosenblatt, 2002, s.21). 

När litteraturvetaren Merete Mazzarella beskriver hur skönlitteraturen betraktas av filosofer 

såsom Martha Nussbaum, tillskrivs skönlitteraturen förmågan att stimulera moralisk fantasi 

(Mazzarella, 2010). Vad som åsyftas är att man genom skönlitteraturen kan få chansen att 

förstå andra erfarenheter och villkor än de man möter i sitt eget liv: ”Den som har moralisk 

fantasi är öppen för skillnaderna människor emellan och för oväntade perspektiv på 

vardagliga fenomen” (Mazzarella 2010). Dessa tankar är helt i linje med Louise 

M.Rosenblatts  då hon ser skönlitteraturen som en chans att undervisa i demokratins tjänst. 

Även hon menar att man genom skönlitteratur kan få övning i empati och förståelse. Man kan 

helt enkelt pröva på att byta perspektiv och leva sig i någon annans situation. 

I sina resonemang kring litteratur och undervisning skiljer Rosenblatt på efferent och estetisk 

läsning (Rosenblatt, 2002). Det förra innebär en mer distanserad läsning och det senare står 

för upplevelsebaserad läsning. Rosenblatt hävdar att skolundervisningen kring litteratur ofta 

använder sig av kontrollfrågor, söker rätta svar som styr läsningen helt mot efferent läsning. 

Hon förordar istället en mer öppen läsning där läsaren pendlar mellan efferent och estetisk 

läsning men verkligen får en chans att uppleva estetisk läsning. Som en följd av detta ska 

läraren ta hänsyn till både texten och läsaren i sina övningar. Det är viktigt att eleverna får 

diskutera, fundera och pröva sig fram genom sina egna tolkningar. En tolkning kan inte sväva 

ut i rena flummerier, det måste finnas stöd i texten och argument hos eleven. Genom att arbeta 

på detta sätt engageras eleven i det hon gör och får de positiva upplevelser skönlitteratur kan 

ge. 

I Rosenblatts ögon är det lärarens uppgift att ”utveckla fruktbara interaktioner – eller mer 

exakt, transaktioner – mellan enskilda läsare och enskilda litterära texter” (Rosenblatt 2002, s. 

36).  En huvudpoäng hos författaren är alltså att för att lärande ska kunna ske med hjälp av 

skönlitteratur måste eleverna vara personligt engagerade i det de läser. Rosenblatts 

transaktionsteori kan beskrivas som en process där läsaren och verket ömsesidigt påverkar 

varandra i läsarens pågående tolkning. Gunilla Molloy kritiserar denna transaktionsteori för 

att var för långtgående, för att ge läsaren lite för stort utrymme. Rosenblatts transaktionsteori 

bör dock inte förstås som en dekonstruktivistisk syn på läsning och litteratur. Hon menade 

inte att alla tolkningar är korrekta till samma höga grad. Hon poängterar att det måste finnas 

en tydlig och trovärdig förbindelse till texten och att vissa tolkningar kan vara mer trovärdiga 

än andra. 
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Judith Langers idéer kring litteraturundervisning har sin utgångspunkt i Rosenblatts idéer. 

Hon bygger vidare på tanken att läsaren ska få uppleva både efferent och estetisk läsning. Hon 

menar att det inte finns ett motsatsförhållande mellan det objektiva och det subjektiva, ”de går 

hand i hand” (Langer, 2005, s.19). Fokus för Langers intresse är inte vad som läses utan hur 

det specifika litterära läsandet ser ut. Hon menar att det litterära läsandet bygger på att läsaren 

använder sig av ”litterära föreställningsvärldar” och att detta skiljer sig från vanligt läsande av 

till exempel faktatexter. Hon definierar föreställningsvärldar som ”textvärldar i våra sinnen 

och de skiljer sig åt mellan olika individer. De är en funktion av ens personliga och kulturella 

erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, vad man vet, hur man känner sig och 

vad man är ute efter” (ibid. S.23).  Föreställningsvärldarna byggs vidare även då vi lagt ifrån 

oss en bok eller sett klart en film. Varje gång vi tänker kring dessa världar eller samtalar om 

det vi sett eller läst bygger vi vidare på dem. 

Langer identifierar fyra skeden i byggandet av föreställningsvärldarna, dessa fyra skeden 

behöver inte följa linjärt på varandra utan ordningen kan stuvas om eller så kanske vissa 

skeden hoppas över (ibid.). Den första fasen präglas av osäkerhet, vi möter en text som är för 

oss okänd, vi famlar efter något vi kan känna igen från våra egna erfarenheter. Den andra 

fasen karaktäriseras av att vi börjar få ihop en bild, genom våra erfarenheter, av vad texten 

handlar om. Den tredje fasen innebär att vi tar till oss det vi läser, lyfter in textens erfarenheter 

till vår värld, kanske får vi nya tankar och idéer från det vi läser. Det är i denna fas vi kan bli 

djupt påverkade av litteraturen. Den fjärde fasen innebär att vi får lite distans, vi kan ta ett 

steg bakåt, betrakta den litterära föreställningsvärlden och reflektera över det vi läser, det vi 

lärt oss. Langer menar att det är först då vi befinner oss i den fjärde fasen som vi kan 

reflektera över författarens hantverk och olika litterära begrepp. Som påpekades i styckets 

början behöver faserna inte följa på varandra. Sålunda kan man mitt under en läsning falla 

tillbaka, gå vilse och återigen befinna sig i den första, osäkra fasen. 

Langer menar att fantasin har en huvudroll i byggandet av föreställningsvärldar och är en 

förutsättning för att kunna röra sig mellan de olika faserna. Lärarens roll blir att försöka 

utmana eleverna att röra sig mellan faserna och genom diskussioner få dem att våga röra sig i 

de litterära föreställningsvärldarna. Vidare menar Langer att läsandet av skönlitterära texter 

handlar om ett utforskande av nya horisonter och är ett sätt att skapa mening. Hon menar även 

att mycket av den traditionella litterära undervisningen hindrar eleverna från att utveckla sina 

förställningsvärldar: ”Mitt argument är att ett maktskifte från lärare till elev är ett nödvändigt 

första steg för att förändra den sociala interaktionen från högläsning och gissningslekar (vad 
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är det läraren vill?) till tankar med substans och diskussioner som kan utvidga elevernas 

förståelse” (Langer, 2005, s. 64). För att förändra undervisningen bör läraren försöka utveckla 

litterära gemenskaper i klassrummen.  Skönlitteraturen ska ses som tankeväckande, inte som 

en uppsättning frågor att besvara. Langer formulerar fyra principer för en undervisning som 

främjar litterära föreställningsvärldar.  Dessa fyra principer går ut på att eleverna befinner sig 

i en livslång process av att bygga litterära föreställningsvärldar, att undervisningen öppnar 

upp för elevernas egna frågor, att klassrummet utgör en grund för en litterär gemenskap och 

att många olika röster och perspektiv uppmuntras. En viktig punkt i Langers resonemang är 

alltså att ”Litterär undervisning är i grunden en social aktivitet” (ibid. S. 101). 

 

Designteoretiskt perspektiv på den pedagogiska texten 
Staffan Selander menar att det som framför allt tycks styra lärobokens utformning är tidigare 

läroböckers utformning (Selander, 1988, s. 19). Pedagogiska texter tycks alltså ha stor 

förmåga att reproducera tidigare pedagogiska texter. I Selanders tankar kring ett 

designteoretiskt angreppssätt poängteras att formen, designen, styr undervisningsinnehållet 

(Selander 2008a, s. 10). Sålunda är det olika former av lärande genom olika design av 

lärande. Selander använder verbet designa som forma i betydelsen forma lärandemiljö eller 

lärprocess. Begreppen kunskap, lärande och kommunikation hör här samman. Kunskap 

definieras som ”olika sätt att handla och kommunicera som förefaller stabila och meningsfulla 

och som vunnit socialt godkännande” (Selander, 2008a, s. 13).  Kunskapen visas med hjälp av 

kommunikation av olika slag. Lärande ses då som en process där förmågan att visa och 

använda ”skilda tecken och teckensystem” ökar. Att man lärt sig något syns först då någon 

form av kommunikation sker. I diskussionen kring lärande tar Selander upp det faktum att 

lärande inte alltid är lustfyllt och att den bilden behöver problematiseras. Tvärtom kan det 

vara smärtsamt att lära sig något och behöva ge upp sina gamla föreställningar för något nytt. 

