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Abstract 

 

This study uses a text analysis and an interpretive approach to examine literatures function in three teaching 

materials for the subject Swedish in upper secondary school and the abilities that reading literature will 

develop. The analysis has been done on the primary texts, secondary texts and teaching primary texts to 

determine which readings that are rewarded, which subjectconceptions that occur and how the teaching 

materials legitimizes reading literature. The results showed that “the action-oriented reading” was rewarded 

which means that the reading is aimed at sorting out the course of action that is expressed explicitly in the 

text. It was not possible to derive only one subjectconception. You can see the tendency for everyone and 

their scope vary. Reading literature and its function legitimized evident in the material's preface with 

explicit references to the curriculum. The reading will lead to the understanding of the relationship between 

fiction and social development, writing, and be a tool to develop self-awareness and understanding of other 

people's experiences, thoughts and imaginary worlds. 
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1 Inledning 

Det är ca 25 år sedan Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation 

lades ned. Därmed upphörde den statliga granskningen av läromedel utifrån dess 

överensstämmelse med kursplaner, språk och objektivitet. I dag ligger ansvaret på de 

enskilda skolorna och lärarna. Det är upp till lärarna att granska och kvalitetssäkra 

läromedlen. Det ligger även ett ansvar på lärarutbildningen att se till att utbilda lärare i 

att kvalitetsgranska läromedlen (Calderon, 2015). I en undersökning utfärdad av 

Skolverket svarade sju av tio lärare att det var deras enskilda ansvar att välja ut läromedel 

för undervisningen (Stridsman, 2014). Samtidigt ansåg 54 % av de tillfrågade lärarna att 

de inte har tid att kvalitetsgranska läromedlen i tillräcklig utsträckning och var fjärde 

lärare svarade att de inte har någon tid alls.  

På uppdrag av regeringen genomförde Skolinspektionen en granskning av läromedel i 

ämnet kemi för årskurs 4 och 5 (Rapport 2011, 1). Granskningen visade på en stor 

variation av i vilken grad som läromedel används, hur de används samt tillgången till 

tryckta läromedel. Ur ett ämnesinnehållsperspektiv finns det en risk att 

läromedelsanvändningen skapar ett ”ytligt och fragmentariskt lärande” om det saknas ett 

genomtänkt tillvägagångssätt med bruket av läromedel. Granskningen visade även på att 

det sker få systematiska utvärderingar av läromedlen samt dålig anpassning till elevernas 

varierande förutsättningar och behov. I enbart ett fåtal fall förkom det att elevernas 

erfarenheter och kunskaper tillgodosågs i utvärderingar av läromedelsanvändandning.  

I denna uppsats kommer läromedel för ämnet svenska att undersökas med fokus på de 

litterära kapitlen. Valet grundar sig i egna erfarenheter och observationer av läromedel 

och läromedelsanvändningen från en tidigare verksamhetsförlagd utbildning. I 

gymnasieskolan var det ett flertal verksamma lärare som använde sig av läromedel i 

varierande utsträckning. I vissa fall användes enbart textutdrag och 

uppgiftskonstruktioner som stöd i lektionsplaneringen. I andra fall användes läromedlen 

uteslutande i undervisningen och eleverna arbetade självständigt utifrån dessa. Vissa 

lärare motiverade valet av läromedel med att det exempelvis fanns ett begränsat urval av 

skönlitterära böcker på skolan. Läsningen kunde även påverkas eller styras av 

tidsbegränsningar i och för undervisningen. Om man vill komma åt något specifikt i ett 

litterärt verk som exempelvis texttyp, författare eller liknande men inte hade tillgång till 

en klassuppsättning av boken eller inte hade tiden till att läsa hela verket finns korta men 

belysande textutdrag i läromedlen.  

Ämnet svenska syftar till att ge eleverna ”möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det 

särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till 

att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt 

film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 
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nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.” (Skolverket 2011, 160). I kursen Svenska 2 

ska stoffet i undervisningen bland annat inkludera skönlitterära verkningsmedel, centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp, svenska och internationella författare av både det 

manliga och kvinnliga könet samt skönlitterära verk och deras relation till 

samhällsutvecklingen. Men hur finns litteraturläsning representerad i läromedel för 

svenska på gymnasiet? Vilken läsning förutsätts i läromedlet och vilka kunskaper och 

förmågor fordras eleverna att utveckla? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv analysera och redogöra för litteraturens 

funktion i tre läromedel samt vilka förmågor som läromedlen avser att utveckla.  

• Vilka ämneskonceptioner går att härleda i läromedlens uppgiftskonstruktioner 

och beskrivningar? 

• Vilka läsarter premieras? 

• Hur legitimeras litteraturläsningen och dess funktion? 



7 

2  Tidigare forskning 

I denna del behandlas tidigare forskning som är relevant för och berör denna uppsats 

intresseområde. Den tidigare förda forskningen som presenteras nedan har studerat 

läromedel och uppgiftskulturer, vilka litterära kompetenser som behövs för att göra en 

godkänd läsning samt hur legitimeringen av litteraturstudiet har tagit sig i uttryck i 

läromedel för ämnet svenska.  

2.1 Användandet av läromedel  

I en studie genomförd av Ullström (2007, 125f) undersöker han hur litteratur presenteras 

i nio olika läromedelspaket för gymnasieskolan. Resultatet visade att läromedlen i 

svenska eller litteratur skiljde sig åt ur flera olika aspekter gällande sättet att kategorisera 

lärostoffet. Ett antal kvarhöll den klassiska fördelningen av en litteraturhistoria och en 

antologi medan andra framhöll en mer tematiserad läsning. I andra integrerades både 

språkliga och litterära moment medan andra behandlade litteraturen isolerat från de andra 

delarna. Ett flertal av läromedlen höll fast vid det mer traditionella litteraturbegreppet 

medan ett fåtal sökte sig vidare med referenser till film eller tv. Genom detta kunde 

innehållet även anpassas till kursplanens betoning av att texttillägnelse inte enbart 

behöver ske genom textläsning. 

 

I Frågor om litteraturen – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan (2009) presenterar 

Ullström resultatet från fyra undersökta läromedel. Den gemensamma nämnaren för de 

undersökta läromedlen är att de innehåller studiefrågor, diskussionsfrågor eller liknande 

arbetsuppgifter som är riktade till lärobokstexten och fiktions- eller sakprosa texterna 

(Ullström 2009, 122). De läromedel som ingick i studien analyserades utifrån tre 

kategorier (Ullström 2009, 126). Den första kategorin betecknas som uppgifter som 

läskontroll. Det innebär att de uppgifter som följer läsningen är rena innehållsfrågor eller 

kontrolluppgifter där läsarens erfarenheter får liten plats. Det rör sig ofta om frågor som 

leder mot nykritiska läsarter som ”close-reading” eller ”närläsning” (Ullström 2009, 127). 

I de exempel som Ullström finner innebär närläsningen en kontrollfunktion. För att 

eleverna ska vara förmögna till att besvara frågorna behöver de ha läst och förstått texten, 

vilket kan ses i likhet med diagnostiserande läsförståelsetester. Dessa kontrollfrågor 

förekom i stor utsträckning i de olika läromedlen. Ullström (2009, 129) menar att detta är 

problematiskt ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv. Det uppmuntrar en icke-litterär läsart 

och de litterära texterna behandlas enbart som skoltexter där man löser uppgifter eller lär 

sig fakta. Innehålls- och kontrollfrågor kan även leda till att eleverna söker upp svaret i 

texten på en gång utan att läsa texten först. Syftet med läsningen riskerar att rikta sig mot 

att lära sig texten istället för vad texten handlar om eller hur den är gjord (Ullström 2009, 

130). 

 

Den andra kategorin är uppgifter som flykt från texten. Det finns uppgifter i läromedlen 



8 

där svaret inte går att söka sig till i texten. I dessa fall blir inte enbart texten utan också 

läsaren betydelsefull vid läsningen (Ullström 2009, 131f). Ullström exemplifierar en 

uppgift som återkopplar till texten samtidigt som den ponerar att eleven har tolkat texten 

för att sedan samtala med en kamrat om sin tolkning. Slutligen ska eleverna ge form åt 

sin läsning och tolkning i hela klassen. De övriga typexemplen är mer allmänna och 

saknar tydliga referenser till det lästa. Texten lämnas kvar och den allmänna diskussionen 

tar ett knappt avstamp från det lästa. Läsningen riskerar att bara bli en aktivitet för att 

sysselsätta eleverna.  

 

Den tredje kategorin kallas för uppgifter för att dikta vidare. I läromedlen är det oftast 

lyriken som är utgångspunkt för elevernas egna skrivande. De litterära texterna blir 

närmast en stimulanstext där dikten är tänkt att framkalla en allmän fråga som eleverna 

kan arbeta vidare med utan stöd i texten (Ullström 2009, 135). I praktiken innebär det att 

uppgifterna baserar sig på elevernas egna skrivande än arbetet med en förutbestämd 

litterär text. Om närmandet av studiet av lyrik främst domineras av diktskrivande är risken 

att tolkning och reflektion kring en litterär text ersätts (Ullström 2009, 136). 

2.2 En godkänd läsning 

I en exempelstudie av en halvsida i läromedlet Litteraturorientering från 1977 undersöker 

Mehrstam (2003) vilken litterär kompetens krävs för att kunna göra en godkänd läsning 

av en lärobok i litteraturhistoria på gymnasiet. Utifrån receptionsestetik och reader-

respons visar han på ett komplicerat förhållande mellan krav, mål och villkor för läsning. 

För att studera läromedlet används bland annat två begrepp som analysverktyg. Dessa är 

den implicite läsaren som innebär att textens val av titel, inledning, citat och liknande, 

implicerar en elev samt ämneskonceptioner som läsaren fordras att behärska (Mehrstam 

2003, 145). Det andra begreppet är tomrum. Det innebär att läsaren förväntas skapa 

mening i texten där det finns underförstådda värderingar eller där det saknas 

beskrivningar av känslor eller händelser. Utifrån analysen drar Mehrstam (2003, 155) 

slutsatsen att den godkända läsningen i läromedlet motsvarar en självständig och 

reflekterande läsning som kräver en kritisk hållning. Det största kravet är den kritiska 

reflektionen vilket kräver att läsaren ska kunna urskilja den implicita litteratur- och 

ämnessyn samt värderingar i texten. 

 

Det sista stycket av den analyserade sidan innefattar en analys av en lyrisk stil 

utifrån ett tidigare citat. Det saknas direkta anvisningar och hjälpmedel som upprepade 

citat eller radanvisningar. Trots detta förväntas läsaren kunna förstå karaktäriseringar som 

”bitvis chockerande”, ”ordvalet är vardagligt” och ”Majakovskji vänder sig direkt till 

läsaren” (Mehrstam 2003, 156). För att läsaren ska kunna göra något mer än ren 

avkodning behöver hen förstå vad det är som texten egentligen uttrycker, innebörden i 

det lästa samt hur hen kom fram till sin tolkning. Läromedelstexten tillhandahåller inte 

läsaren den informationen eller guidar läsaren genom analysen och tolkningen. Det krävs 
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att läsaren själv tolkar läromedlets analys. Samtidigt som läsaren ska göra detta, följa med 

och leva sig in i analysen ska hen förhålla sig kritisk till den. Mehrstam (2003, 156) menar 

att det innebär att läsaren måste befinna sig på två platser samtidigt. Läromedelstexten 

efterfrågar att läsaren använder sig av lässtrategier för att leva sig in i texten samtidigt 

som kursplanen lyfter fram en läsning som betraktar och värderar det lästa ur ett 

utifrånperspektiv. Utöver detta ska läsaren tillämpa en självständig analys. Samtidigt 

förekommer det läromedelstexter som ställer särskilda krav och förväntar sig en viss 

läsare med olika ämnes- och litteratursyn och värderingar. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av läromedlet Litteraturorientering att det som 

efterfrågas är litterär tolkningsförmåga, förkunskaper, implicita värderingar, förmågan att 

kunna distansera sig från en text och samtidigt leva sig in i den. Läsaren behöver kunna 

identifiera textens syn på läsaren samt att möta och stå emot textens krav till gagn för de 

villkor som läsningen ställer (Mehrstam 2003, 157). 

2.3 Varför studera litteratur? 

I doktorsavhandlingen Litteraturstudiets legitimering har Dahl (2015) undersökt hur 

dagens läromedel i svenska legitimerar litteraturstudiet. Begreppet legitimering avser 

svaren på varför-frågor. Dahl (2015, 19) syftar till att besvara vilka legitimeringar som 

dominerar i läromedel, hur de realiseras i skrift och bild samt vilka likheter och skillnader 

som kan urskiljas mellan läromedlens legitimeringar och hur dessa uttrycks i text och 

bild. För att göra detta studeras och analyseras fem läromedel i svenska för gymnasiet 

utifrån paratexterna, bilderna i läromedlen, författarurval samt litteratururval.  

 

Resultatet av undersökningen visade bland annat på att alla läromedlen inrymmer 

starka och dominerande legitimeringar i paratexterna. Litteraturstudiet beskrivs 

tillhandahålla inblickar i hur människor har tänkt genom tiderna och att mötet med andra 

människors världsbilder ger läsaren en upplevelse (Dahl 2015, 255). Legitimeringarna tar 

sig i olika uttryck i läromedlen. Majoriteten av läromedlen för en synlig didaktisk 

diskussion i paratexterna eller i delar som är anknutna till paratexterna beträffande värdet 

och vikten av litteraturstudiet. Dahl (2015, 255f) menar att majoriteten av 

läromedelsförfattarna och förlagen är medvetna om att litteraturstudiet inte är en självklar 

del i undervisningen. Därför krävs en diskussion och en position där författarna och 

förlagens syn på litteraturstudiet och vikten av det tydligt markeras för att läsaren ska 

beredas på läromedlets innehåll. 

 

Det som var utmärkande i läromedlen var urvalet av litteratur. Den kunde 

betecknas som ”god” i den bemärkelse att den kan ses som en källa till allmänbildning, 

kulturell förfining samt till ingående insikter om andra människors sätt att tänka och vara 

genom historien (Dahl 2015, 256). Dahl anser att en konsekvens av detta är att 

litteratururvalet inte granskas kritiskt. De populärlitterära genrerna och texterna är 



10 

exempel på något som kan betraktas som problematiskt över tid. Några av de undersökta 

läromedlen gör anslag på några exemplifierande argument som förts av 

populärlitteraturens kritiker. Däremot diskuterar de inte hur kritiken kan förstås som 

exempelvis varför vissa litterära drag anses vara mer betydelsefulla än andra. Trots att 

samtliga läromedel berör populärlitterära genrer nämns eller diskuteras fenomenet 

populärlitteratur explicit (Dahl 2015, 259). Tvärtemot antyder vissa av läromedlen 

implicit att populärlitteratur är kontroversiellt och inte lika betydelsefull som de övriga 

genrerna. 

 

Legitimeringarna av litteraturstudiet som framgår i paratexterna fokuserar främst på  

individen. Läsningen ska leda till insikter och upplevelser som gynnar läsarens personliga 

utveckling. I de undersöka läromedlen gick det inte att finna litteraturläsning som ett 

verktyg för att ena människor kring ett visst förhållningssätt till verkligheten. Det gick 

heller inte att urskilja litteraturläsning eller samtal om litteratur som en del av en social 

kontext. Vidare legitimeras poesin, populärlitteraturen och sakprosan i olika grad 

beroende på om läromedlet är kronologiskt eller tematiskt uppdelat. I tre av läromedlen 

lyfts de poetiska genrerna fram som betydelsefulla då de förmedlar ett litterärt kulturarv 

samt ger en insyn i den samling av normer som innesluter diktverken (Dahl 2015, 258). I 

detta fall uttrycks en analytisk legitimering förhållandevis ofta. De utmärks av analys och 

jämförelser med andra genrer. I de läromedel med en tematisk uppdelning ges poesin ett 

mindre utrymme och fyller ingen klar funktion. Dahl (2015, 258) menar de poetiska 

genrerna förefaller att uppfattas som svåra att väva samman med en utomlitterär 

verklighet och den förbestämda tematiken. Det som är mer vanligt förekommande i de 

tematiska läromedlen är sakprosatexter. Den vanligaste sakprosan är reportage, 

populärvetenskapliga och argumenterande texter och har som funktion att väcka debatt 

och diskussion kring ett aktuellt ämne (Dahl 2015, 258f). 

 

Trots att det går att finna olikheter inom samtliga läromedel finns det ändå en tydlig  

distinktion mellan de kronologiska och tematiska läromedlen. De kronologiska förmedlar 

litteraturhistorien från dåtid till nutid (Dahl 2015, 260). I de tematiskt upplagda 

läromedlen behandlas litteraturhistorien i allmänna och sammanhållna teman. De har ett 

urval av sakprosa som åskådliggör händelser i verkligheten och huvudsakligen nutida 

skönlitteratur som eleverna antas ha en bekantskap med och kan identifiera sig med. 

Aktuella och mångkulturella teman och perspektiv får en företrädesvis stor roll medan 

aspekter som genrediskussion och litteraturens historisering får en mindre roll. De 

kronologiska läromedlen företräder främst författarskap och en kronologisk disponerad 

litteraturhistoria som ger företräde till klassiska och etablerade svenska författarskap.   

 

Genom att sammanställa typiska drag för de tematiska och kronologiska undersökta 

läromedel visar Dahl (2015) på två grundläggande värdesystem som överförs i 

läromedlen. Flera av dessa har likheter med Malmgrens ämneskonceptioner svenska som 

ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 
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(Dahl 2015, 261f). De kronologiskt disponerade läromedlen har flera beröringspunkter 

med svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. De representerar i huvudsak en 

litteratursyn som bottnar i ett litteraturhistoriskt bildningsämne och romantikens estetik 

(Dahl 2015, 62). I detta tar författarskap och en litterär kanon den främsta positionen. De 

tematiskt strukturerade läromedlen kan jämföras med svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne då de företräder ett annat värdesystem och har fokus på en 

vidgad och läsorienterad litteratursyn. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande del presenteras de teoretiska områdena som uppsatsen har sin grund i och utgår 

ifrån. Detta görs genom att presentera relationen mellan svenskämnet och litteratur, 

Molloys (2003) beskrivning av de tre didaktiska grundfrågorna, definitionen av läromedel 

och dess ställning samt en beskrivning av nyckelorden läsarter och ämneskonceptioner.   

3.1 Litteratur och svenskämnet 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att kärnan i ämnet svenska består av språk och 

litteratur. Med hjälp av skönlitteratur, olika texttyper samt medier ska eleven lära känna 

sig själv och sin omvärld (Skolverket 2011, 160). Skönlitteraturen ska användas som källa 

till självinsikt och för att utveckla förståelse för andra människors erfarenheter, tillvaro, 

tankar, idéer och uppfattningar. Genom att möta olika typer av litteratur och text ska 

eleverna ges möjlighet till att ”sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen 

och den egna utbildningen” (Skolverket 2011, 160). Utöver litteraturstudiet förväntas 

eleverna att utveckla förmågor som skriftlig framställning, inhämta kunskaper om 

språkriktighet, språklig variation, språkförhållanden samt det svenska språkets 

uppbyggnad. 

 

I kursen Svenska 2 förväntas eleverna att utveckla kunskaper om svenska och 

internationella författare av båda könen samt skönlitterära verk från olika historiska 

tidpunkter (Skolverket 2011, 169). I detta ska relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling behandlas. Undervisningen ska även behandla skönlitterära 

verkningsmedel, centrala litteraturvetenskapliga begrepp samt hur och varför man 

använder dessa. För att uppnå målen i kursen Svenska 2 ska eleverna visa på att de kan 

diskutera stil, innehåll och bärande tankar i litteraturen samt författarskap från olika tider 

och epoker. Diskussionen ska utgå ifrån centrala litteraturvetenskapliga begrepp. För 

högre betyg krävs det att eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar 

hur de skönlitterära verken och författarskapen uttrycker idéer och känslor. Eleven ska 

sätta in detta i en kontext till gällande förhållanden och idéströmningar i dagens samhälle. 

 

Den litteraturhistoriska undervisningen grundar sig främst i vad som är likt och vad 

som är olikt i förhållande till vår samtid. Det finns två viktiga anledningar med 

humanistisk förankring för att studera litteraturhistoria i skolan. En av legitimeringarna 

är att litterära klassiker och pärlor kan berika eleverna med nya upplevelser och 

möjligheter till utveckling (Renberg & Friberg 2005, 209). För att hitta dessa pärlor 

behöver eleverna först få tillgång till dessa genom att erhålla kännedom om dem. Det kan 

finnas svårigheter med att läsa och ha behållning av exempelvis ”Till förruttnelsen” av 

Stagnelius om man saknar vana av att läsa äldre lyrik. Det är lärarens uppgift att göra 

eleverna mer nyfikna och ge möjliga ingångar till de äldre klassiska verken. En annan 

anledning till  att studera litteraturhistoria är att den redan har en given plats i 

svenskundervisningen. Litteraturens historia vilar mot det samhälleliga planet och det 
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historiemedvetna som hör till ett upplyst samhälle (Renberg & Friberg 2005, 210). Det är 

ett historiskt och kulturellt arv som ger oss en återblick och som speglar vår historia ur 

både ett mikro- och makroperspektiv. Med hjälp av de litterära verken kan vi försöka att 

göra oss medveten om vår egen tid för att med ett objektivt synsätt möta värderingar från 

andra tider och skapa insikter om vad som har varit. Genom att betrakta egenheter och 

händelser ur ett historiskt perspektiv kan vi skapa oss en distans till det förslutna, till nuet 

och till oss själva (Renberg & Friberg 2005, 211). Litteraturhistorien och de verk som 

skapades i dess samtid kan ge oss svar  på två fundamentala frågor: Vad är sig likt? Vad 

är annorlunda? Det första svaret utgörs av att i det historiska texterna möter vi det tidlösa, 

allmänmänskliga och oss själva i en annan tid. Svaret på den andra frågan kan besvaras 

med att genom de klassiska verken kliver vi in i en annan värld än den vi existerar i idag. 

Vi träder in i ett annat samhälle med andra värderingar och människor med andra synsätt. 

Detta kan kännas främmande men genom den litterära gestaltningen kan vi lära oss att 

förstå. 

 

Svedner (2010, 45) menar att litteraturläsning kan legitimeras för svenskundervisningen 

genom att den kan ses som både ett medel och mål. Litteraturen uttrycker upplevelser av 

människor och omvärlden och kan därmed förmedla betydelsefulla insikter och 

kunskaper om dessa. Genom läsningen kan eleverna skapa svenska och internationella 

kontakter mellan litterära traditioner, utveckla en litterär bildning samt förståelse för den 

kulturella mångfalden.   

3.2 Tre didaktiska grundfrågor 

När man talar om det ämnesdidaktiskt perspektivet kommer de tre didaktiska 

grundfrågorna oundvikligen att beröras. De didaktiska grundfrågorna motsvaras av vad, 

hur och varför. Vad-frågan syftar till innehållet och vad som ska läras ut, hur-frågan syftar 

till förmedlingen och hur det ska gå tillväga samt varför-frågan syftar till motivet och 

syftet (Molloy 2003, 31). När en lärare ska ta ställning till vilken litteratur som ska läsas, 

hur den ska läsas och varför den ska läsas behöver hen göra didaktiska val som kommer 

att få betydelse för undervisningen. I detta fall skulle vad-frågan kunna besvaras med ett 

specifik litterärt verk. Hur-frågan är däremot mer komplext då det inte finns något 

entydigt svar hur man förmedlar goda läsvanor. Dessa läsvanor gäller inte enbart hur man 

läser en text utan även om hur man arbetar med det lästa (Molloy 2003, 32). Svaret på 

varför något ska läsas avgörs främst av läraren och dennes val.  

 

Molloy (2007, 40) menar att en betydelsefull ämneskompetens är medvetenheten och 

kunskapen om att undervisningsämnet är en konstruktion som är föränderligt och 

påverkbart av samhälleliga intresse. Men i slutändan är det läraren som skapar 

svenskämnet utifrån egna intressen och sin formning av egna traditioner. En lärares 

planeringar och didaktisk-metodiska kompetenser utgår oftast från egna praktiska och 

teoretiska kunskaper och erfarenheter. Utifrån detta samt i kombination med 
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läromedelsanvändning ser svenskämnet olika ut beroende på klassrum. Det finns ett 

flertal olika förklaringar till varför undervisningen kan te sig olika i olika klassrum. En 

av dessa anledningar kan vara valet av läromedel, dess innehåll och den ämnessyn som 

läromedelsförfattaren har. En annan anledning är lärarens val av skönlitterär bok. Vad 

som ska läsas, hur den ska läsas och syftet med litteraturläsningen kommer att påverka 

eleverna. Detta gäller både vilka böcker som lyfts fram som lämpliga och elevernas egna 

uppfattningar om varför och hur böckerna ska läsas. 

3.3 Läromedel 

Läromedel som begrepp har ingen officiell eller entydig definition. I skolförordningen 

från 1971 beskrevs läromedel som ”alla de resurser som kan användas i en 

undervisningssituation” (Sandström 2015). I läroplanen för grundskolan från 1980 

förklarades läromedel som ”sådant som lärare och elever kommer överens om att använda 

för att nå uppställda mål.” (Skolverket 2006, 14). Under kapitel två i 

grundskoleförordningen från 1994 skrivs läromedel fram som en del av undervisningens 

innehåll. Det står att det ska läggas särskilt vikt vid att alla elever ska ha tillgång till 

läromedel i undervisningen som täcker väsentliga delar att ett ämnes eller en ämnesgrupp 

(SFS 1995:1194). Läromedlen ska även ge stabilitet och sammanhang i undervisningen. 

Idag går det inte att finna någon framskrivning av läromedel som begrepp i 

skolförordningen, skollag eller styrdokument. Däremot inrymmer läromedels begreppet 

ett flertal typer av texter och resurser för lärare och elever. Det som kan sägas rymmas i 

läromedelsbegreppet idag utöver kursböcker, textböcker, talböcker och 

arbetsinstruktioner är texter, radio, tv, film, tidning, serier, teater, spel och datorer 

(Sandström 2015).  