Det designteoretiska perspektivet menar att ramfaktorer såsom styrdokument och kursplaner 

inte skapar en likvärdig utbildning eftersom designen av undervisningen sker på andra håll. 

Läraren designar klassrumsundervisningen, eleven designar sitt eget lärande och, inte minst, 

pedagogiska texters design styr hur och vad vi lär oss. Designen, utformningen styr inte bara 

formen utan styr även innehållet. Enligt Selander är design är ett lämpligt begrepp att använda 

när man vill beskriva utformningen av något och att det är just genom val av ord, ”metaforer, 

fraser som upprepas, detaljer, inramning, vad som anges först och vad som sedan följer, vad 

som sätts i centrum respektive i periferin, vad som framstår som en verklighetsnära skildring” 
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(Selander, 2008b, s. 44)). Alla dessa val legitimiserar skolämnet och dirigerar lärandet i 

skolan.  

Det designpedagogiska tänkandet bygger på Deweys idéer kring att man lär sig genom 

handling, de sociokulturella idéerna kring situerat, kontextberoende lärande och betydelsen av 

artefakter samt socialsemiotiska idéer kring multimodalitet. Med artefakter avses här fysiska 

eller intellektuella redskap som möjliggör lärandet och med multimodalitet menas 

kommunikation som sker med hjälp av flera olika teckensystem, till exempel ord och bild 

(Selander, 2008a, s. 10 ff.). 

Vad gäller pedagogiska texter är Cleo H. Cherryholmes inne på ett spår som ligger nära det 

designteoretiska när han menar att de pedagogiska texterna i själva verket formar strategier 

kring lärande och undervisning: ”shape what is said, how it is said, what is not said, who is 

held accountable for what, and what is done with what is said” (Cherryholmes, 1988, s.67). 

Han talar om det dialogiska mellan den pedagogiska texten och dess läsare och menar att den 

pedagogiska texten bör fungera som en utgångspunkt, en grund, något att utgå ifrån men inte 

styras av. Vidare menar Cherryholmes att interaktionen mellan läraren och eleven kan öppnas 

likväl som stängas med hjälp av den pedagogiska texten. Man kan alltså skilja mellan 

öppnande och slutande pedagogiska texter (Cherryholmes, 1988, s. 67). 

 Selander hävdar att frågornas utformning, design, i den pedagogiska texten ”utgör en 

grundbult när vi ska försöka förstå vad en pedagogisk text vill åstadkomma, vilken kunskap 

som betonas, vilka förmågor hos eleverna som ska utvecklas” (Selander 2008b, s. 93). Han 

skiljer mellan tre huvudkategorier av frågor: ”Minnesorienterade frågor”, ”Utvecklings- eller 

konstruktionsorienterade frågor” och ”Metareflekterande frågor” (ibid.). De 

minnesorienterade frågorna är av den typ att de söker faktasvar, svar som direkt går att finna i 

texten. De utvecklings- eller konstruktionsorienterade frågorna är de som uppmanar till att 

eleverna ska reflektera över det de läst och kunna tänka utifrån de fakta de lärt sig. De 

metareflekterande frågorna är av den karaktären att de diskuterar det eleverna gör, elevernas 

egna kunskapsbildning. 

 

Material och metod 
På lektion.se publiceras yrkesverksamma lärares lektioner och lektionerna kan sålunda ge en 

bild av hur den litteraturpedagogiska diskursen ser ut inom gymnasiets engelskämne. Denna 
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uppsats är skriven inom ämnet utbildningsvetenskap som beskrivits som ”det nyetablerade 

forskningsområde som skall svara för lärarutbildningsområdets forskning” (Stensmo 2002, 

s. 18). Av ovanstående citat framgår att ämnet är brett och i stort sett inrymmer allt som har 

med skola och utbildning att göra. Utbildningsvetenskap är en del av den 

samhällsvetenskapliga traditionen. Samhällsvetenskap beskrivs ofta som en hybrid av 

naturvetenskap och humaniora och inom denna hybrid är det vanligt med både kvantitativa 

och kvalitativa metoder. Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva den 

litteraturpedagogik som används inom engelskundervisningen på gymnasiet. För att få en bild 

av detta gör jag nedslag i verkligheten och studerar exempel, jag försöker inte teckna en 

fullständig bild eller ge generella svar, istället försöker jag tolka ett begränsat material som 

inte gör anspråk på att vara representativt men väl kunna ge en bild av hur verkligheten kan se 

ut. Just detta att inte söka sammanställa generella utsagor om saker och ting utan att göra 

nedslag och tolka den information man fått och söka förstå olika fenomen karaktäriserar 

kvalitativa forskningsmetoder (Bjereld & Demker 2009, s. 117).  Till skillnad från 

kvantitativa metoder söker man inte efter kvantifierbara uppgifter och korrelationer utan 

fördjupar sin studie i hopp om att just förstå det fenomen man undersöker. I min studie har jag 

genom kritisk diskursanalys studerat texter skrivna av lärare för att undersöka och tolka den 

litteraturpedagogik engelsklärarna implicit ger uttryck för. 

I följande avsnitt försöker jag beskriva det empiriska materialet och diskutera metoden, kritisk 

diskursanalys. Jag klargör även hur jag gått till väga för att genomföra min undersökning samt 

diskutera undersökningens etiska överväganden, validitet och reliabilitet. 

 

Det empiriska materialet 
Materialet består av textdokument och är hämtat från lektion.se i maj 2010. Omfångsmässigt 

rör det sig om ca 45 dokument. Jag har sökt mig fram till texterna genom att söka lektioner 

för gymnasiet i ämnet engelska, därefter har jag noggrant gått igenom och identifierat de 

texter som är relevanta för mitt ämne. Ett visst urval har skett och jag gör inga anspråk på att 

presentera alla lektioner som tar upp skönlitteratur. I anslutning till texterna har jag även 

hämtat textförfattarnas beskrivningar samt användarnas eventuella kommentarer. Ett 

huvudkriterium har varit att lektionerna ska behandla autentisk engelskspråkig skönlitteratur 

eller engelskspråkig litteraturhistoria, allt som kan rymmas inom den ram kursplanerna satt 

(se avsnittet Bakgrund). Sålunda har jag valt bort material om icke engelskspråkig litteratur 

och författare. 
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Det empiriska materialet består av pedagogiska texter av skilda slag. Här finns powerpoint-

presentationer om Shakespeare, språkfärdighetsövningar med utgångspunkt i en roman, 

boktips med mera. Flera lärare återkommer som konstruktörer och flera ämnen, till exempel 

Shakespeare, återkommer i olika former. För att strukturera materialet har jag gjort en 

indelning efter det pedagogiska sammanhang texten har. Som ett led i textanalysen har jag 

försökt utröna varje lektions sammanhang och därefter kategoriserat utifrån detta. 

I min systematisering av lektionerna från lektion.se använder jag mig av sex olika kategorier: 

läsloggar, frågor på specifika romaner, redovisningar, tips, föreläsningar och 

litteraturhistoriska övningar. Kategorierna presenteras vidare i avsnittet Resultat. 

Då jag citerar det empiriska materialet anges det identifikationsnummer jag givit lektionen, 

fullständig webbadress återges i käll- och litteraturförteckningen. 

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har sammanställt forskningsetiska råd som omfattar forskning inom 

samhällsvetenskap och humaniora (Vetenskapsrådet, 2002). Man har här formulerat fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

En kort sammanfattning av dessa krav innebär att forskaren har skyldighet att informera 

undersökningsdeltagare om undersökningen, ska be uppgiftslämnares om samtycke, ska 

skydda de deltagandes identiteter samt endast använda det inhämtade materialet till just 

forskning. 

Min studie behandlar material publicerat på Internet som är öppen för allmänheten. Alla 

”lektioner” är publicerade med uppgift på namn på den författande läraren samt skolan som 

läraren jobbar på. Trots detta tar jag fasta på konfidentialitetskravet och nämner inte lärarna 

vid namn eftersom deras texter är publicerade i ett annat syfte än att ingå i min uppsats. Jag 

försöker också tillgodose informationskravet genom att informera lektion.se om min studie 

och naturligtvis låta dem läsa examensarbetet om de så önskar. 