 

I ett historiskt perspektiv har läromedel varit en central del i att åstadkomma en likvärdig 

och enhetlig skola (Skolverket 2006, 9). Som tidigare nämnt låg ansvaret framtill 1991 

hos staten att granska och reglera de läromedel som var tilltänkta att användas för 

undervisningen. Under denna tid innehöll kursplanerna tydligare och mer detaljerade 

beskrivningar av undervisningens innehåll och genomförande. Med hjälp av anvisningar 

och kommentarer till de olika kursplanerna kunde det ges exempel och förslag på 

passande läromedel. Med dagens nya styrsystem framhävs lärarnas frihet och ansvar över 

att välja metod för att nå de uppsatta kursmålen. Kursmålen och kursplanen är desamma 

över hela landet men tillvägagångssätten för att nå målen och vilka läromedel som 

används varierar. Innehållet som behandlas i undervisningen influeras starkt av läromedel 

och används för att konkretisera mål och hålla eleverna i arbete (Skolverket 2006, 14). 

Men den plats som ett läromedel ges beror till stor del på vilken pedagogisk grundsyn 

som läraren har samt vilket ämne som avses. Läromedel har en viktig roll och är ett av de 

vanligaste verktygen i undervisningen (Mehrstam 2003, 141). Undersökningar av 

läromedel är betydelsefulla för skolan men även för historieskrivningen då läromedel 

utgör viktiga källor. Det kan innebära att man kartlägger de tendenser och beroenden som 
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finns i ett läromedel vid olika tidpunkter. Detta kan ge en bild av de idéströmningar och 

perspektiv som prioriteras i ett visst ämnesområde. 

 

Läromedel är inte självklart litterärt men de litteraturhistoriska delarna har ofta 

insprängda exempel från fiktiva texter (Mehrstam 2003, 144). Den litteratur som lyfts 

fram i läromedel i litteraturhistoria har oftast uttalade normer för vad som anses vara en 

god litteratur. Ett läromedel är oftast ämnad för en kurs och följer därmed styrdokument 

som innehåller mål och kriterier för vad som godkänd eller icke-godkänd läsning. 

Visserligen förväntas inte läromedlet i sig själv kan stå till svars för huruvida en elev når 

målen eller inte. Däremot kan man ändå hålla för sannolikt att eleven ska ha utvecklat 

den läsförmåga som kursplanen föreskriver som godkänt utifrån den läsning som 

förutsatts och använts i läromedlet.    

3.4 Läsarter 

Inom litteraturvetenskapen kan läsart beskrivas som en teoretisk förebild av ett visst 

förhållningssätt till texten. Genom att tillämpa en läsart anläggs ett visst perspektiv på det 

lästa. Det är genom läsarten och perspektivet som texten tar form. En läsart kan förklaras 

som de tolkningskonventioner eller förhållningssätt som ”möjliggör och begränsar själva 

urskiljandet av texten” (Tengberg 2011, 193). Genom en läsart kan man undersöka och 

analysera hur man talar om en text, vilket sätt som man förstår och förhåller sig till texten 

samt vilka möjligheter som läsaren erhålls för att utveckla dessa färdigheter (Tengberg 

2011, 231).  

 

Inom litteraturteorin förkommer ett flertal läsartsbegrepp som i stor utsträckning ger 

uttryck för teoretiska tvådelningar av skilda förhållningssätt till en text (Tengberg 2011, 

194). Det handlar bland annat om dikotomier mellan mimetisk läsning och semiotisk, 

fiktiv och faktiv samt naiv och kritisk läsning. Den kritiska läsningen är den läsart som 

ännu dominerar litteraturvetenskaplig undervisning (Jönsson 2015, 258). Den utmärker 

sig med distans, analys och skepsis mot texten och dess innehåll. Däremot finns det 

faktorer som pekar på en problematik av det reflexmässiga och kritiska förhållningssättet. 

Med det kritiska och analytiska förhållningssättet låter vi oss inte överraskas utan 

producerar istället en förutsägbar läsning som bekräftar det som vi redan vet (Jönsson 

2015, 259). De risker som kan uppstå är att man inte tar sig vidare från den avslöjande 

positionen och därmed förlora möjligheten till att utveckla och nå nya kunskaper och 

insikter som vi ännu inte besitter. 

 

Mehrstam (2009) har urskilt tre läsarter i styrdokument för gymnasieskolans 

svenskämne mellan 1971 till 2000. Dessa läsarter är läsning för personlig förståelse, 

litteraturhistorisk förståelse samt teknisk-analytiska läsningen. Läsarterna blir en bas och 

kombination för styrdokumenten och beskrivningar av redan förekomna praktiker samt 

en manifestation för en pedagogisk och politisk viljeriktning. De används för att 
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undersöka eventuella konsekvenser som de kan få för läsningen av en och samma text 

och huruvida de skapar tre olika texter och responsförberedande mönster. Den personliga 

läsningen har sin grund i synen på litteratur som en bildade kraft där läsningen ska leda 

till nya erfarenheter som kan fostra eller bygga upp personligheten hos en individ 

(Mehrstam 2009, 92f). Läsningen ska bland annat vara kunskapssökande gällande olika 

saker som miljöer, människor, problem, relationer, värderingar och ideologier samt leda 

till självförståelse genom ett vidgat perspektiv (Mehrstam 2009, 99). Under läsningens 

gång ska läsaren kunna ge uttryck för egna iakttagelser utifrån det lästa. Läsningen ska 

även vara ett redskap till underhållning, stimulans, skönhetsupplevelser och ge svar på 

olika livsfrågor. Detta kan ske genom såväl skön- som saklitteratur. 

 

Den litteraturhistoriska läsningen är mer distanserad till texten och de register som  

används i och för läsningen (Mehrstam 2009, 104f). Läsarens register utgörs av 

litteraturhistoria samt en mer allmän historia. Distansering som förväntas att göras beror 

på att läsaren ska kunna göra jämförelser och värdera det lästa i relation till en litterär 

kanon. Det antas finnas en given kanon och en föreliggande litteraturhistoria som det lästa 

ska kunna relateras till. Det primära fokuset ligger på epoker, författarskap samt 

författarens erfarenheter där vissa strömningar, verk och epoker är mer centrala och 

betydelsefulla än andra. Det är viktigt att förstå litteraturen ur ett kronologiskt perspektiv 

för att kunna uppfatta strömningar och sambandslinjer.        

 

Tengberg (2011, 196f) har urskilt och kategoriserat sex olika läsarter för sin studie 

och analys av litteratursamtal och litteraturreception i skolan. Den första är 

handlingsorienterade läsart. Denna innebär att läsaren har ett specifikt fokus på textens 

intrigplan där berättelsens handlingsförlopp ska utredas. Läsaren ska sträva efter att skaffa 

en direkt förståelse av sammanhanget där handlingen utspelar sig och händelserna sker. 

Läsningen ska även ge möjlighet till att producera möjliga och logiska förklaringar till en 

karaktärs handlingar samt bedöma graden av den realistiska eller trovärdigheten i 

händelserna.  

 

Den betydelseorienterade läsarten karaktäriseras av att ”referentialiteten” där hela texten 

eller delar av den tolkas i egenskap av att stå som andra och utomstående yttringar än i 

sig självt (Tengberg 2011, 205). Det kan innebära att urskilja en tematik, söka andra 

aspekter i texten som inte uttrycks explicit som exempelvis motiv eller förklaringar till en 

karaktärs handlande.  

 

Den värderingsorienterande läsarten är en läsning som syftar till att urskilja 

någon form av värderingskriterier i en text (Tengberg 2011, 211). Det kan innebära att se 

på karaktärerna och deras handlande utifrån ett etiskt kritiskt perspektiv. Det innebär 

också att kunna läsa en text med ”estetisk kritik.” En estetisk kritik syftar till någon form 

smakomdöme där texten exempelvis värderas utifrån stil och språk. 
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Den subjektsorienterade läsarten är en läsning där läsarna förverkligar 

textstrukturer genom yttre och direkta personliga erfarenheter. Den känslomässiga 

responsen får påverkan för läsaren (Tengberg 2011, 216). Läsningen syftar till att skapa 

inlevelse, emotionella reaktioner, inverkan och igenkänning i texten. Fokuset ligger på 

den läsande individen, dennes inlevelse och de känslomässiga gensvaren. Gränsen mellan 

litteratur och liv tenderar nästan att upplösas. 

 

Den intentionsorienterade läsarten betyder att läsaren kan förutspå att författaren har 

en intention med sin text och att det är möjligt för läsaren att tillgodogöra sig intentionen 

(Tengberg 2011, 220). Vanligtvis kan man förutse att författarens intention på något sätt 

gäller en existentiell fråga. Det som är grundläggande för denna läsart är att läsaren anser 

det som angeläget eller eftersträvansvärt att i något avseende försöka förstå intentionen i 

eller med texten. 

 

Den sista läsarten kallas för den metakognitiva läsarten. Denna läsning syftar till att 

medvetande göra sitt sätt att läsa och samtidigt uppmärksamma sitt eget tänkande under 

läsningens gång (Tengberg 2011, 224). Uppmärksamheten riktas mot hur texten påverkar 

eller har påverkat läsaren eller dennes sätt att tänka. Läsaren uppmuntras till att fundera 

över sin egen betydelse i konstruktionen av texten, vilka inre bilder som texten framkallar 

samt hur texten och sammanhanget formar sin läsare. 

 

Graeske (2015, 24) lyfter fram ytterligare två läsarter som hon fann i sitt empiriska 

material. Dessa läsarter är en historisk orienterad läsart och en formorienterad läsart. 

Den första läsarten syftar till att fokusera en historisk kontext i relation till det lästa. Den 

andra läsarten innebär att synliggöra och utveckla kunskap om de berättarteknikerna, 

språk och stil som explicit uttrycks i en text. 

3.5 Ämneskonceptioner 

3.5.1 Malmgren - Tre ämnen 

Malmgren (1996) beskriver svenskämnet som uppdelat i tre ämneskonceptioner. Dessa 

ämneskonceptioner är svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Genom att tala om tre 

olika ämnen talar man även om olika uppfattningar om vad som är det centrala i 

undervisningen och vad den ska innehålla (Malmgren 1996, 86f). Dessa tre konkurrerar 

om att vara mest framträdande i undervisningen, kursplaner, läromedel och 

ämnesdebatter. Ämnena kan betraktas som teoretiska konstruktioner (Malmgren 1996, 

89). De förekommer nödvändigtvis inte i en renodlad form eller fullt utvecklade i den 

faktiska undervisningen. De kan förekomma i olika grad och många lärare använder dem 

i varierande form och utsträckning.  

 

Svenska som färdighetsämne innebär att det är språket och studieteknikens olika 
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färdigheter som står i fokus för utvecklingen. Fokuset på teknik leder till att det faktiska 

innehållet för färdighetsträningen blir sekundär (Malmgren 1996, 87). Undervisningen 

ska leda till att utveckla elevernas formella tekniker som är anslutna till olika språkliga 

delfärdigheter. Träningen av dessa färdigheter förekommer genom att olika moment 

återupprepas och sker främst genom en bestämd form av övningar. Genom att lära sig de 

språkliga teknikerna förväntas eleverna att sedan kunna tillämpa och använda dem i 

sammanhang där de krävs. Detta skulle kunna innebära att ett sammanhängande 

omvärldsorienterat innehåll går till spillo och att undervisningen blir avskild från 

exempelvis värdegrundsfrågor.    

 

Svenska som litteraturhistoriskt ämne syftar till att ämnet får ett bestämt innehåll där  

där förmedlingen av en litteraturhistorisk kanon står i fokus (Malmgren 1996, 88). Denna 

kanon inrymmer ett urval av litterära verk och författare som litteraturhistoriker anser är 

de mest betydelsefulla. Den bestämda uppsättning av litterära verk och författare kan 

benämnas som litterära klassiker. Den litterära kanonen syftar till en läsning av litterära 

klassiker som ska skapa en kulturell gemenskap och gemensamma kulturella 

referensramar. Ett antagande är att klassisk litteratur ska vara personlighetsutvecklande. 

Ett ytterligare antagande är att skolan har som ansvar att tillhandahålla en gemensam 

litterär orientering där eleverna ska erhålla kunskap om Sveriges mest betydelsefulla 

författare som exempelvis Strindberg. I efterhand har klassikerbegreppet breddats och en 

tidigare snäv syn på nationella arv har ersatts av ett mer generellt västerländskt. Däremot 

baseras inte denna ämneskonception på enbart litteratur som ett historiskt bildningsämne. 

Den innefattar även språkläran av såväl grammatik som språkhistoria. 

 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne innebär att man utgår från elevgruppens  

förutsättningar och erfarenheter (Malmgren 1996, 89). Innehållet i undervisningen 

bestäms från fall till fall. Färdighetsträningen ska funktionaliseras och inordnas i en 

sammanhängande kunskapssökande strävan. Undervisningens innehåll behandlas utifrån 

teman om bland annat mänskliga rättigheter, såväl aktuella som historiska. Anledning till 

detta är att en central del i undervisningen är att utveckla elevernas sociala och historiska 

förståelse. I denna kontext får litteraturläsningen en viktig roll då den gestaltar mänskliga 

erfarenheter i olika former. Det strävas även efter en språklig produktion i äkta 

kommunikativa sammanhang. För att undervisningen ska bli mindre beroende av 

läromedel krävs det att elevernas intresse och nyfikenhet på omvärlden utgör 

utgångspunkten för den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen. 

3.5.2 Svedner - Sex argument 

Svedner (2010, 9) redogör för Ulf Teleman och Lars-Göran Malmgrens 

ämneskonceptioner och menar att dessa aldrig kan ses renodlade i den praktiska 

undervisningen. Man kan enbart urskilja tendenser av dem. Svedner (2010) anser att deras 

beskrivna ämnesuppfattningar är för statiskt kategoriserade. Det behövs en mer flexibel 

beskrivning för att ringa in mångfalden av det svenskämnet som man kan observera ute i 
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skolorna och som varierar i olika lärares praktiker. Svenskämnet bör ses som uppbyggt 

av” motiveringar” som är möjliga att kombinera och prioritera på olika sätt. Istället för 

”motiveringar” väljer Svedner (2010, 9) att kalla dem för ”argument.” Dessa har 

formulerats utifrån de färdigheter, förmågor och kunskaper som svenskämnet förväntas 

att ge eleverna möjlighet att utveckla. 

 

Färdighetsargumentet syftar till att eleverna ska ges möjlighet till att utveckla 

allmänna och specifika språkligfärdigheter. Det kan syfta till att utveckla olika 

läsförmågor, texttyper och genreskrivande (Svedner 2010, 10). Det handlar främst om en 

nyttobetonad undervisning som ska förbereda eleverna för fortsatta studier och yrkesliv. 

 

Kreativitetsargumentet beskriver utvecklingen av skapande språklig förmåga. Det  

språkliga skapandet kan exempelvis innebära fritt skrivande och dramatisering och är 

främst en estetiskt betonad kreativitet. 

 

Kunskapsargumentet är att eleverna ska ges möjlighet till att utveckla 

kunskaper om språk, litteratur inklusive medier och litterära kulturtraditioner. Eleverna 

ska bredda deras tidigare kunskaper inom ett visst område och utveckla förmågan att möta 

och effektivt använda den. Det kan exempelvis innebära kontakt mellan olika 

kulturtraditioner. 

 

Livskunskapsargumentet avser att eleverna ska få nya och större perspektiv på 

livskunskap och medvetenhet i och genom litteratur och film. Det ska ge erfarenhet, insikt 

och kunskap om människors livsvillkor. Genom att se verkligheten ur olika perspektiv 

samt skapa förståelse för hur andra människor uppfattar världen ska det leda till ökad 

tolerans och medvetenhet.  

 

Bildningsargumentet betyder att eleverna ska utveckla personliga förhållningssätt till 

innehållet i svenskämnet genom möten och kontakt med det. Genom ämnesinnehållet ska 

eleverna skapa ett personligt kulturarv. Däremot finns det en motsättning av vad som 

gäller ett etablerat bildningsideal och vad som är subjektivt. 

 

Det sista argument benämns som demokratiargumentet och innebär att eleverna ska 

utveckla demokratiska attityder och beteenden. Detta är ett av skolans viktigaste uppdrag. 
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4 Metod 

En kvalitativ textanalys ligger till grund för undersökningen och har använts för att söka 

svar på frågeställningarna. Analysen har en tolkande ansats och ett öppet förhållningssätt, 

det vill säga en hållning som innebär att analysen inte har en generaliserande funktion. 

Den föreliggande  analysen har gjorts på primärtexter, sekundärtexter samt pedagogiska 

primärtexter i tre läromedel. Både det explicita innehållet som står direkt uttryckt i 

texterna samt det implicita innehållet som kräver en tolkning för att synliggöras har 

betraktas.  

 

Enligt textanalysens principer har texterna kontextualiserats vilket innefattar att redogöra 

för litteraturens funktion i de tre läromedlen och vilka förmågor som den avser att 

utveckla. Urvalet texter för analysen har gjort utifrån denna princip. Texterna i denna 

studie består av läromedlens primär, sekundär samt pedagogiska primärtexter. 

Litteratururvalet utgör förstahandstexterna (Englund 1997, 7). Sekundärtexterna har en 

metafunktion som kommenterar, vägleder, förklarar och ger information om 

primärtexten. De pedagogiska primärtexterna består av uppgifter, lärarhandledning och 

förord, dvs. de som ger information om hur litteraturen ska läsas.  

 

Textanalysen kräver en intensiv läsning av materialet då antagandet är att det eftersökta 

innehållet ligger bortom textraderna (Esaiasson et al. 2012, 210). För att få ett 

helhetsintryck av läromedlen har dessa först lästs ur ett makroperspektiv för att skapa en 

övergripande bild av innehållet. Därefter har de lästs ur ett mikroperspektiv, det vill säga 

varje text för sig för att skapa förtrogenhet med materialet inför ett relevant urval. Därefter 

har materialet brutits ned i mindre enheter som innehåller definitioner av läsarter och 

ämneskonceptioner samt kategorier av implicit och explicit innehåll. 

Uppgiftsbeskrivningarna som direkt följer texten och relaterar till primärtexterna har 

analyserats för att samla in information om vilken eller vilka läsarter som premieras. 

Uppgiftsbeskrivningar av examinerande karaktär som framhåller vilka kunskaper som 

eleverna ska uppvisa samt hur det kan tolkas i relation till läroplanen har analyserats för 

att inhämta information om ämneskonceptioners förekomst. 

4.1 Analysverktyg 

De aktuella ramarna för analysmaterialet ger följande analysfrågor: Vilka 

ämneskonceptioner förekommer i läromedlen? Vilka läsarter premieras? Hur legitimeras 

litteraturläsningen och dess funktion? De utgör en övergripande ram för läsningen i ett 

makroperspektiv. Den har tillämpats för att ringa in materialet och innehållet. 

Identifieringen och insamlingen av information om läsarterna och ämneskonceptionerna 

har gjorts genom att använda enheter som beskriver de olika läsarterna och 

ämneskonceptionerna. Definitionerna beskrivs närmre på sida 21 och framåt. Innanför 

enheterna används definitionerna som analysverktyg i närläsningen för att ringa in 

information om läsarter och ämneskonceptioner i läromedlen. Det implicita och explicita 
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innehållet har studerats genom att ställa textutdrag och uppgifter som tillhör 

litteraturläsningen mot kategorierna och jämföra dem med enheterna. Därefter har 

mönster och beskrivningar i dessa textutdrag och uppgifter jämförts med hur de 

överensstämmelser med enheternas definitioner.  

 

Definitionerna av ämneskonceptionerna har sin grund i vad Malmgren (1996) kallar för 

ämneskonceptioner och det som Svedner (2010) kallar för argument. Båda författarna har 

betydelsefulla poänger i sina beskrivningar och kompletterar varandra för denna analys. 

Malmgren (1996) använder sig av tre definitioner medan Svedner (2010) använder sex 

stycken. För att få en bredare bild av svenskämnet har delar av deras olika definitioner 

valts ut utifrån dess relevans för materialet och materialinsamlingen. De begrepp och 

definitioner som fortsättningsvis används är följande: 1. Ett bildande litteraturhistoriskt 

svenskämne, 2. Ett språk- och färdighetsutvecklande ämne och 3. Ett personlighets- och 

erfarenhetsutvecklande svenskämne. 

 

Ett bildande litteraturhistoriskt svenskämne  har som syfte att förmedla ett kulturarv, 

litterära traditioner samt en litterär kanon som inrymmer en oftast förbestämd uppsättning 

av litterära verk och författare som kan sägas kategoriseras som klassiker. Denna litterära 

orientering syftar bland annat till att utveckla kunskap om betydande författare, epoker 

och idéströmningar samt hur dessa kan jämföras och ses i relation till dagens samhälle. 

Detta syftar bland annat till att skapa en kulturell och litterär gemenskap med 

gemensamma referensramar. 

 

Definitionen av ett språk- och färdighetsutvecklande svenskämne är att språkets och 

studieteknikens färdigheter premieras medan det faktiska innehållet är sekundärt. 

Eleverna ska utveckla formella tekniker som står i relation till olika språkliga 

delfärdigheter. Det kan bland annat innebära olika läsförmågor, texttyper och genrer men 

även en utveckling av skapande språklig förmåga som fritt skrivande och dramatisering. 

Det tydligaste särdraget är att färdighetsträningen återkommer och återupprepas genom 

en bestämd typ av övning.  Denna träning och utveckling ska ge stöd åt eleverna för 

fortsatta studier och yrkesliv. 

 

Det personlighets- och erfarenhetsutvecklande svenskämnet sätter färdighetsträningen 

i en tydlig kontext och ett sammanhang som fokuserar en djupare kunskap. Genom 

litteraturen ska eleverna få möjlighet till att bredda sin medvetenhet och förståelse samt 

ge insikt och kunskap om andra människors livsvillkor. Det bärande innehållet i 

undervisningen vilar bland annat mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter då syftet 

är att utveckla en social och historisk förståelse samt en förståelse för andra människor 

erfarenheter, kunskaper och uppfattningar om världen. Det förväntas att förmågan att 

betrakta världen ur olika perspektiv ska leda till ökad tolerans, medvetenhet och 

demokratiska attityder och beteenden.   
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I analysen av vilka läsarter som premieras har sex definitioner använts 

som analysverktyg. Dessa definitioner grundar sig i Tengberg (2011), Graeske (2015) och 

Mehrstams (2009) läsartsbegrepp. Genom ett urval och en kombination av deras olika 

beskrivningar har följande läsartsbegrepp använts för att samla in materialet för analysen: 

1. Litteraturhistorisk läsart, 2. Analytisk formorienterad läsart, 3. Värderande läsart, 4. 

Betydelseorienterad läsart, 5. Reflekterande personlig läsart samt 6. Handlingsinriktad 

läsart. 

 

Den litteraturhistoriska läsarten innebär att läsningen fokuserar på  relationen mellan 

skönlitteratur från olika tider och kulturer. Syftet är att tolka och sätta det lästa  i relation 

till ett historiskt perspektiv.  Fokuset ligger främst på epoker och författarskap där vissa 

verk, epoker och strömningar ges speciellt utrymme och antas tillhöra en given kanon. 

 

I den analytiska formorienterade läsarten ska läsningen leda till analys av form, stil och 

litterära verkningsmedel som berättarteknik och stilistiska medel som förekommer och 

står explicit uttryckt i det lästa. 

 

Den värderande läsarten betyder att uppfatta och ge uttryck för värderingar i det 

lästa genom att exempelvis granska karaktärer och handlingar ur ett etiskt och kritiskt 

perspektiv. Läsarten består även av att läsa och värdera en text utifrån ett estetiskt kritiskt 

perspektiv. Det kan exempelvis vara smak och tyckande om en text, dess språk och stil. 

 

Den betydelseorienterad läsart innebär att läsningen ska ligga till grund för urskilja en 

viss tematik, aspekt, förklaring eller motiv som inte står explicit uttryck. Detta kan 

exempelvis gälla en  karaktärs handlande. 

 

Den reflekterande personliga läsarten ska leda till igenkänning och ge en känslomässig 

reaktion hos läsaren genom yttre och direkta personliga erfarenheter till det lästa. 

Läsningen ska stimulera till nya erfarenheter, utmana och stärka läsarens personlighet. 

Genom ett vidgat perspektiv samt nya miljöer, människor, relationer och värderingar ska 

läsningen leda till reflektion och självförståelse. Läsarten syftar också till att 

medvetandegöra läsaren om hens sätt att läsa, tänka och textens påverkan på detta. 

 

I den handlingsinriktade läsarten är det centrala att klargöra och reda ut ageranden och 

handlingsförlopp i det lästa. Läsningen ska sträva efter att inhämta direkt förståelse av 

handlingar och skeden utifrån det sammanhang där det sker.  Det ska likaså ge utrymme  

till läsaren att bedöma trovärdigheten i det lästa samt ge egna möjliga förklaringar. 

 

 

 



23 

5 Material 

Underlaget för denna undersökning består av tre läromedel i svenska för gymnasieskolan. 

Alla tre läromedel är anpassade för kursen Svenska 2. Nedan följer en presentation av 

vardera läromedel. Under 5.4 Urval beskrivs, motiveras och preciseras urvalet närmre.  

5.1 Svenska 2 - helt enkelt 

Svenska 2 - helt enkelt är ett läromedel som rymmer hela kursen gymnasiekursen Svenska 

2. Läromedlet är författat av Annika Nilsson och Lena Winqvist (2016). De båda 

författarna är legitimerade gymnasielärare. Svenska 2 – helt enkelt består av 

genomgångar, exempeltexter och övningar. Den beskrivs som ett läromedel som 

tillhandahåller eleverna viktiga redskap för att klara kursen Svenska 2. Den är tänkt för 

att underlätta för såväl elever som lärare att nå målen då den innehåller allt material som 

en lärare kan tänkas att behöva för att ledsaga eleverna genom kursen.  