 

Metod 
Enligt pedagogikforskaren C. H. Cherryholmes är den pedagogiska texten utgångspunkt för 

lärarens undervisning (1988, s.67).  Läraren och texten ska föra en dialog, texten ska inte få ta 

över lektionen (ibid.). Hur stort inflytande de pedagogiska texter jag studerar har över de 
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”lektioner” de är ämnade för kan inte den här studien visa. Däremot vill jag här undersöka i 

vilken litteraturpedagogisk diskursriktning dessa texter styr. Ett underförstått antagande är då 

att texter utövar inflytande och makt över sociala praktiker. För att undersöka detta använder 

jag mig av diskursanalys, en variant av textanalys som har potential att undersöka både texters 

explicita och implicita idéer. Det finns ett flertal typer av diskursanalys och jag har valt att 

använda mig av kritisk diskursanalys – en form av textanalys med socialt patos där man anser 

att språket kan förändra den sociala praktiken. 

Nedan följer en allmän presentation av diskursanalys samt ett utförligare avsnitt om kritisk 

diskursanalys, följt av en genomgång av hur jag använder mig av den analytiska modellen. 

Diskursanalys 
I översiktsboken Diskursanalys som teori och metod skiljer Winther Jørgensen och Philips på 

tre olika inriktningar inom metoden diskursanalys (2000, s.13).  Den stora skiljelinjen mellan 

de olika metoderna går vid vad man lägger i diskursbegreppet. Ordet diskurs kommer 

ursprungligen från latinets diskursus som betyder samtal och grundbetydelsen skiljer sig inte 

helt från hur begreppet används idag (Eriksson & Emt 2010). En allmänt accepterad och vid 

definition av begreppet gör gällande att en diskurs är hur vi använder språket i en viss social 

miljö (ibid.). En diskursanalys är då – i vid mening – en analys av hur en viss miljös språk ter 

sig. En annan aspekt av diskursanalysen är att den bygger på tanken att makt utövas genom 

språk. 

Den första varianten av de tre diskursanalyser Winther Jørgensen och Philips presenterar är 

diskursteori (2000 ,s. 13). Denna analysform gör gällande att allt är diskurs och där ryms text, 

bild, samhälle och natur. Den andra inriktningen som nämns är kritisk diskursanalys som 

bygger på lingvisten Norman Faircloughs idéer och som använder sig av ett snävare 

diskursbegrepp. Vissa företeelser tillhör sociala praktiker och ingår inte i diskursbegreppet 

(mer om detta i nästa avsnitt). Den tredje varianten benämns diskurspsykologi och här ser man 

diskursen som något subjektet kan använda sig av i socialt handlande. 

Kritisk diskurs analys (CDA) 
För min studie använder jag mig av Norman Faircloughs version av kritisk diskursanalys. 

Hans idéer har utvecklats över tid och för att bilda mig en uppfattning om både hans idéer och 

metod har jag främst utgått från Analysing Discourse: Textual analysis for social research 

från 2003. Med kritisk diskursanalys har Fairclough försökt överbrygga klyftan mellan den 

lingvistiska textanalysen och den mer sociologiskt inriktade diskursanalysen. Han menar att 
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man kan finna mycket kunskap om samhället genom att analysera diskurser: ”Just as even a 

single sentence has traditionally been seen to imply a whole language, so a single discourse 

implies a whole society” (Faircloughs , 1989, s.126). 

Till viss del bygger Fairclough vidare på lingvisten Michael Hallidays Systemic Functional 

Linguistics (SFL) som fokuserar på relationen mellan språket och samhällslivet (Fairclough 

2003, s. 5). Hos Halliday finns även grunden till idén att språk kan vara en form av 

maktutövning – en idé som är central hos Fairclough. Men till skillnad från Halliday har 

Fairclough sökt etablera en tvärvetenskaplig analys som kan användas inom skilda sfärer i 

samhällsvetenskapen. Fairclough menar att den lingvistiska textanalysen är en viktig del av 

diskursanalysen men att diskursanalys inte får reduceras till lingvistisk studie. Enligt 

Fairclough är kritisk diskursanalys en hybrid mellan lingvistiska och sociala analyser. 

Diskursanalysen sammanför inte bara dessa analysformer utan sträcker sig bortom dem. 

Tidigare har lingvistiska analyser haft funktionen av att beskriva. Den kritiska 

diskursanalysen har till syfte att klarlägga och förklara maktstrukturer som kommer till 

uttryck genom språket. Dessutom, menar Fairclough, har en medveten diskursanalys 

potentialen att förändra. Det är uppenbart att han har ett uppsåt med sin kritiska diskursanalys 

och 2003 presenterar han ett uttalat manifest för social förändring med diskursanalysens hjälp 

(s. 202 ff.). 

Faircloughs idéer bygger på marxistisk teori om maktkamp och förtryck och den kritiska 

diskursanalysen har en politisk slagsida åt socialism. Fairclough menar att förtryck yttrar sig i 

språket men att det ofta sker i det fördolda, det bygger på ett slags samförstånd rörande 

sakernas ordning i samhället. Fairclough själv anser att kritisk diskursanalys tillhandahåller en 

ganska mörk bild av hur språket till synes obemärkt används för att förtrycka, men en viktig 

uppgift är då att belysa hur detta förtryckande samförstånd yttrar sig i språket:  ”the 

effectiveness of resistance and the realization of change depend on people developing a 

critical concsiousness of domination and its modalities, rather than just experiencing them 

(Fairclough 1989, s. 3). Fairclough har med andra ord ett uttalat syfte med sin kritiska 

diskursanalys, han menar att medvetenhet om den rådande diskursen är ett första steg mot att 

förändra diskursen. 

Kritisk diskursanalys fokuserar på strukturella frågor kring förändring och kontinuitet. Man 

intresserar sig för texters sociala påverkan. Fairclough ser textanalys som en del av sociologin 

(2003, s.14). Han klargör även att han inte tror på någon objektiv form av textanalys utan våra 

analyser präglas av våra sociala liv och erfarenheter. 
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Något väsentligt som skiljer den kritiska diskursanalysen från andra former av diskursanalys 

är att man betraktar den diskursiva praktiken som både konstituerande och konstituerad 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Med detta menas att diskursen formar andra 

diskurser samtidigt som den aktuella diskursen formas av andra diskurser. Kort sagt, olika 

diskurser påverkar varandra ömsesidigt. Bergström och Boréus kritiserar kritisk diskursanalys 

för att inte ha en modell för hur analysen av den sociala praktiken ska genomföras, vilket de 

tycker ”åtminstone delvis öppnar för spektakulära inslag” (Bergström och Boréus 2005, s. 

325). Man kan väl hävda att denna öppenhet är en del av metodens användbarhet. Fairclough 

lägger upp riktlinjer för hur man kan analysera sitt ämne med utgångspunkt i språk och 

diskurs. 

Kritisk diskursanalys i praktiken 
Vid diskursanalysen ligger fokus på den kommunikativa händelsen och diskursordningen. En 

kommunikativ händelse kan till exempel vara ett samtal, en artikel i en tidning eller en 

pedagogisk text. En diskursordning är alla de diskurser som inryms i ett visst socialt 

sammanhang. Till exempel använder man sig kanske i en dagstidningsartikel om en ny 

medicin av både läkarvärldens medicinska diskurs samt tidningsvärldens diskurs. När man 

beskriver en kommunikativ händelse kan man då tala om att det finns tre teman eller snarare 

tre dimensioner; texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Dessa tre 

dimensioner representerar då tre olika analysnivåer. Fairclough illustrerar sitt resonemang på 

följande sätt: 

 

 (Fairclough, 1989, s. 21) 
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Den sociala praktiken och texten länkas samman genom den diskursiva praktiken. En kritisk 

diskursanalys måste alltså täcka in dessa tre aspekter. 

Textanalysen fokuserar på textens lingvistiska aspekter såsom grammatik, vokabulär, och 

sammanhang mellan olika delar av texten. Analysen av den diskursiva praktiken studerar hur 

textförfattaren byggt sin text på olika diskurser. Analysen av den sociala praktiken förutsätter 

användning av någon form av kulturteori eller sociologisk teori. 

 
Metodologiska ställningstaganden och tillvägagångssätt 
Faircloughs modell för hur kritisk diskursanalys ska gå till är både omfattande och komplex 

genom att han ser texten utifrån väldigt många aspekter. Han presenterar en uppsjö av 

analysverktyg som jag har valt att bygga min analysmetod på. Jag har, utifrån materialet och 

den tid som finns till buds för denna studie, gjort ett begränsat urval för att konstruera min 

egen analysram. Det huvudsakliga skälet till att just Faircloughs kritiska diskursanalys passar 

denna studie är att den inbegriper uppfattningen om en ömsesidig påverkan mellan text och 

samhälle. I detta specifika fall kan man tala om att pedagogiska texter påverkar lärarnas 

praktik och vice versa. Detta är helt i linje med den designteori som refererats. Bergström och 

Boréus menar att den kritiska diskursanalysen ligger nära ideologianalysen på det sätt att båda 

inriktningar syftar till att blottlägga de ideologier som finns i texterna (Bergström och Boréus 

2005, s. 321). Fairclough har även ägnat sig åt politiska ideologier, bland annat har han lyft 

fram hur New Labour i Storbritannien präglats av en tilltagande nyliberal diskurs. På ett 

liknande sätt kan man kanske, om än i liten skala, hävda att litteraturpedagogiken inom 

språkundervisningen kan präglas av olika litteraturpedagogiska ideologier (idéuppsättningar, 

idésystem). Min uppgift i denna studie är att undersöka de konventioner kring 

litteraturpedagogik som tas för givna inom engelskundervisningen. 

Sålunda utgår jag ifrån Faircloughs tre olika analysnivåer: texten, den diskursiva praktiken 

och den sociala praktiken. Nedan beskriver jag kortfattat hur min kritiska diskursanalys går 

till. Inom avsnittet resultat hänvisar jag vidare till Faircloughs analys och diskuterar mer 

ingående de olika textanalytiska begreppen i sitt analytiska sammanhang. 

Textanalys 
Textanalysen är en form av beskrivning av textens formella egenskaper. Jag väljer att 

fokusera på två formella aspekter: sammanhang och lexikon. 
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Sammanhang refererar till det syfte texten har, för vilket ändamål texten kan vara konstruerad. 

På lektion.se har lärarna möjlighet att skriva en kort beskrivning av hur lektionen är tänkt att 

användas, detta kan ge en bakgrundsbild till textens sammanhang. Av textens format, design, 

kan man också dra slutsatser kring textens sammanhang. Sålunda är till exempel, en text med 

informativa punkter i powerpoint format snarast att betraktas som en föreläsning. Det är 

textens sammanhang som avgör hur jag kategoriserat texterna, en form av genreruppdelning 

med andra ord. 

Jag har även valt att försöka göra en systematisk analys av textens lexikon, val av ord. Här 

handlar det om att identifiera ordens mening i texten. Utgångspunkten är att ordets kontext 

påverkar vilken innebörd av ordet som elimineras eller framhävs. Att följa ord såsom ”the 

author”, ”the text”, ”you” (i betydelse eleven) eller litterära begrepp såsom ”the plot”, ”the 

setting”, ”the characters” i de olika lektionerna och se hur den författande läraren definierar 

och ger dessa ord mening kan klarlägga mycket. Jag använder här lexikon i en vid bemärkelse 

och uppmärksammar att materialet består av lektioner där många övningar använder sig av 

frågor. Fairclough skiljer på slutna frågor där svaren antingen är jakande eller nekande och 

öppna frågor, där det finns större utrymme för ett utvecklande svar. En viktig fråga inom 

lexikonavsnitten blir då att diskutera hur frågorna formuleras. Här tar jag även upp huruvida 

frågor och uppmaningar syftar till kunskapsutbyte eller aktivitetsutbyte, det vill säga vill 

lektionsförfattaren att eleven ska visa kunskaper eller utföra uppgifter. Detta kan ge 

information om hur läsaren/eleven möts i lektionerna. 

Den diskursiva praktiken 
Den diskursiva praktiken intresserar sig för mottagandet och distributionen av texten samt 

textens inbördes förhållande, textens intertextualitet. Här fokuserar jag på det senare genom 

att analysera huruvida lektionerna ger utrymme för alternativa perspektiv och andra röster. 

Här vill jag alltså även undersöka om det finns öppning för alternativ/skillnader till det som 

presenteras? Andra röster? Finns olika perspektiv med? Fairclough skiljer på olika nivåer av 

det han kallar ”difference”, det vill säga att låta olika perspektiv komma till tals (Fairclough 

2003, s.41). Dessa varierar mellan en total öppenhet i en dialogisk text till konsensus som 

uttrycker en rådande norm och tränger undan andra perspektiv.   

Den sociala praktiken 
Den sociala praktiken är det moment då teori tas in utifrån. Medan textanalysen fungerar som 

ett slags beskrivning fungerar analysen av den diskursiva praktiken som ett slags 

tolkningsprocess och analysen av den sociala praktiken är ett moment för att söka 



 

21 
 

förklaringar. Här kopplar jag alltså till den teori kring litteraturpedagogik jag presenterat i mitt 

teoriavsnitt och sätter in mina resultat i ett större ramverk för att skapa analytisk förståelse. 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna tolkar jag hur förhållandet författare – text – läsare 

beskrivs i varje enskild text samt vad för syfte med läsningen man kan utläsa. Det bör påpekas 

att denna tredje ”tolkande” fas av analysen bygger på teori och på det som framkommit i 

textanalysen och den diskursiva praktiken. På detta sätt blir det sista steget en redogörelse för 

den enskilda textens diskurs. 

Undersökningens tillförlitlighet 
Bergström och Boréus menar att en bra textanalys är en som ”hjälper en att belysa ett bestämt 

samhällsvetenskapligt problem” därför är det viktigt att kunna dra slutsatser av språket, inte 

fastna i att enbart beskriva språket (Bergström & Boréus, 2005, s. 35). Kritisk diskursanalys 

är en ganska tydlig form av analys på det sättet att man stegvis redogör för vilka moment 

analysen genomgår. Man utgår så att säga från konkreta, lingvistiska ”fakta” och drar 

diskursiva slutsatser utifrån dessa. Att språkets små enheter, såsom lexikon, tydliggörs och 

utgör själva basen för större slutsatser gör att man som läsare av analysen lätt kan följa med i 

analysen, det finns en inbyggd genomskinlighet i metoden. Samtidigt väljer man vad som 

skall lyftas fram för analys och detta urval är subjektivt. Dessutom är det fråga om tolkning 

och varje tolkning bygger på den tolkandes förväntningar, förkunskaper och värderingar. 

Sålunda kan man, trots en tydlig analytisk ram, inte tala om intersubjektivitet eftersom en 

annan uttolkare skulle kunna komma till helt andra slutsatser. Reliabiliteten bygger istället på 

att jag exemplifierar och tydliggör mina analytiska val och tolkningar (Bergström & Boréus, 

2005, s. 35). Analysverktygen är skapade på förhand men har modifierats under resans gång 

då vissa fallit bort på grund av att de varit överflödiga för materialet och andra valts bort av 

utrymmesskäl. När det gäller validitet är det viktigt att analysverktygen har stark koppling till 

uppsatsens frågeställning. Av detta skäl har jag valt att låta mina tolkningar fokusera på vad 

lektionerna uttrycker kring läsning, syftet med läsningen och hur eleverna bemöts i 

lektionerna.  

 

Resultat och analys 
I denna analys har materialet kategoriserats efter sex typer eller genrer av pedagogisk text 

som identifierats då textens sammanhang analyserats som ett moment i textanalysen. De sex 

olika texttyperna är, läsloggar, frågor på specifika romaner, redovisningar, tips, 
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föreläsningar samt litteraturhistoriska övningar. Nedan presenteras varje kategori översiktligt 

samt genom enskilda exempel. Detta är en kvalitativ studie och den gör inga anspråk på att 

presentera ett representativt resultat, däremot visar jag på vissa generella drag för varje 

kategori samt gör nedslag i enstaka iakttagelser jag funnit intressanta för studien. 

Varje kategori presenteras inte som oberoende avsnitt utan bygger vidare på varandra genom 

att analysbegreppen så att säga växer fram. Detta innebär till exempel att diskussionen kring 

intertextualitetsbegreppet inom kategorin specifik roman bygger vidare på det som framkom 

kring begreppet i kategorin läslogg. Detta sätt att presentera resultat och analysverktyg bygger 

på tanken att jag vill undvika upprepning samt att analysverktygen behöver exemplifieras för 

att förstås.  

 

Läsloggar 

Sammanhang 
Ett flertal av de pedagogiska texterna utgörs av läsloggar. Här finns i stort sett två olika 

sammanhang. Vissa läsloggar ger uppgifter som eleven ska arbeta med på egen hand, andra 

bygger på grupparbete till viss del eller fullt ut. De flesta av läsloggarna innehåller någon 

form av metatext kring hur man ska skriva en läslogg. I en av läsloggarna formuleras 

begreppet läslogg som: ”Writing a reading journal means basically thinking while you are 

reading and writing down your thoughts” (3). I samma lektion ges en bild av att när man läser 

dyker det upp tankar, idéer och känslor hos läsaren – det är då dessa som ska tecknas ner i 

läsloggen. Med andra ord kan man säga att läsloggens sammanhang är att fungera som en 

form av guide för hur läsning av en skönlitterär bok ska gå till.  