 

Boken är indelad i fyra kapitel: ”Ord, fraser och satser”, ”Språkförhållandena i Sverige 

och övriga Norden”, ”Muntlig och skriftlig framställning – av argumenterande och 

utredande slag” samt ”Litteratur i ett samhällsperspektiv”. Varje kapitel innehåller en 

teoretisk genomgång samt sakprosa och skönlitterära texter som ska konkretisera och 

förtydliga teorin (Nilsson & Winqvist 2016, 4). Varje kapitel består även av 

övningsuppgifter som är direkt kopplade till teorin. Kapitlen avslutas med en slutuppgift 

som ska summera det centrala innehållet i kapitlet och har en medföljande betygsmatris 

som är kopplat till kunskapskraven och målen för kursen Svenska 2. I slutet av boken 

finns det något som kallas för ”verktygslådan.” I denna finns checklistor och mallar som 

ska underlätta och vägleda de skriftliga och muntliga arbetena som förekommer i 

läromedlet. Utöver genomgångar, exempeltexter, övningsuppgifter, slutuppgifter och 

betygsmatris innehåller kapitlet en handbok i litterär analys där olika skönlitterära 

verkningsmedel behandlas. Denna handbok ska hjälpa eleverna att analysera texter från 

olika litterära epoker. 

5.2  Svenska impulser 2 

Svenska impulser 2 är ett läromedel som är författat av Carl-Johan Markstedt och Sven 

Eriksson (2010). Läromedlet är avsedd för kursen Svenska 2 på gymnasiet. Den beskrivs 

som att den ska stärka och fördjupa elevens kunskaper samtidigt som den fyller på, 

utmanar och leder eleven vidare i sin kunskapsutveckling. Läromedlet erbjuder en resa 

genom språket och litteraturen. Utgångspunkten är eleven och dennes tidigare 

erfarenheter (Markstedt & Eriksson 2010, 3). Läromedlet behandlar varför berättandet 

tycks vara ett så starkt behov hos människan samt berättandets framväxt genom historien. 

Den tar även upp kännetecken för de olika litterära epokerna och gestalter från både äldre 

och nyare texter och karaktärer som Odysseus och Lisbeth Salander. 
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Läromedlet inleds med kapitlet ”Ordens kraft – om läsning och litteratur” där fokuset 

ligger på den berättande människan, läsaren och texten. De tre efterföljande kapitlen 

”Sjung o gudinna – från Homeros till Shakespeare”, ”I den bästa av världar – litteraturen 

under 1700- och 1800-talen” och ”Och ur dess aska flammar solen upp – litteraturen 

under 1900- och 2000talen.” Dessa tre kapitel behandlar i huvudsak litteraturhistorien 

och följer en kronologisk indelning utifrån de olika litteraturhistoriska tidsepokerna. De 

tre sista kapitlen behandlar språkförhållanden i Sverige och övriga norden, muntlig och 

skriftlig framställning samt det svenska språkets grammatik och struktur. De olika 

kapitlen innehåller textutdrag som följs upp med uppgifter som är uppdelade utifrån 

samtala, diskutera, tala eller skriva. Varje kapitel avslutas med något som kallas för ”Gå 

på djupet” och innehåller fördjupande slutuppgifter.  

5.3 Fixa litteraturen 2 

Fixa litteraturen 2 är skriven av Pär Sahlin, Ann-Sofie Lindholm och Helga Stensson 

(2015). Läromedlet och litteraturen som presenteras i det är framtaget för det centrala 

innehållet i kurserna Svenska 2 och Svenska 3 på gymnasiet. Fokuset ligger på relationen 

mellan skönlitteratur och samhällsutvecklingen samt litteraturvetenskaplig analys. 

Läromedlet har  en kombination av tematisk och kronologisk uppdelning och består av 

sex kapitel: ”Alltings början”, ”Himmel och helvete”, ”Förnuft och känsla”, ”Verkligt 

och overkligt”, ”Mänskligt och omänskligt” samt ”Borta eller hemma.” I kapitlen finns 

texter från olika epoker, olika författare samt från olika delar av världen. Efter varje 

textutdrag följer övningar och arbetsuppgifter som är uppdelade i att ”förstå”, ”förklara” 

och ”diskutera”. I slutet av varje kapitel finns det som kallas för ”Workshop”. Det 

innehåller fördjupande uppgifter som ska ge eleverna möjlighet till att vidga sina 

perspektiv ytterligare (Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, 3). Efter workshopen följer en 

eller flera examinerande uppgifter på kapitlet. I slutet av läromedlet finns ett uppslag som 

bland annat innehåller en epoköversikt, hjälp och verktyg för att göra en litterär analys 

samt bedömningsmatris som kan ge elever och lärare stöd i bedömning av kapitlens 

examinerande uppgifter.   

5.4 Urval 

Undersökningen och analysen är avgränsad till tre läromedel. Ett större material skulle 

vara allt för omfattande för den analys som ska genomföras inom den angivna tidsramen 

för arbetet. Valet av läromedlen har gjorts på två olika premisser. För det första ska 

läromedlen vara framtagna för kursen svenska 2 då litteraturläsning och 

litteraturvetenskap har en framträdande roll i kursinnehållet. Den andra anledningen är 

läromedlens aktualitet. Med aktualitet avses att de ska vara framtagna och ha ett innehåll 

som är anpassat till Lgy 11. Med aktualitet avses även huruvida läromedlen används av 

yrkesverksamma lärare i dag. Det har visserligen inte genomförts någon heltäckande 

undersökning av om och hur dessa läromedel används av en större grupp lärare. Däremot 
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var det främst dessa tre läromedel som förekom och användes i undervisningen på den 

skola där den verksamhetsförlagda utbildningen var förlagd. 

 

Ur Svenska 2 – helt har kapitlet ”Litteratur i ett samhällsperspektiv” utgjort material för 

undersökningen och analyserats. De resterande kapitel saknar ett tydligt fokus på läsning 

och har därför utelämnats. Ur Svenska impulser 2 har kapitlen ”Sjung o gudinna – från 

Homeros till Shakespeare”, ”I den bästa av världar – litteraturen under 1700- och 1800-

talen” och ”Och ur dess aska flammar solen upp – litteraturen under 1900- och 2000talen” 

analyserats. De resterande kapitlen har valts bort då de främst behandlar 

språkförhållanden, grammatik samt skriftlig framställning, vilket inte är av relevans för 

detta uppsatsämne. Det första kapitlet ”Ordens kraft – om läsning och litteratur” skulle 

potentiellt kunna ha använts som material. Motiveringen till varför kapitlet ändå inte har 

behandlats är att drama, film, tv och bild tar stort utrymme. Detta hade kunna vara 

betydelsefullt om syftet hade varit att inkludera ett så kallat vidgat textbegrepp eller 

multimodalitet. Men syftet inte är att behandla det i denna uppsats. Därför har kapitlet 

valts bort och samtidigt begränsat materialomfånget. Hela Fixa litteraturen 2 har använts 

som material för analysen då läromedlet har ett förhållandevis litet omfång i jämförelse 

med de andra läromedlen. Dessutom skiljer sig läromedlets uppdelning och disposition 

bitvis från de andra två. Trots att läromedlet följer en kronologi har kapitlen ett viss 

tematiskt upplägg. Av den anledningen har det funnits ett intresse i att behandla hela 

läromedlet för att se om det är möjligt att notera några skillnader mellan materialen.    
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6   Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultaten som den kvalitativa textanalysen har gett.  

Resultatet redovisas i tre olika delar: Förekomsten av ämneskonceptioner, förekomsten 

av läsarter samt legitimering av litteraturläsning.  

6.1  Förekomsten av ämneskonceptioner 

I linje med ett bildande litteraturhistoriskt ämne kan uppgifterna som står i direkt 

anslutning till de litterära texterna i Svenska 2 helt enkelt anses ha en förutbestämd 

litteraturorientering. Uppgifterna syftar främst till att utveckla elevernas förmåga att 

redogöra för faktakunskaper gällande författarskap, litterära epoker och deras 

kännetecken, litterära verk samt förhållanden mellan dessa i deras samtid respektive 

dagens samhälle. En sådan uppgift kan se ut som följande:   

 

”Nyfiken på – Antikens författare” 

För att få en överblick av de antika författarna ska ni jobba i grupper om tre till fyra personer. Läraren 

tilldelar varje grupp en antik författare (Homeros, Sapfo, Aischylos, Sofokles, Euripides eller Ovidius) 

som gruppen ska bekanta sig med och muntligen presentera för klassen. Alla grupper ska fokusera på 

följande: 

a) Redogöra för författarens namn och levnadsår (ibland är det senare något osäkert). 

b)Berätta kortfattat vad som utmärker författarskapet. 

c) Presentera ett av författarens mest kända verk: Titel, handling, budskap och stil.  

d) Läs högt ur ett parti från verket så att dina klasskamrater får en känsla för stilen.  

Ägna en lektion till förberedelser och en lektion till presentationer. Låt varje presentation ta 5-10 

minuter. (Nilsson & Winqvist 2016, 211). 

 

Denna typ av uppgift förekommer i fyra av de totalt sex kapitlen i Svenska 2 helt enkelt. 

Liknande typer av övningar som representerar det bildande litteraturhistoriska ämnet går 

även att finna i de andra två läromedlen.  I Fixa litteraturen 2 förekommer övningar som 

kallas för ”ta reda på!” En sådan uppgift kan se ut som följande: 

 

Under romantiken idealiserades ofta författare (kanske mest av sig själva). Ta reda på mer om hur 

romantiken såg på konstnärer och författare. Ge gärna också några exempel på författare, levande eller 

döda, som du tycker representerar romantikens konstnärsideal. (Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, 

125). 

 

Uppgiften syftar till att inhämta faktakunskap gällande författare men också förståelse för 

relationen mellan författarskap och idéströmningar i förhållande till dess samtid. 

Ur Svenska impulser 2 går det att finna liknande exempel på om hur eleverna förväntas 

att inhämta kunskap om givna författare, epoker och verk: 

 

”Gå på djupet – På presskonferensen” 

I kapitlet har du fått läsa om flera av de modernistiska rörelser som växte fram i början av 1900-talet: 

futurism, expressionism, kubism, dadaism och surrealism. Arbeta med några kamrater. Välj en av 

rörelserna och förbered en redovisning som ska ha formen av en presskonferens där ni som 

representanter för rörelsen för första gången tillkännager dess bildande och er existens. Läs på om 
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rörelsens framträdande författare, deras verk och manifest och försök att sätta er in i hur man såg på 

konsten, litteraturen och tillvaron i stort. Planera er redovisning så att den ger rättvisa och liv åt er 

rörelse. Kom ihåg att en stor drivkraft för många modernister var att chocka och provocera! (Markstedt 

& Eriksson 2010, 297) 

 

Här finns också exempel på hur uppgiften kan förväntas att skapa gemensamma litterära 

och kulturella referensramar. Eleverna ska både själva och i grupper inhämta 

faktakunskap om kända författare, deras verk, i samtid och i deras historiska kontext för 

att sedan delge detta till sina klasskamrater. 

 

I jämförelse med de övriga två läromedlen är den bildande litteraturhistoriska 

ämneskonceptionen mest framträdande i  Svenska 2 helt enkelt. Bland de olika 

uppgifterna förekommer det i stor utsträckning att eleverna förväntas redogöra för 

författarskap, verk och litterära epoker genom direkta inhämtade faktakunskaper. 

Efterfrågade faktakunskaper går att finna explicit uttrycka i texterna som förekommer i 

kapitlen. Det kan bland annat avse att eleverna ska läsa ett inledande avsnitt om en epok 

och därefter sammanfatta epokens viktigaste begrepp i en tankekarta. Sedan ska eleverna 

förhöra varandra på begreppen. 

 

En annan aspekt som kan tas i beaktning i vardera läromedel och som visar att det 

förmedlas ett bildande litteraturhistoriskt svenskämne är uppsättningen presenterade 

litterära verk och författarskap. I majoriteten av fallen behandlas samma författare och 

verk som exempelvis Medea, Den Unge Werther, Erik Johan Stagnelius, Franz Kafka, 

Pär Lagerkvist och Robinson Crusoe.  I jämförelse och överenstämmelse med 

ämneskonceptionen kan läromedlens uppgifter och uppgiftskonstruktioner sägas 

förmedla en förbestämd uppsättning av litterära verk och författare. Genom att alla 

läromedel behandlar exempelvis de ovannämnda verken och författarna kan det även 

anses syfta till att skapa en gemensam kulturell och litterär referensram hos eleverna. 

 

Det språk- och färdighetsutvecklande ämnet ges också ett stort utrymme i de tre 

läromedlen. Det som är utmärkande är att färdighetsträningen gång på gång upprepas 

genom en bestämd typ av övning i framför allt den slutliga examinationen. 

Slutuppgifterna i Svenska 2 helt enkelt består främst av att eleverna ska genomföra en 

litterär analys av en längre presenterad text i kapitlet. Analysen fokuserar på innehåll, 

bärande tankar, berättartekniska medel och stilistiska medel. Analysen ska sedan mynna 

ut i att eleverna själva ska skriva exempelvis en utredande text med formell ton eller ett 

reportage. I dessa texter ska eleverna bland annat behärska färdigheter som att använda 

citat, referat, stilistiska medel eller liknande.  

 

Färdighetstränande uppgifter går också att finna i Fixa litteraturen 2. I majoriteten av de 

slutliga och examinerande uppgifterna till vardera kapitel ska eleverna genomföra en 

komparativ analys, tematisk analys, skriva brev, artikel, insändare, essä eller liknande. 

Det faktiska innehållet är sekundärt även om uppgifterna anknyter till en litterär text. 
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Uppgiften bedömer främst inte hur väl eleverna har förstått innehållet i ett litterärt verk. 

Fokuset i uppgiften och bedömningen är att visa på förmågan att skriva en texttyp eller 

en förutbestämd genre. I flera av uppgifterna förekommer även fritt skrivande som går att 

se i likhet med ett språk- och färdighetsutvecklande ämne. En sådan uppgift där 

skrivandets färdighet gällande genre och texttyp är primärt är exempelvis:  

 

Underjordisk dikt 

Poeten Malte Persson skrev 2011 en diktsamling med titeln Underjorden (Albert Bonniers förlag). I 60 

sonetter låter han Stockholms tunnelbanesystem bli skådeplatsen för både nutida och mystiska 

underjordsskildringar. Skriv en egen sonett eller annan typ av dikt på temat underjorden eller himlen. 

(Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, 84). 

 

Det språk- och färdighetsutvecklande svenskämnet förutsätter inte enbart de formella 

tekniker som texttyp, genre och liknande. Det syftar även till att utveckla en skapande 

språklig förmåga som fritt skrivande och dramatisering. Denna typ av träning och 

utveckling syns i flera uppgiftsbeskrivningar i Svenska impulser 2. I det fria och kreativa 

skrivandet ska eleven utgå från det lästa men det är inte innehållet i textutdraget som är 

det primära. Exempel på en sådan uppgift är:  

 

Gå på djupet – Den lille rackarungen – en litterär favorit  

Skratt, tårar och empati. Rackarungen har ända sedan realismen varit en populär gestalt i litteraturen 

som berört många läsare. Tänk bara på den föräldralösa Oliver Twist eller den urstarka Pippi. Skapa ett 

eget busfrö i tioårsåldern som du tror kan fånga både unga och äldre läsare. Inspireras av de två nämnda 

rackarungarna och andra som du kan komma på, och skriv en berättelse om ett äventyr som din 

rackarunge får uppleva. (Markstedt & Eriksson 2010, 257). 

 

Den personlighets- och erfarenhetsutvecklande ämneskonceptionen finns representerad i 

läromedlen genom uppgifter där eleverna förväntas dra paralleller mellan det lästa och 

deras egna kunskaper, erfarenheter och tankar. Däremot har den en mycket lägre 

representation i läromedlen i jämförelse med de andra två ämneskonceptionerna. Det är 

främst i Fixa litteraturen 2 som den personlighets- och erfarenhetsutvecklande 

ämneskonception förekommer. En sådan uppgift kan se ut på följande sätt: 

 

Workshop – ”De räddade”  

Primo Levi resonerar i sin bok om en uppdelning av människan i två grupper, nämligen de ”räddade” 

och de ”förlorade”. Vem är en ”räddad” i vårt samhälle i dag? Vilka egenskaper är goda och gynnar oss 

själva, våra medmänniskor och det samhälle vi lever i? Presentera och jämför era resonemang med 

klasskamraternas. (Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, 198). 

6.2 Förekomsten av läsarter 

En stor andel av uppgifterna som står i direkt anslutning till det lästa efterfrågar att 

eleverna ska reda ut handlingen, vilka karaktärer som förekommer, hur de beskrivs och 

hur de agerar. Detta går att jämställa med den handlingsinriktade läsarten. Det är denna 

läsart som premieras i de tre läromedlen. Den typen av frågor som förekommer i 
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läromedlen går att besvara genom att explicit läsa det som står skrivet på raderna. 

Beskrivningarna av karaktärerna eller vad hur en karaktär agerar står direkt uttryckt i 

texten, vilket innebär att eleven kan gå tillbaka i texten och orientera sig fram i det lästa. 

Denna typ av frågor kan se ut som följande: 

 

Förstå – Gästabudet s.18 

1. Vilka tre kön berättade Aristofanes att det fanns i början och vad kallades de?  

2. Hur hade människorna det medan de fortfarande satt ihop? 

3. Varför klyver Zeus människorna mitt itu? Vad händer med människorna då? 

4. Zeus känner medlidande med människorna efter att han kluvit dem. Vad gör han då?  

5. Vem dras till vem efter att alla människor blivit kluvna i två delar? (Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, 

18). 

 

Frågor syftar till att läsaren ska utifrån det lästa inhämta direkt förståelse av handlingen 

och händelserna och kunna bedöma dessa. I första stycket går det exempelvis att orientera 

sig fram i texten till att de tre könen är manligt, kvinnligt och androgynen/mankvinnan. 

Det står explicit uttryckt och kräver ingen tolkning av underliggande aspekter eller 

betydelser. 

 

De handlingsinriktade läsarterna som förekommer kan oftast ses som kontrollfrågor. 

I Svenska 2 helt enkelt ska ett textutdrag från ”Fragment 31”  läsas med fokus på 

bildspråket och diktjagets kropp. Därefter ska läsaren svara på frågan om hur den 

svartsjuka betraktelsen tar sig utryckt i fysisk form hos diktjaget och vilka kroppsdelar 

som påverkas. Detta står explicit uttryckt i texten: ”I mig slår hjärtat bultande som ville 

det spränga bröstet […] går rösten genast förlorad. Tungan vägrar lyda […] jag hör hur 

öronen susar, kallsvetten bryter fram och en häftig skälvning griper mig.” (Nilsson & 

Winqvist 2016, 191). I Fixa litteraturen 2 finns det en liknande uppgift:  

 

”Det finns många beskrivningar av kroppsliga reaktioner i fragmentet. Ge två exempel. Vilken känsla 

ligger bakom dessa reaktioner?” (Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, 32).  

 

Läsningen syftar till att utreda det som händer med hjälp av det som finns explicit uttryckt 

i texten. Denna typ av handlingsinriktade kontrollfrågor förekommer i lika stor 

utsträckning i Svenska impulser 2. I en uppgift ska läsaren räkna upp de viktigaste sakerna 

att tänka på i livet enligt Hávamál. Något annat som visar på hur läsaren ska orientera sig 

i textens handling och reda ut det som står explicit uttryckt är de uppgifter som efterfrågar 

att läsaren direkt ska återge delar ur texten. I en uppgift ska ett textutdrag från Den 

gudomliga komedin läsas. Efter textutdraget följer dessa uppgifter: 

 

Samtala om texten 

1. Hur straffas syndarna i den åttonde kretsen? 

2. Vilka olika benämningar ger Dante Vergilius i textutdraget? 

3. På vilket sätt är helvetet reali8stiskt skildrat? Ge exempel. 
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4. Hur skiljer sig Jason från de övriga syndarna? Varför straffas Jason i helvetet? (Markstedt & Eriksson 

2010, 101). 

 

Frågorna kan fylla funktionen som kontrollfrågor för att ta reda på om läsaren har läst och 

förstått innehållet i texten. Det frågas efter exempel som går att finna explicit i 

textutdraget samt att läsaren ska lyfta fram olika benämningar av Vergilius, vilket går att 

svara på genom att räkna sig till det i texten. Läsaren väntas inte att göra några egna 

analyser eller reflektioner utan läsningen förväntas att inhämta direkt kunskap om 

händelser och skeenden i texten.   

 

I Svenska impulser 2 ges den betydelseorienterande läsarten ett större utrymme än i de 

andra två läromedlen. I en uppgift som följer efter läsning av Köpmannen i Venedig ska 

eleverna diskutera hur huvudpersonerna ”egentligen” är och om det finns något som tyder 

på att Antonios inställning till Shylock är försvarbar. 

 

Diskutera 

1. Hurdana är egentligen huvudpersonerna i Köpmannen i Venedig? Är Antonios inställning till Shylock 

försvarbar? Och hur ska man förstå Shylocks krav på Antonio, ifall inte lånet betalas tillbaka på utsatt 

tid? (Markstedt & Eriksson 2010, 131). 

 

För att svara på hur de ”egentligen är” måste läsningen göras mellan raderna för att kunna 

undersöka om det finns ytterligare motiv, teman, förklaringar eller aspekter som kan läsas 

och tolkas in. Det ställs också en fråga om hur man kan tolka Shylocks krav på Antonio 

om lånet inte återbetalas i tid. I den sista frågan efterfrågas uttryckligen en tolkning av 

hur läsaren läst och förstått texten. Läsaren måste orientera sig på ett implicit plan och 

tolka texten för att nå en förståelse för om det finns något underliggande i texten eller i 

karaktärernas handlande som tyder på något annat än det som står explicit uttryckt i 

texten.  

 

I en uppgift som följer det sista utdraget ur Fröken Julie ska läsaren samtala om ”vilken 

betydelse kan man tolka in i att Julie räcker Jean sin hand?” (Markstedt & Eriksson 2010, 

244). Läsningen ska leda till att läsaren ska urskilja betydelser och motiv. För att kunna 

urskilja någon form av betydelse eller motiv kräver det att läsaren tolkar texten där 

förklaringen inte står explicit uttryck. I detta fall strävar uppgiften efter att läsaren anar 

någon form av betydelse eller motiv gällande en karaktärs handlande och agerande. Av 

den anledningen går läsningen och den efterföljande uppgiften ses linje med den 

betydelseorienterande läsarten. Läsarten förekommer även i ett flertal av uppgifterna i 

Fixa litteraturen 2. Till ett textutdrag ur Skådespelerskan får läsaren frågan om vad 

Helges kommentar ”Jag kommer aldrig att vara riktigt säker på dig, du lilla skiftande 

såpbubbla, förr än jag eger dig riktigt” säger om hans sätt att se på äktenskapet? (Sahlin, 

Lindholm & Stensson 2015, 137). Uppgiften eftersträvar en läsning som urskiljer Helges 

motiv och söker en förklaring till hans påstående genom att orientera sig i textens 

underliggande betydelse och mening. 
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I jämförelse med Fixa litteraturen 2 och Svenska impulser 2 har den 

betydelseorienterande läsarten en låg prioritering i Svenska 2 helt enkelt. I de uppgifter 

där läsarten förekommer går det oftast att läsa in flera läsarter. Till följande uppgift ska 

eleverna ha läst dikten ”Dagen svalnar…”: 

 

Övning nr.12 Motsatser i ”Dagen svalnar”  

c) Den sista versraden slutar med att den sökande ”är besviken” över vad denne eller denna finner. Vem 

är det som söker? Vad finner den sökande? Varför tror du att den sökande blir besviken? (Nilsson & 

Winqvist 2016, 413). 

 

Utifrån textutdraget behöver läsaren analysera och studera diktens innebörd och vem som 

är diktjaget. Utdraget består enbart av en kort strof vilket ställer högre krav på att läsaren 

läser mellan raderna då det inte finns mycket explicit uttryckt att tillgå. Det är i hög grad 

upp till läsaren att tolka diktjaget och denna eller dennes tankar och utifrån det finna 

förklaringar eller motiv. Det går även att tolka in en handlingsinriktad läsart i denna 

uppgift. I textutdraget står det att ”Du sökte en blomma och du fann en frukt. Du sökte en 

källa och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en själ – du är besviken.” (Nilsson & 

Winqvist 2016, 413). Frågan om vad diktjaget finner skulle kunna gå att besvaras 

bokstavligt med att den sökande fann en frukt, ett hav och en själ. Uppgiften frågar även 

efter vilken uppfattning som läsaren får av den sökande, vilket är i linje med den 

reflekterande personliga läsarten. Textutdraget och frågan kan avse att medvetandegöra 

läsaren om sitt sätt att tillägna sig en text, sitt sätt att tänka kring en text samt vilken 

påverkan det får hos läsaren. 

 

I övning nr 12. Motsatser i ”Dagen svalnar” ska läsningen resultera i en analys av texten 

där form står i fokus. Frågorna till texten lyder som följande: 

 

Övning nr 12. Motsatser i ”Dagen svalnar” 

a) Beskriv hur strofen är uppbyggd. Redogör för versradernas inledning, radslut, och strofens 

skiljetecken. Givetvis ska du fundera över hur strofens uppbyggnad påverkar hur du upplever den. 

b) Vilka verb hittar du i strofen? Fundera över meningsbyggnaden och var Södergran placerar verben i 

meningarna. På vilket sätt skapar hon en känsla av ”motsatser” med hjälp av verben? ((Nilsson & 

Winqvist 2016, 413). 

 

Läsaren förväntas att analysera innehåll och form samt vilka litterära verkningsmedel som 

författaren använder. Läsningen förväntas således att aktivera den analytiska 

formorienterande läsarten. 