Det som skiljer läsloggarna från romanredovisningarna är att de är designade för ett 

processinriktat arbete. Flera läsloggar innehåller specifika uppgifter för olika veckor eller 

sidintervaller. På en skala mellan detaljstyrning och mycket fria tyglar, befinner sig de flesta 

någonstans nära mycket fria tyglar. 

Lexikon 
Uppgifterna i dessa lektioner vädjar ofta till elevens känslor och bygger på ett känslobaserat 

ordval, såsom att eleven i sin läslogg ska skriva om ”something that made you happy, mad, 

confused, shocked” (3). Praktiskt taget alla lektioner uppmanar eleverna att ta upp sådant som 

intresserar eller engagerar dem.   
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I den mån litterära termer används är det oftast i relation till eleven, det vill säga eleven 

uppmanas utgå från sig själv. Till exempel ska eleven beskriva hur huvudpersonernas 

handlingar ”make you feel” (4). De flesta bokloggslektioner använder överlag ett enkelt och 

vardagligt språk men den finns en tendens till att språkets svårighet ökar då fler litterära 

termer blandas in. Som exempel kan nämnas en text som bygger hela läsloggsprocessen 

tematiskt kring litterära termer. Även här frågar man efter läsarnas intresse och känslor men 

ordvalet är något mer avancerat än i de läsloggslektioner som är mer lösa och öppna 

uppgifter.  Till exempel använder man här det äldre ordet ”foe” istället för enemy (4). 

 Intertextualitet och skilda perspektiv 
Eleverna uppmanas att belägga sina reaktioner på texten genom att citera flitigt. Fairclough 

menar att citat är en form av direktrapportering av andra texter och i den bemärkelsen ett 

intertextuellt begrepp (Fairclough 2003, s. 49). Här har jag ju dragit slutsatsen att man genom 

läsloggen lär eleverna eller åtminstone pekar på en väg till hur man bör läsa en roman. I detta 

ingår då en intertextuell medvetenhet, man ska stödja sina slutsatser på en annan text. 

Fairclough menar vidare att en text med en mängd intertextuella referenser öppnar upp för fler 

diskursiva perspektiv genom att man där presenterar fler röster. Vidare hävdar han att 

intertextualitet är en form av dialog och en text utan dialog är en auktoritär text (Fairclough 

2003, s. 42). Utifrån detta kan man kanske hävda att eleverna uppmanas att just föra en dialog 

med den text de läser. 

Tolkning 
En läsloggslektion kan läsas som en slags guide till skönlitterärt läsande. Här betonas läsarens 

känslor och intresse. Överlag ligger tyngdpunkten på estetisk läsning och genom att bjuda in 

läsarens känsloliv och personliga engagemang syftar man till en läsning som är baserad på att 

man ska skapa litterära föreställningsvärldar. Här kan man i flera fall tala om en transaktionell 

läsning eftersom läsningen beskrivs som en process som sker i samspel mellan text och läsare 

genom att läsaren ska reagera på texten, återvända till texten och söka stöd för sin reaktion i 

citat. Eleverna uppmanas att använda intertextualitet för att belägga sina antaganden, sin 

läsning. Författaren nämns sällan eller aldrig i läsloggslektionerna.  

Om man nu läser läsloggen som en guide över hur man ska läsa kan man förvånas över att 

man inte tar upp hur man ska komma över problem eller svårigheter i läsningen. Langer 

menar ju att eleverna kan hamna i olika faser i sin läsning, en av faserna innebär att man 

känner osäkerhet och känner sig rådvill inför en text man inte känner igen, inte kan knyta sina 
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erfarenheter till. Här skulle det vara intressant med strategier för att överkomma 

svårigheterna. 

 

Specifik roman 

Sammanhang 
Inom kategorin specifik roman återfinns övningar som behandlar någon viss skönlitterär 

roman eller novell. De flesta lektioner här har antingen ett eller båda av följande syften: 

kontrollera om eleven har läst samt kontrollera elevens språkfärdighet utifrån den litterära 

textens ordförråd. Att jag finner denna kategori mycket likriktad är kanske inte helt oväntat då 

sex av tio lektioner är konstruerade av en och samma lärare.  

Lexikon 
Språket i lektionerna är inte speciellt avancerat och få litterära termer används. I flera texter är 

”characters” den enda litterära term som används, i en av texterna använd även ”irony” (10).  

Frågorna är nästan uteslutande koncentrerade kring handling och persongalleri av typen: 

”Why is Alice taking sleeping pills and from where did she get them?” (12). Här handlar det 

alltså om en form av slutna frågor. På så sätt blir den lästa skönlitteraturen utbytbar mot 

vilken faktatext som helst, frågorna ger ingen antydan om att det handlar om litterärt läsande, 

det är fakta man är ute efter. De flesta lektioner inom denna kategori består av minnesfrågor.  

Till skillnad från läsloggarna frågas det här inte efter elevernas känslor, det finns inte mycket 

utrymme för hur eleverna uppfattar romanerna. Istället används imperativ, uppmaningar som 

auktoritärt förmanar läsarna vad de ska göra och tycka. 

 Vissa texter tilltalar eleven ”you” i början av texten för att sedan övergå till att utgå helt från 

den lästa litterära texten. Detta kan ses som ett sätt att dra in eleven i uppgiften initialt. 

Intertextualitet och skilda perspektiv 
I stort talas det varken om författare, läsare eller text utan om handling och persongalleri. 

Uppgifterna är inte öppna för tolkningar eller skilda perspektiv utan fokuserar på 

kontrollerbara fakta, sanningar, som finns i texten. Författarskapet behandlas inte och även 

om inte frågorna bara sysslar med den direkta handlingen, utan har mer litterära ambitioner så 

är de mycket styrande vad gäller tolkning. Till exempel formuleras en fråga på följande sätt: 

“How does the town of Maycomb function as a character with its own personality, rather than 
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merely as an environment for the novels events?” (15). Här är så att säga tolkningen redan 

klar, det eleven ska göra är att belägga den. På detta sätt pekar man inte bara ut en korrekt 

tolkning utan även en korrekt läsning som inte ger utrymme för andra perspektiv.  

Lektionsförfattarna använder sig gärna av citat men det finns inga uppmaningar till att eleven 

ska belägga sina egna synpunkter med citat, skälet till detta är att eleverna egentligen inte 

ombeds ha egna åsikter. 

Tolkning 
När det gäller frågor på en viss bok är den skönlitterära texten behandlad som vilken faktatext 

som helst, svaren är kontrollerbara minnesövningar eller faktaövningar och elevens reaktion 

på texten är i stort sett ointressant. Läsning består här av att kunna läsa och återge handling 

samt redogöra för huvudpersonerna i boken. Dessa övningar handlar om ett kunskapsutbyte, 

de inbjuder inte till någon aktivitet. Författare och läsare är egentligen ointressanta, här är 

man textcentrerad. Citat används men enbart för att exemplifiera handling och huvudpersoner. 

I stort blir frågor på specifik roman en läsförståelseövning. Denna kategori visar prov på det 

Louise M. Rosenblatt höll för sanning: när man inom skolan bygger upp 

litteraturundervisningen kring kontrollfrågor leder man eleverna till efferent läsning. 

 

Redovisningar 

Sammanhang 
Kategorin rymmer författarporträtt, roman- och lyrikredovisningar. Gemensamt för dessa är 

att de är just instruktioner för hur eleverna ska skapa ett författarporträtt och dylikt. Här 

återfinns enskilda övningar såväl som gruppövningar. Något generaliserande vill jag påstå att 

materialet här kan delas i två distinkta grupper: de författarorienterade och de text- och 

läsorienterade. Här förekommer även inslag av andra typer av textsammanhang såsom 

metatexter om hur man läser och skriver samt en typ av enkätfrågor. Det vanligaste mönstret 

för bokredovisningen tycks vara frågor kring litterära termer med egna åsikter som slutkläm. 