 

Den analytiska formorienterande läsarten förekommer i varierande utsträckning bland 

läromedlen. Likheten mellan läromedlen är att läsarten främst förekommer i äldre 

textutdrag samt lyrik varav vikten ligger på form och stilmedel. I både Fixa litteraturen 

2 och Svenska 2 helt enkelt finns det textutdrag ur Sapfos ”Fragment 31” med uppgifter 

som följer texten. De två olika uppgifterna från läromedlen ser ut som följande: 
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Övning nr 6. En förälskad kropp 

Förälskelsen i ”Fragment 31” visar en plågad själ och framförallt en plågad kropp. Fundera över hur 

diktens bildspråk förmedlar hur diktjagets kropp reagerar över att se sin älskade med en annan. Fundera 

över följande: […] 

b) Sök efter metaforer och liknelser i dikten. Vilka hittar du och vad beskriver de? (Nilsson & Winqvist 

2016, 214). 

Fragment 31 

3. En text där inledningen och avslutningen knyts ihop kallas för en cirkelkomposition. Vad i den här 

dikten gör den till en cirkelkomposition? 

4. En allitteration innebär att flera ord i tät följd inleds med samma ljus, som i ramsan ”tripp, trapp, 

trull”. Vilka allitterationer hittar du i diktraderna […] (Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, 32f) 

 

I dessa exempel är det primära att utifrån det lästa analysera vilka litterära verkningsmedel 

som uttrycks i texten och hur de används. Handlingsförloppet och karaktärerna är 

sekundärt.  

 

Den värderande läsarten har en lägre förekomst än de andra läsarterna. När läsarten 

framträder sker det ofta i samband med den analytiska formorienterande läsarten. Utifrån 

ett textutdrag ur Den skrattande polisen  i Svenska impulser 2 ska läsaren ge exempel på 

hur författarna ger exakta detaljer i återgivningen av händelserna och vilken effekt som 

det skapar (Markstedt  Eriksson 2010, 357). Detta kan tolkas som att läsaren förväntas 

analysera berättarteknikerna som används i texten. Läsaren ska även ta ställning till 

huruvida författarna är neutrala eller om deras sympatier tränger fram i texten. Läsaren 

ska besvara detta genom att ge stöd för sin åsikt med exempel ur texten. Läsaren ska ge 

uttryck för egna värderingar med utgångspunkt i det lästa, vilket kan ses i linje med den 

värderande läsarten. I detta fall rör det sig om att granska handling och författarna ur ett 

etiskt kritiskt perspektiv.        

 

Till textutdrag ur ”Fragment 31” följer det frågor som syftar till reflektion av det lästa ur 

ett historiskt perspektiv, vilket aktiverar den litteraturhistoriska läsarten. I Svenska 2 helt 

enkelt ska läsaren fundera över huruvida dikten är typisk för antiken eller om den skulle 

kunna vara skriven i dag (Nilsson & Winqvist 2016, 214). I Fixa litteraturen 2 ska läsaren 

både jämföra Sapfos bild av kärlek med hur vi ser på kärlek i dag samt fundera över varför 

dikter kallas tidlösa klassiker och vad det är som gör dem till det (Sahlin, Lindholm & 

Stensson 2015, 33). ”Fragment 31” finns även i Svenska impulser 2. Där ska hela dikten 

läsas och sedan ska följande fråga diskuteras: ”Varför tror du att den här dikten har fått 

en alldeles speciell plats i litteraturhistorien?” (Markstedt & Eriksson 2010, 59). 

Gemensamt för de olika uppgifterna är att läsaren ska se lästa ur historiskt perspektiv och 

jämföra innehållet, idéer och budskap med dagens samhälle.      



33 

6.3 Legitimering av litteraturläsning 

I läromedlen Fixa litteraturen 2 och Svenska 2 helt enkelt legitimeras litteraturläsningen 

och dess tilltänka funktion explicit. Läromedlen har som syfte att litteraturläsningen ska 

utveckla förståelse för relationer mellan skönlitteratur, samhällsutveckling samt 

kunskaper om litteraturvetenskaplig analys. Genom litteraturen ska läsaren koppla det 

lästa och författarskapen till förhållanden och idéströmningar i samhället. Denna typ av 

läsning ska resultera i förmågan att  urskilja att ett samhälles normer, värderingar, idéer, 

ideal och stora händelser inte enbart påverkar vad man skriver om utan även hur man 

skriver om dessa (Nilsson & Winqvist 2016, 148). 

 

I Fixa litteraturen 2 lyfter Sahlin, Lindholm & Stensson (2015, 3)  fram en 

litteraturläsning som sker genom uppdelning av epoker. Genom att dela upp epoker i 

litteraturhistorien ges möjligheten till att se dåtidens litteratur i ett bredare perspektiv. Det 

hjälper även läsaren att se vad som är typiskt för vår egen tid och samhälle då det är först 

i efterhand som vi kan uttyda likheter och skillnader, urskilja trender och trendbrott. 

Läsningen ska syfta till att medvetandegöra hur vi påverkas av författarnas syn och 

förmåga att beskriva och ge uttryck för nya idéer och tankar eller visa på orättvisor som 

varit i historien. Denna läsning har som syfte att synliggöra författaren sätt att beskriva 

sin tid, samhälle, värderingar och omvärld genom litteraturen. Även Svenska impulser 2 

lyfter fram att genom läsningen ska eleverna utveckla kunskap och förståelse för hur 

berättandet har förändrats genom tiderna och vad det är som kännetecknar de olika 

litterära epokerna och idéströmningarna. Läsningen syftar till att föra läsaren framåt och 

bakåt i tiden samtidigt som det är eleven och dennes erfarenheter som ska stå i centrum 

(Markstedt & Eriksson 2010, 3). 

 

Dessa sätt att legitimera litteraturläsning kan anses bekräfta att eleverna ska utveckla 

kunskap och förståelse för hur skönlitteraturen har format förhållanden och 

idéströmningar i ett samhälle samt hur det har påverkar samhällsutvecklingen (Skolverket 

2011, 169). Vidare menar Sahlin, Lindholm & Stensson (2015, 6) att skönlitteratur kan 

hjälpa läsaren att förstå och svara på ”livet stora frågor”, identifiera sig i eller med det 

lästa samt sätta ord på känslor. Men trots tillgängligheten till litteratur verkar 

konsumtionen av denna att minska bland barn och ungdomar (Sahlin, Lindholm & 

Stensson 2015, 7). Författarna menar att lösningen på detta skulle kunna vara att hitta 

tillbaka till ”den kittlande känslan” som litteraturen kan framkalla och de vidgande av 

perspektiv som den ger. Motiveringen till att litteraturläsningens funktion kan jämföras 

med beskrivningen av ämnet svenska, där skönlitteraturen ska vara till hjälp för att lära 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv (Skolverket 2011, 160). Litteraturen 

ska vara ett verktyg för att vidga sina tankesätt och perspektiv. Genom att ta del av 

litteratur ska eleverna ges möjlighet till att utveckla ”självinsikt och förståelse för andra 

människors  erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket 2011, 

160). 

 



34 

Läromedlet Svenska 2 helt enkelt betonar även kunskapen om författarskap. Det är av  

vikt att kunna samtala om det för att litteraturläsningen ska vara betydelsefull. Läsaren 

behöver  kunna diskutera författarskap utifrån vad det är som utmärker det. För att göra 

detta behöver läsaren utveckla kunskap om begrepp som genre, berättarteknik, stil, 

liknelser, budskap, metaforer och liknande. För att utveckla dessa kunskaper förbereder 

läromedlet en handbok i litterär analys. Syftet är att läsningen ska bli så betydelsefull som 

möjligt genom att medvetandegöra läsaren om hur författaren skriver och hur sättet att 

skriva kan påverka läsares intryck och uppfattning av en text (Nilsson & Winqvist 2016, 

151). Läromedelsförfattarna menar att dessa förkunskaper är av stor vikt för hur läsningen 

sker. Denna förklaring till syftet och funktionen av litteraturstudiet stöds av formuleringar 

om att elever som läsare ska ta del av skönlitterära verk och författarskap från olika tider 

och epoker och därigenom diskutera stil, innehåll och bärande idéer med utgång i det lästa 

(Skolverket 2011, 170).  

 

Svenska 2 helt enkelt och Fixa litteraturen 2 är de två läromedel som inkluderar 

beskrivningar av kunskapskrav, bedömningsmatris och bedömningsstöd som är kopplade 

till litteraturstudiet. Båda läromedlen ger exempel på betygsmatriser för litterär analys vid 

både muntlig och skriftlig framställning. De kunskaper som eleverna ska uppvisa är 

förmågan att diskutera stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och 

författarskap från olika tider och epoker med hjälp av centrala litteraturvetenskapliga 

begrepp. Utifrån detta ska de även kunna diskutera och ge exempel på samband mellan 

skönlitteratur och idéströmningar i samhället. Litteraturläsningen ska tillhandahålla 

eleverna kunskap och förmåga att utifrån det lästa diskutera hur de skönlitterära texterna 

förmedlar idéer och känslor. Med utgångpunkt i det lästa ska de kunna sätta verken och 

författarskapen i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. Detta blir en 

konkret legitimering av litteraturläsningen då det är en obligatorisk del för att få betyg i 

kursen Svenska 2. Däremot legitimerar det främst vad det är som ska göras och inte hur 

eller vilken typ av läsning som förväntas att genomföras. I Svenska impulser 2 

konkretiseras eller preciseras inte litteraturläsningens funktion eller vilken typ av 

litteraturläsning som eftersträvas närmre. Den pedagogiska primärtexten saknar en tydlig 

framskrivning av läromedlets litteraturstudie i relation till läroplanen.  
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7 Sammanfattande slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att analysera och redogöra för litteraturens funktion i tre 

läromedel samt vilka förmågor som de avser att utveckla. Följande del återknyter till 

forskningsfrågorna för att diskutera dem mot resultatet och den tidigare forskningen. De 

sammanfattande slutsatserna syftar till att följa upp resultatet och svara på 

forskningsfrågorna.  

7.1 Vilka förmågor avser läromedlen att utveckla? 

Genom att tala om vilka ämneskonceptioner som går att härleda i läromedlen talar man 

också om vad som är centralt för undervisningen , vilket innehåll som den ska utgöras av 

samt vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska utveckla. Det går inte att säga att 

det enbart går att härleda en enda eller fullt ut renodlade ämneskonceptioner i 

uppgiftskonstruktionerna och beskrivningarna. Däremot går det att se tendenser till alla 

tre ämneskonceptioner. Malmgren (1996, 89) menar att ämneskonceptioner bör ses som 

teoretiska konstruktioner som kan förekomma i olika grad. Det är alltså inte 

nödvändigtvis så att de uppträder i sin helhet eller är fullständiga.  

 

De ämneskonceptioner som framträder tydligast i materialet är den språk- och 

färdighetsutvecklande och den bildande litteraturhistoriska ämneskonceptionen. 

Omfattningen av alla tre ämneskonceptionerna varierar mellan läromedlen trots att alla är 

framtagna för samma kursplan och mål. Då analysen är tolkande med ett öppet 

förhållningssätt och inte strävar efter att generalisera går det inte att fastställa generella 

antaganden om utfallet och resultatet. Men om det är något som ska kommenteras är det 

att det möjligen inte allt för förvånande att den språk- och färdighetsutvecklande 

ämneskonceptionen särskilt framträder i läromedlen. Det är språk som utgör en av 

kärnorna för ämnet svenska. Svenskundervisningen förväntas ge eleverna möjlighet till 

att förvärva kunskap om språkriktighet, språklig variation, det svenska språkets 

uppbyggnad, språkförhållanden samt utveckla förmåga att producera och bearbeta egna 

texter (Skolverket 2011, 160).  

 

Detsamma gäller förekomsten av den bildande litteraturhistoriska ämneskonceptionen. 

Kursen Svenska 2 vilar i stort mot ett litteraturhistoriskt innehåll och ska behandla bland 

annat författare och skönlitterära verk från olika tider, litterära verkningsmedel, 

litteraturvetenskapliga begrepp och deras användningsområden. Litteraturhistoria har 

även sedan länge en etablerad ställning i svenskundervisningen. Läromedlen har också 

en tydlig kronologiskt uppdelning i de kapitel som behandlar litteraturhistoria. Detta 

skulle kunna diskuteras mot Dahls (2015) studie och sammanställning av typiska drag för 

tematiska och kronologiskt upplagda läromedel. I likhet med Dahls resultat går det även 

att utröna ett visst överfört värdesystem i de analyserade läromedlen. Alla har en 

uppdelning som förmedlar litteraturhistorien från antiken till nutid med en likvärdig 

fördelning av författare och verk från de olika epokerna. Litteratursynen kan sägas peka 
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på en bildande litteraturhistorisk ämneskonception och syn på svenskämnet där 

författarskap och förutbestämd litterär kanon premieras.  

 

Det som är intressant är utfallet av ämneskonceptioner i Fixa litteraturen 2. I likhet med 

de andra läromedlen går det att se tendenser till alla ämneskonceptionerna. De 

förekommer samt yttrar sig i varierande grad och form. Däremot syns den personlighets- 

och erfarenhetsutvecklande ämneskonceptionen tydligare i Fixa litteraturen 2. Ur mitt 

analytiska perspektiv är förekomsten av denna ämneskonception i läromedlet och med en 

kombination av kronologisk och tematisk uppdelning intressant att jämföra med Dahls 

(2015, 62) resultat. De undersökta läromedlen med tematisk uppdelning hade närmre 

beröringspunkter med svenska som ett erfarenhetpedagogiskt ämne med fokus på en 

vidgad och läsorienterad litteratursyn. Det skulle kunna ses i linje med förekomsten av 

personlighets- och erfarenhetsutvecklande ämneskonceptionen i Fixa litteraturen 2. Men 

om förekomsten av ämneskonceptionen beror på en kronologisk eller tematisk 

uppdelning går inte att fastställa i denna analysen.      

7.2 Hur ska skönlitteratur läsas? 

Funktionen med att tillämpa en viss läsart under litteraturläsningen är att både möjliggöra 

och begränsa urskiljandet av en text. Med hjälp av en läsart kan läsaren undersöka och 

analysera sitt sätt att läsa, sitt förhållningssätt och sin tolkning av det lästa. I det 

undersökta materialet premieras den handlingsinriktade läsarten. Litteraturläsningens 

främsta funktion att inhämta direkt förståelse av det lästa och redogöra för textens 

intrigplan och handlingsförloppet. 

 

Den handlingsinriktade läsarten premieras främst i uppgifter i anslutning till läst 

skönlitteratur som frågar efter konkreta exempel från texten. Det kan ofta stå: ”Ge 

exempel…” Denna läsning är handlingsinriktade och förekommer i störst utsträckning i 

alla de undersökta läromedlen. För att besvara en sådan typ av fråga som följer denna 

läsning krävs det nödvändigtvis inte att läsaren har förstått eller läst hela texten. Om 

textutdraget finns till hands är det bara att gå tillbaka i texten och leta efter svaret. Detta 

är relativt enkelt att göra då textutdragen i läromedlen är förhållandevis korta. Läsningen 

kan således bli problematisk för vidare utveckling av en djupare läsförståelse, att lära 

känna sig själv och sin omvärld eller lust till att läsa. Ullström (2009) menar också på att 

detta kan ses problematiskt ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv. Ullström kallar den här 

typen av frågor för uppgifter som läskontroll. Den typen av uppgifter förekommer i stor 

utsträckning i det undersökta materialet. I likhet med de läromedel och uppgifter som 

Ullström har studerat kan dessa textutdrag och uppgifter som följs av en 

handlingsinriktade läsart betraktas som ”läskontroller”. Frågornas främsta syfte verkar 

vara att kontrollera om läsaren har tagit del av texten. Samtidigt riskerar syftet med 

läsningen att bli ett återgivande eller citering av texten istället för dess litterära innehåll 

och handling.   
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En motsvarighet till den betydelseorienterande läsningen skulle kunna ses i det som 

Mehrstam (2003) kallar för tomrum. Mehrstam (2003, 155) fann att den godkända 

läsningen för det läromedel som han undersökte motsvarades av en självständig och 

reflekterande läsning med kritisk hållning. Läsaren ska kunna befinna sig i texten men 

samtidigt kunna stå utanför och distansera sig från den. Förmågan att skapa mening i 

texten där det finns underförstådda värderingar eller uteblivna beskrivningar kan ses i 

linje med den läsning som den betydelseorienterande läsarten verkar för. I de läromedel 

som analyserats i denna uppsats förekommer inte den betydelseorienterande läsarten i 

samma utsträckning som den handlingsinriktade och kan därför inte sägas premieras. 

Däremot är det den som förekommer näst mest och har därmed också ett inflytande på 

litteraturläsningen. Till skillnad från den handlingsinriktade läsarten som fokuserar på det 

explicita innehållet syftar den betydelseorienterande läsningen till textens implicita 

innehåll. Denna läsning kan ses i likhet med uppgifter som flykt från texten där svaret inte 

går att söka sig till i texten (Ullström 2009, 131f). Ullström menar att det finns en risk att 

detta kan övergå till att bli en aktivitet för att sysselsätta eleverna där reflektionerna och 

diskussionerna kan bli för allmänna. Därför är det av vikt att föra en ämnesdidaktisk 

diskussion om syftet med läsningen och hur den ska ske för att motverka återgivande av 

text eller läsning som en sysselsättning utan kontext.  

 

Den litteraturhistoriska läsarten har ingen en egen särställning i läromedlen. Men i de 

uppgifter där läsarten förekommer kan den anses ha en tydlig karaktär av hur 

litteraturläsning manifesteras i kursplanen för ämnet svenska. I de frågor där läsarten ska 

aktiveras ska läsningen leda till att urskilja likheter, skillnader och sätta det i relation till 

förhållanden och idéströmningar i dagens samhälle. Även om uppgifterna till viss del 

syftar till verk, epoker eller strömningar som kan antas ha en särställning visar analysen 

att läsarten ges mer innebörd än så. Den litteraturhistoriska läsningen bygger till stor del 

på mötet med den historiska texten, med den samtid där den skrevs och med oss själva. 

Renberg & Friberg (2015, 210) menar att läsningen även kan ge oss återblickar som 

speglar samtiden och  ökar medvetenheten om den. För att möta detta och väcka en 

medvetenhet är det möjligtvis omotiverat att särskilja eller isolera den litteraturhistoriska 

och reflekterande personliga läsarten från varandra. Det kanske är så att möjligheten till 

nya erfarenheter och ett vidgade perspektiv genom litteraturläsning är nödvändigt för att 

kunna upptäcka och se relationen mellan skönlitteratur från olika tider och kulturer.  

7.3 Varför ska elever läsa skönlitteratur? 

Legitimeringen av litteraturläsningen sker främst i läromedlens förord och inledning. Den 

legitimeras genom både direkta och indirekta referenser till kursplanen och målen för 

Svenska 2. Dahls (2015) analys av hur dagens läromedel i svenska legitimerar 

litteraturstudier visade också på att legitimeringarna uttrycktes starkast i presentationerna 

av läromedlen. I likhet med Dahls resultat beskriver läromedlen som studerats i denna 
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uppsats att litteraturläsningen ska ge läsaren nya erfarenheter, inblick i andra människors 

idévärldar och hur berättandet har förändrats genom tiderna. I sin undersökning fann Dahl 

(2015, 255f) också att presentationerna har en synlig didaktisk diskussion. Dahl menar 

att läromedelsförfattarna och förlagen har en medvetenhet om att litteraturstudiet inte har 

en självklar plats i undervisningen. Av den anledningen markerar de tydligt för läsaren 

vilken syn de har på litteraturstudiet samt innehållet i läromedlen. I Svenska 2 helt enkelt, 

Fixa litteraturen 2 och Svenska impulser 2 finns också en didaktisk implikation i 

inledningen. Läromedelsförfattarna talar om för läsaren vilket innehåll som hen kan 

förväntas möta, vilka möten som kommer att ske och vilket syfte som det är tänkt att fylla. 

Referenserna syftar främst till vilket fokus som litteraturläsningen har och vilka förmågor 

som läsningen ska utveckla och därmed resultera i. Läromedelsförfattarna menar att 

litteraturläsningen ska hjälpa eleverna utveckla en viss typ av kunskap eller främja en viss 

förmåga.  

 

På samma sätt som en lärare behöver göra en didaktisk övervägning när ett skönlitterärt 

verk ska väljas för undervisningen behöver hen ta ställning i valet av läromedel. Molloy 

(2003, 32) menar att hur-frågan är mer invecklad än frågan om vad som ska läsas. Svaret 

på hur man förmedlar goda läsvanor kan inte enbart besvaras med hur man läser en text. 

Det krävs också ett svar på hur man arbetar med det lästa, vilket i detta fall är upp till 

läraren att göra.      
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8 Slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning har inte varit att inta en generaliserande hållning eller att 

förordna en viss typ av litteraturläsning och läromedelsanvändning. Däremot har 

resultaten genererat nya reflektioner avseende vad litteraturläsning egentligen är och vad 

en text och läsning gör med läsaren. Analysen har även lett till nya frågor om vad lärare 

och elever gör med läromedel, hur de praktiskt används ute i verkligheten och hur det kan 

påverka lärandet.   

 

Litteraturläsning kan ses som ett medel och mål för undervisningen och utgör en del av 

kärnan i ämnet svenska. Läromedel är oftast framtagna för en specifik kurs med 

tillhörande mål och kriterier. Det material som har analyserats i denna uppsats fokuserar 

på litteraturläsning, litteraturvetenskap och är framtagna för kursen Svenska 2. Därmed 

bör de kunna sägas följa de mål och kriterier för vad anses vara godkänd eller icke-

godkänd läsning inom ramarna för Svenska 2. Ett läromedel bör inte stå ensamt för 

huruvida en elev når målen eller inte. Men om ett läromedel har en stark ställning i 

undervisningen kan man ändå föreställa sig att eleven ska nå målen för vad som anses 

vara en godkänd läsning utifrån den läsning som använts och premierats i läromedlet.  

 

Genom att fråga efter vilken läsart som premieras frågar man även efter vilken läsning 

som eleverna ska orientera sig mot. Läsarten blir det som styr aktiviteten, innehållet och 

målet för elevernas läsutveckling. Om det då är den handlingsinriktade läsarten som 

premieras, kan det få några konsekvenser för läsarens sätt att se på, tänka om och tala om 

litteraturläsning?  

 

Här vill jag ännu en gång återkoppla till Ullström (2009) och likheten mellan den 

handlingsinriktade läsarten och uppgifter som läskontroll. Denna läsning kan anses 

problematisk ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv då syftet främst är att kontrollera om 

läsaren tagit del av texten genom att återge det lästa. Läsningen tenderar således att bli en 

passiv aktivitet, vilket kan påverka vidare utveckling av en djupare läsförståelse. Det finns 

oftast mycket underförstått i en text där läsaren behöver använda egna erfarenheter och 

kunskaper för att fylla tomrum i texten. Om läsningens främsta syfte är citering av text 

istället för dess litterära innehåll och handling skulle det kunna finnas en risk att läsarens 

möjlighet till att läsa känna sig själv och sin omvärld påverkas. Visserligen kan en aktiv 

läsning också kännetecknas av att söka och återge efterfrågad information samt att dra 

enklare slutsatser. Men ämnet svenska innehåller mer än. Det ska ge eleverna ”möjlighet 

att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum […] 

att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt 

och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv.” (Skolverket 2011, 160). Om litteraturläsningen enbart skulle vara 

handlingsinriktad skulle flera delar av läsförståelseprocessen gå till spillo. En aktiv 
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läsning bör också inkludera att förmågan att sammanföra och tolka information ur en text, 

läsa mellan raderna samt granska och värdera innehållet i texten. 

 

Det finns en stor variation beträffande om och hur läromedel används. Oavsett vilken 

plats som ett läromedel tilldelas i undervisningen så kommer det att påverka 

ämnesinnehållet och hur det behandlas. Det som oundvikligen är problematiskt är att 

många lärare inte anser sig ha tillräckligt mycket eller ingen tid alls till att 

kvalitetsgranska läromedlen som de använder i undervisningen. Om 

läromedelsanvändningen saknar välplanerade och tilltänka arbetsmetoder kan det 

resultera i att lärandet hos eleverna bli ytligt och fragmentartat (Rapport 2011, 1). Även 

om läromedel som begrepp saknar en framskrivning i skolförordningen, skollagen eller 

styrdokumenten har de en viktig roll och används ofta som verktyg i undervisningen. Av 

den anledningen är det viktigt att läromedlen ger stabilitet och sammanhang i och för en 

lärares didaktiska-metodiska planering.  

 

Lärarens pedagogiska och didaktiska syn styr i stor utsträckning hur ett läromedel och 

dess innehåll används. Därför vill jag avslutningsvis knyta an till Calderon (2015). I dag 

är det upp till vardera lärare att granska och kvalitetssäkra de läromedel som används i 

undervisningen. Utan granskning, klarlagt syfte eller tydliga mål riskerar det att få 

negativa konsekvenser för lärandet. I varje val som tas gällande vad som ska läsas, hur 

det ska läsas och varför det ska läsas kommer att påverka elevernas egna uppfattningar 

om litteratur och läsning. Varje val bör göras med ett kritiskt men öppet förhållningssätt 

och föregås av didaktiska resonemang. För att öka denna kunskap och förmåga bör det 

föras en didaktisk dialog gällande läromedelsanvändning samt relationen mellan 

läromedel och litteraturläsning redan under lärarutbildningen. Detta innebär inte att 

avfärda all användning av läromedel, dess funktion eller innehåll. Däremot skulle det 

kunna främja en medvetenhet i hur användningen och tillvägagångssättet skulle kunna se 

ut. Det skulle kunna ge möjlighet till att granska och kvalitetssäkra fler läromedel. Det 

skulle även kunna hjälpa fler lärare att syna läromedelsförfattarnas ämnessyn och hur det 

är förenligt med de egna didaktiska-metodiska kompetenserna, kunskaperna och 

erfarenheterna.  
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