Lexikon 
Flera av instruktionerna har formen checklista och innehåller enkla frågor och uppmaningar 

kring att beskriva litterära termer i bestämd form: ”the plot”, ”the main theme” osv (20). Man 

kan notera att vissa litterära termer har en tendens att användas så att de öppnar upp för den 

enskilda elevens tolkning medan andra tenderar att vara mer slutna. Fairclough menar att detta 
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är ett vanligt drag, vissa aspekter av en text är mer öppna för dialog än andra (Fairclough 

2003, s. 43). På detta sätt används vissa litterära termer, såsom ”language” och ”characters” 

(se t.ex. 26) öppna för fler perspektiv än till exempel ”the message” och ”the plot” som ses 

oftast används i bestämd form och presenteras som textens eller författarens sanning. 

Vissa lektioner talar ett auktoritärt språk genom att använda imperativ och uppmana elever att 

utföra övningar, som till exempel: ”Introduce the book by title and author” eller ”Retell the 

plot” (27). 

Intertextualitet och skilda perspektiv 
För att utreda en texts intertextualitet kan man börja med att fråga texten vilka texter/röster 

som hörs i texten och vilka texter/röster som uteslutits (Fairclough 2003). Tidigare har jag 

visat hur användandet av litterära termer i bestämd form kan sägas utesluta andra texter, andra 

perspektiv. Ett flertal lektioner i detta avsnitt utgår från just litterära termer i bestämd form 

men här finns också texter som öppnar upp och inkluderar elevers liv och samtid i texterna. 

För att exemplifiera det senare presenterar jag här två olika lektioner med, som det ska visa 

sig, helt olika syften.  

Det första exemplet kallas ”Book Report” och är av författaren beskriven som 

inlämningsuppgift med två syften: att redogöra för den lästa boken samt att eleven ska svara 

på frågor ”som gör henne/honom mer medveten till sin läsning” (23). Bokredovisningen 

består av fem kortfattade frågor som sysslar med bokens handling, författare, intressanta 

episoder samt budskap och språk. Lektionens resterande elva frågor uppehåller sig kring 

relativt personliga frågor om läsande. Av dessa elva frågor har fråga sex elva delfrågor, det 

rör sig i själva verket om 22 personliga frågor och fem frågor om boken. Nedan följer fråga 

sex och de elva delfrågorna. 

Tell me about your attitude to reading books: 

a) How often do you read? 

b) What books do you read? 

c) What is the title of the last book you read? 

d) Where do you read? 

e) How do you get hold of books? 

f) Who do you think has influenced you (not) to read books? 

g) Do you read more or less than you used to (=brukade) earlier? How come? 

h) How many books do you have at home? What sorts of  books? 
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i) Would you like to write a book yourself and  if yes  what would it be about? 

j) Do you personally know any writer/s? If yes  what does he/she write about? 

k) Do your parents/siblings (=syskon) read books? 

(23) 

Den allra sista frågan i denna “Book Report”-lektion frågar efter om eleven kommer att läsa 

böcker för sina barn. En analys av lektionens sammanhang visar att detta är mer att beskriva 

som enkät än romanredovisning. Det finns flera intressanta iakttagelser att göra i detta 

exempel. Uppgiften beskrivs som en inlämningsuppgift och man kan kanske förutsätta att det 

inte är en frivillig uppgift. Vidare är syftet att eleven ska bli medveten om sin egen läsning. 

En adekvat fråga är om det verkligen är eleven och inte istället läraren som vill bli medveten 

om elevens läsvanor och, dessutom, elevens familjs läsvanor. Man använder sig av det 

Fairclough benämner som ”wh Interrogative” som ju har karaktären av att skapa öppna frågor 

så till vida att de inte kräver ett ja- eller nej-svar (Fairclough, 2003). Däremot är det uppenbart 

att dessa frågor inte är diskussionsfrågor utan faktafrågor. Samtidigt ligger det dolda 

antaganden i texten, det är ganska uppenbart att det finns ett rätt svar eller åtminstone ett svar 

som ser bättre ut. Frågan om eleven kommer att läsa för sina barn till exempel. Troligtvis vet 

de flesta elever vad som förväntas vara ett gott svar. På detta sätt kan vi kanske läsa de 

ovanstående frågorna som utsagor kring vad läraren betraktar som bra, korrekt eller optimalt: 

Man ska läsa ofta, man ska komma från ett hem med mycket böcker där både syskon och 

föräldrar läser och man ska definitivt planera att läsa för sina barn. Genom dessa implicita 

konventioner kring läsande förefaller frågorna att i praktiken inte vara särskilt öppna. Här kan 

man även hävda att lektionsförfattaren guidar eleven till hur hennes/hans läsning borde se ut. 

En annan variant av bokredovisning som inkluderar elevers liv och samtid är lektioner som 

helt eller delvis bjuder in eleven till att relatera boken till sig själv såsom i frågan ”Do you 

recognize any situation? How?” (19). Men även här gäller att eleven får komma till tals då det 

gäller vissa saker men samtidigt är vissa litterära termer knutna hårt till text eller författare. 

En hel del redovisningslektioner bygger på antagandet att känner man till författarens 

bakgrund kan man tolka den skönlitterära texten. Till vissa lektioner anges betygskriterier och 

när så är fallet tycks G motsvara läsförståelse, för betyget VG ska man känna till vissa 

litterära begrepp och först på MVG-nivå dyker reflektion och kopplingar till elevens samtid 

upp. 
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Tolkning 
Överlag är redovisningarna mycket författar- och textorienterade. I den mån elevens egen 

uppfattning, tolkning får ta plats gäller det vissa litterära begrepp såsom persongalleri och 

handling. Den lektion som utgav sig för att vara inriktad på att medvetandegöra elevens egna 

litteraturvanor visade sig egentligen handla om en guide över hur läsvanor borde se ut för 

eleven. Lektionerna är mycket styrda av läraren, det finns inte utrymme för elevernas egna 

initiativ och fantasi. Langer menar att ett av skolans problem kring litteraturundervisningen är 

att läraren hela tiden har makten (Langer 2005). Ett kreativt arbete med litteratur bör, enligt 

Langer, bygga på att väcka elevernas initiativ. 

 

Tips 

Sammanhang 
I tidigare kategorier har det förekommit, explicita eller implicita inslag av råd och tankar 

kring läsning. I kategorin tips återfinns texter som fokuserar på att introducera eller 

entusiasmera till läsning, samt regelrätta boktipslistor.  Lektionerna ger tips till andra lärare 

om hur man kan överkomma det motstånd som kan finnas mot skönlitterärt läsande.  

lexikon 
I de två lektioner som har för avsikt att ge tips om hur man kan entusiasmera eleverna att läsa 

används inte litterära termer. Enda undantaget är en av lektionerna som under ”Good reasons 

for reading” har en punkt som lyder: ”The text can be a carrier of a message” (35). Här talar 

läraren om det litterära budskapet i obestämd form, som en möjlighet. Men medan message i 

många romanredovisningar är starkt kopplad till författaren eller helt till den självständiga 

texten, kopplas här budskapet direkt till läsaren: ”The reader interprets this message in her 

own way and a new text is being built inside the individual reader” (ibid). 

En lektion försöker väcka intresse genom att locka läsaren till fyra olika litterära genrer: 

”fantasy”, ”reality”, ”horror”, ”diary” (34). Samtliga genrer kopplas till hur eleven, ”you” 

kommer att uppleva läsningen. Till exempel: ”A diary lets you enter the inner world of 

another person” (ibid.). Samma text försöker locka läsaren med ett språk som bygger upp 

cliffhangers av typen “He stalks his next victim as we speak, will it be Link?” (ibid.). 
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Intertextualitet och skilda perspektiv 
Av avsnittet lexikon ovan kan man dra slutsatsen att språket är öppet, inbjudande och 

välkomnar elevens perspektiv i de lektioner som försöker locka till läsning.  

Då man studerar de boklistor som publicerats som lektioner är perspektivet ett annat. Av 

textförfattarnas beskrivning (i två av texterna) framgår att man sökt upprätta en lista med 

engelskspråkiga författare. Detta innebär i själva verket att engelska, amerikanska, irländska, 

skotska, enstaka australiensiska och en afrikansk nobelpristagare presenteras. Dock finns inga 

representanter från asiatiska före detta kolonier med engelskspråkiga författare såsom Indien 

eller Pakistan. Man kan även notera att den västindiske författaren V.S Naipaul rubriceras 

som engelsk. Likaså kan man konstatera att trots att boktipslistorna är nyskapade så innehåller 

de i regel enbart äldre böcker. 

Tolkning 
Det är tydligt att när man vill locka till läsning appellerar man till den estetiska läsningen och 

ser litteraturen som läsarcentrerad. I lektionen ”Joy of Reading” heter det att ”The text can be 

a carrier of a message. (The reader interprets this message in his or her own way and a new 

text is being built inside the individual reader)” (35). Detta är ju inget annat än en beskrivning 

av Rosenblatts transaktionsteori som innebär att varje ny läsare skapar en ny text (Rosenblatt 

1994, s. 132). Dessa lektioner är språkligt öppna (icke bestämda) för olika perspektiv och 

bjuder in läsaren till litterära föreställningsvärldar. 

De texter som presenterar boklistor har däremot ett ganska snävt perspektiv på engelskspråkig 

litteratur, här har man missat hur spridd engelskan är i den postkoloniala världen. Man till och 

med upprätthåller det brittiska samväldet genom att bland annat placera in en västindisk 

författare som engelsk. 

 

Föreläsningar 

Sammanhang 
I denna kategori finner man mycket av de litteraturhistoriska aspekter som ingår i engelskans 

B- och C-kurs. Sålunda finns här till exempel tre olika powerpointpresentationer om 

Shakespeare, en hel del material om romantiken samt lektioner kring engelsk och amerikansk 

litteratur. Här inriktar jag mig på att analysera och jämföra de tre texterna om Shakespeare 

samt en föreläsning som handlar om ”hur man ska läsa”. 
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De tre lektionerna om Shakespeare kallas William Shakespeare powerpoint, Shakespeare and 

the Globe – powerpoint samt Shakespeare – the authorship (37, 36, 39). I samtliga lektioner 

arbetar man med både text och bild. De tre olika texterna har alla föreläsningsform och 

innehåller inga övningar. En av lektionerna, Shakespeare – the authorship innehåller frågor, 

men av en mer retorisk karaktär eftersom hela PPTn handlar om vem Shakespeare egentligen 

var (39). William Shakespeare powerpoint fokuserar på fakta om författarens verk och är 

således mer textorienterad (37). Shakespeare and the Globe – powerpoint  tar sin 

utgångspunkt i författarens eftermäle (36).  

Lexikon 
Här väljer jag att kommentera både ord och bild under rubriken lexikon. Presentationen av 

Shakespeare and the Globe – powerpoint  inleds med orden”One of the World´s Most 

Famous Poets and Playwriters” och fortsätter med citat kring hans storhet (36). Detta kan ses 

som tecken på det Fairclough kallar promotionskultur (Fairclough 2003, s. 113). Det innebär 

att marknadsföringsspråk har spridit sig utanför sin ursprungliga sfär – reklamen. Tydliga 

tecken på detta är en sammanblandning av fakta och värderingar samt fakta och förutsägelser. 

Sålunda använder föreläsningen reklamspråk för att ”sälja in” Shakespeare. Texten bygger på 

explicita värderingar, även det ett tecken på promotionsspråk: ”Plays were big. There was 

money to be made!” (36). 

Den faktabaserade föreläsningen är också den som innehåller faktabaserade bilder: en liten 

ikon på författaren samt två bilder föreställande The Globe (37). Samma sak gäller för texten 

som tar sin utgångspunkt i författarens eftermäle -här återfinns ingen bild på författaren men 

väl på en trave böcker och The Globe (36). Powerpointpresentationen kring vem Shakespeare 

egentligen var innehåller ett flertal porträttbilder från skilda epoker (39). 

Föreläsningen kring hur man ska läsa kallas Close Reading och fokuserar på fyra olika 

litterära termer: ”Characters”, ”Setting”, ”Narrator” och ”Theme” (38). Samtliga litterära 

begrepp presenteras i obestämd form och begreppen definieras med hjälp av olika förslag på 

vad de kan innebära. Under rubriken ”Setting” står till exempel: ”Place”, ”Time in history”, 

”Location”, ”Cultural context”, ”Weather”, ”Time of day”. Begreppen är inte hierarkiskt 

ordnade och är lite olika till sin typografiska skepnad. 

Intertextualitet och skilda perspektiv 
Den faktabaserade Shakespeareföreläsningen bygger helt på fakta, innehåller inga uttalade 

värderingar men refererar till ett flertal av författarens verk (37). Den föreläsning som handlar 
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om författarskapet bygger sin text kring gåtan vem Shakespeare var. Här läggs olika teorier 

fram och texten uppmanar eleverna till att spekulera och diskutera (39). På detta sätt fungerar 

denna text som en dialog med eleverna. Den tredje Shakespeare-föreläsningen bygger helt på 

antagandet att han var en stor författare, med ett stort författarskap och låter sentida författares 

citat om Shakespeares styrka detta (36). 

Lektionen kring ”Close Reading” slår fast att ”There are no right answers in literature” och 

fortsätter: ”So what do you learn in literature? The method of finding thoughtful answers” 

(38). Här inbjuder man alltså till en läsarorienterad läsning. Genom att utgå från läsarens 

upplevelse och att läsaren skapar sin egen tolkning talar man om estetisk läsning. Samtidigt 

erbjuder man litterära termer att välja bland och dessa termer är i obestämd form – man 

öppnar för alternativ, för att det inte bara finns en bestämd tolkning. 

Tolkning 
Föreläsningarna kring Shakespeare handlar inte mycket om litteratur och inte alls om läsning. 

Två av lektionerna visar på ganska snäva perspektiv medan den tredje bjuder in eleven till att 

vara med i diskussionen kring vem Shakespeare var. Beskrivningen av Shakespeare ger 

associationer till romantikens geniförklarande författarporträtt. Här förmedlas en syn då 

författaren så att säga utgör hela verket. Föreläsning som handlar om läsning bygger på en 

text och läsarorienterad syn på läsning med drag av transaktionsteorin. Litteraturens mening 

är att läsaren ska kunna finna tankfulla svar.   

 

Litteraturhistoriska övningar 

Sammanhang 
De littteraturhistoriska övningarna utgörs av just övningar kring olika litteraturhistoriska 

teman som till exempel romantiken (46). Här finns också övningar av övergripande slag som 

så att säga behandlar hela momentet litteraturhistoria. 

Lexikon 
Här används litteraturhistoriska termer såsom ”literary period” och ”historical background”. 

”Author” är frekvent och detta återspeglar förhållandet att lektionerna är mycket inriktade på 

epoker och författare. Det refereras inte mycket till eleven. Bedömning uppges bygga på 

faktaprov, texterna är faktamässiga, inte skönlitterära. Eleven ombeds ”deduce meaning” från 

texten (47). 
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Frågorna består av uppmaningar ”Read..” eller ”First..”, ”Second…” som inte lämnar mycket 

utrymme för elevens egna initiativ (45). Uppmaningar kan ju ses som ett uttryck för 

maktutövning. 

Intertextualitet och skilda perspektiv 
Fairclough menar att den mest elementära frågan kring intertextualitet är vilka texter som 

representeras och vilka texter, röster som inte får komma med. Ett viktigt antagande i dessa 

lektioner är att engelskspråkig litteratur är liktydig med engelsk och amerikansk litteratur. 

Likaså bygger lektionerna på antagandet att man har identifierat ”some of the greatest writers 

in Britain and America” (44). Exempel på författare är Shakespeare, Austen, Twain, Dickens 

och Poe. Här är det uppenbart att hela den postkoloniala engelskspråkiga världen utesluts 

samt att det görs ett distinkt urval kring vilka klassiska författare som ska återges. Till 

exempel kan man fråga sig varför Edgar Allen Poe återkommer men aldrig Mary Shelley.  

De litteraturhistoriska lektionerna pekar varken framåt eller bakåt, de tar upp just den epok 

eller författare det gäller. Sålunda kopplas det varken till eleven, samtiden eller tidigare 

epoker. På detta sätt ger de ett mycket snävt perspektiv.  

Tolkning 
De litteraturhistoriska övningarna är ofta inskränkta såtillvida att de fokuserar på en viss epok 

eller författare och pekar varken framåt eller bakåt. Litteraturhistoriska texter är ju per 

definition intertextuella genom att de öppet refererar till andra texter men här tycks man välja 

att lyfta ut epoker ur sitt sammanhang och på så sätt begränsas intertextualiteten.  Likaså är 

lektionerna inte intresserade av läsarens/elevens erfarenheter eller intryck. Litteraturen 

behandlas som fakta. Det är en text och författarorienterad litteratursyn som visas här och 

engelskspråkig litteratur begränsas till engelsk och amerikansk litteratur. På detta sätt 

gestaltas ett trångt, eller snävt perspektiv. Om man läser lektionerna som uppmaningar till hur 

eleverna ska arbeta kan man förundras över att läsaren/eleven inte uppmuntras att själv arbeta 

intertextuellt. 

 

Diskussion och slutsatser 
Skönlitteratur ingår som ett obligatoriskt moment i samtliga kurser i engelska på 

gymnasiet(Skolverket 2007). I B- och C-kursen ingår dessutom ett litteraturhistoriskt moment 

(ibid.). Genom att studera exempel på lärares planerade ”lektioner” har jag undersökt den 
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litteraturpedagogiska diskurs lektionerna presenterar. En kritisk diskursanalys har till uppgift 

att blottlägga dolda konventioner och antaganden. Nedan sammanfattar och diskuterar jag min 

analys utifrån de tre teman jag inledningsvis presenterade i mina frågeställningar: Läsning, 

skönlitteraturens syfte samt elevens roll.  

 

Läsning 
Louise M. Rosenblatt såg skönlitterär läsning som en väg till demokratisk fostran. Denna 

tanke återfinns inte i de lektioner jag studerat, däremot kan man i vissa fall känna igen och 

identifiera hennes transaktionsteori. Men medan Rosenblatt eftersträvade en läsning som 

pendlade mellan efferent och estetisk läsning återfinns transaktionsteorin så gott som endast i 

lektioner som betonar estetisk läsning. Ju fler litterära termer en text har desto mer sluten, 

distanserad, efferent läsning tycks den uppmuntra. 

Enligt designteori formar lärandets struktur själva lärandet och lektionerna i lektion.se kan 

sålunda läsas som design för lärandet. Lektionsförfattarna guidar lärandet genom att fokusera 

på vissa begrepp, känsloladda andra och öppna eller stänga övningarna för andra åsikter, 

röster och perspektiv. Överlag visar lektionerna på en diskurs som är starkt textcentrerad. 

Som exempel på detta kan nämnas bokredovisningarna där elevens roll till största delen består 

i att finna fakta i boken och ”tycka till” på slutet. Det handlar alltså till stor del om referat och 

läsförståelseövningar. Med utgångspunkt i genrebaserad läsinlärning talar Langer om 

skönlitteraturens särart, dess läsegenskap (Langer, 2005, s.21). Med hjälp av skönlitteratur 

och fantasi kan läsaren utveckla sin förmåga att bygga litterära föreställningsvärldar – en 

övning där fantasi, förkunskaper, analytisk förmåga och kreativitet stimuleras. Rosenblatt 

menar att man genom denna form av litterära läsning utvecklar sin empati och sin 

demokratiska förståelse. Huvuddelen av materialet från lektion.se är fokuserat på 

kontrollfrågor och kunskapsutbyte. De lektioner som tycks beröra litterära 

föreställningsvärldar är de som har till syfte att vara lässtimulerande. 

I de studerade lektionerna återfinns få diskussioner kring svårigheter i den skönlitterära 

läsningen. Likaså diskuteras sällan strategier för hur man ska överkomma sådana svårigheter. 

Langer talar om de olika stadierna i läsningen: från säkerhet till distanserad läsning via 

förståelse och känslomässigt engagemang (Langer, 2005, s. 31ff.). Hon menar att lärarens 

kanske viktigaste uppgift blir att lotsa och stödja eleven i denna process.  
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Elevens roll 
I Lärobokskunskap från 1988 beskriver författaren hur det som mest verkar påverka 

pedagogiska texter är tidigare publicerade pedagogiska texter (Selander 1988). På samma sätt 

kan man kanske hävda att det som mest verkat påverka lektionerna i min studie tycks vara 

tidigare generationers lektioner. Upplägget känns i många fall igen från min erfarenhet som 

elev på gymnasiet i slutet av 1980-talet. Här kan man nog tala om äldre lektioner som 

intertextualitet i lektionerna. Dock finns det skillnader såsom till exempel tilltalet i 

läsloggarna. 

Judith Langer förespråkar revolution i det litteraturpedagogiska klassrummet – elevernas 

nyfikenhet och frågor ska utforma en utforskande form av undervisning (Langer 2005). Inom 

den litteraturpedagogiska diskurs denna studie målat upp är eleverna i stort begränsade av 

kontrollfrågor och styrda texter där inte mycket utrymme ges åt elevernas personliga 

erfarenheter, förförståelse och intresse. Läsloggen är den lektionsform som kanske kan 

beskrivas som mest öppen på det sättet att eleven, i de flesta fall, får sätta agendan själv och ta 

upp det som berört. Genom läsloggen uppmanas eleven att arbeta intertextuellt och i dialog 

med texten.  

Intertextualitet handlar om de texter, röster och diskurser som kan upptäckas i texter men 

även om diskurser som är uteslutna ur texterna. På detta sätt kan man kanske hävda att en 

intertextuell text är mer öppen, visar läsaren fler perspektiv och signalerar en öppenhet för 

läsarens perspektiv. En litteraturhistorisk text som refererar både bakåt och framåt och gör 

kopplingar till läsarens/elevens tid, verklighetsuppfattning och litterära referenser öppnar upp 

och gör eleven mer delaktig. I denna uppsats bakgrundsavsnitt diskuterades det faktum att 

läroplanen förordar att undervisningen på gymnasiet ska ha ett internationellt perspektiv 

(Skolverket 1994, §1.1). Lundgren menade att skönlitteraturen kunde utveckla interkulturell 

förståelse hos eleverna och att detta skedde genom samtal kring böckerna (Lundgren 2009). 

Denna interkulturella förståelse kan väl liknas vid den demokratiskt fostrande 

litteraturpedagogik både Rosenblatt och Langer förordar. En förutsättning för detta är ju just 

att eleverna släpps in i arbetet kring böckerna, att det sker ett aktivitetsutbyte, inte bara ett 

kunskapsutbyte. En annan förutsättning är att man, om man verkligen ska ha ett internationellt 

perspektiv, diskuterar engelskspråkig litteratur från hela den engelskspråkiga, postkoloniala 

världen, vilket inte sker i de granskade lektionerna. 
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Skönlitteraturens syfte 
Denna studies teoretiska ramverk beskriver hur skönlitteraturen har en potential att beröra 

läsaren, att utveckla läsarens analytiska förmåga, fantasi, språk och stärka demokratiska 

värderingar. Av Sundqvists avhandling framgår det att läsning av skönlitteratur tillhör en av 

de verksamheter som ger stor utdelning genom att bygga på aktivitet och delaktighet 

(Sundqvist, 2009, s. 128). Det är helt enkelt fråga om aktivitetsutbyte, inte bara 

kunskapsutbyte. Man kan dra slutsatsen att denna delaktighet, denna aktivitet i den 

skönlitterära läsningen utgör en stor potential för elevernas lärande. Designteorin visar att 

lektionernas val och utformning har betydelse och Faircloughs kritiska diskursanalys 

möjliggör ett sätt att visa hur formen och språket styr praktiken, Fairclough menar att en 

medvetenhet om diskursen är första steget till en förändring av diskursen. Diskursanalysen 

visar oss vilka antaganden som ligger till grund för praktiken.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka den litteraturpedagogiska diskursen inom 

engelskämnet på lektion.se. Sammanfattningsvis kan man säga att diskursen överlag visade 

sig vara textorienterad, fokuserad på västerländsk litteratur samt fakta- och 

läsförståelseinriktad. Om man reducerar litteraturläsningen till läsförståelseövning reducerar 

man läsningen till kunskapsutbyte. Genom att istället byta ut läsförståelseövningarna mot 

aktiviteter som stimulerar de skönlitterära föreställningsvärldarna skulle man bättre ta vara på 

skönlitteraturens potential i engelskundervisningen. 

 

Vidare forskning 
Denna studie är fokuserad på ”lektioner”, skriftliga uppgifter kring litteraturläsning och hur 

dessa både styr och uttrycker diskursen. Det skulle kunna vara givande att belysa ämnet från 

fler håll, inte minst vore det intressant att bilda sig en uppfattning kring både lärare och 

elevers syn på litteraturläsning samt observera hur materialet tillämpas i klassrummet.  

En annan intressant inriktning vore att jämföra lärarnas diskurs på lektion.se med gängse 

läroböckers diskurs. Följer uppgifterna på lektion.se lärobokens mall? Är läroböckernas 

övningar och material ”modernare” än lärarnas eller tvärtom?  
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