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Sammanfattning 
Svenska gymnasieelever är osäkra i användningen av litteraturvetenskapliga begrepp. Ändå är  

begreppsanvändning och analys en central del i gymnasieskolans litteraturstudium.  

I uppsatsen undersöks därför hur tre läroböcker för svenska 3 behandlar de grundläggande 

litteraturvetenskapliga begreppen fabel, motiv, tema och intrig. Forskningsfrågorna är hur 

begreppen definieras eller karakteriseras, vilka kunskapsförmågor (kognitiva processer) som krävs 

av böckernas övningsuppgifter, och om elevens litterära kompetens kan sägas utvecklas i 

behandlingen av begreppen.  

Lärobokstexterna granskades med avseende på koherens mellan definitioner och kontex. I 

analysen av övninguppgifter var Blooms kunskapstaxonomi en av utgångspunkterna.  

Undersökningen visar att läroböckerna i de flesta fall definierar begreppen, men att definitionerna 

som sådana i flera fall är otydliga och att begrepp böckerna inte karakteriserar begreppen på ett 

innehållsligt samstämmigt sätt.  

De kognitiva processer som krävs av övningarna är i så gott som alla uppgifterna förstå, tillämpa 

och analysera. Därmed kan läroböckerna bidra till elevernas utveckling av litterär kompetens 

(performanskompetens).  

 

Nyckelord: läromedelsanalys, litteraturvetenskapliga begrepp, litterär kompetens, svenska 3 
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1 Inledning  

I den här uppsatsen ska jag se närmare på hur de grundläggande litteraturvetenskapliga begreppen 

fabel, motiv, tema och intrig behandlas i tre läroböcker för kursen svenska 3. Den teoretiska 

ramen är begreppet litterär kompetens.  

Gällande litteraturstudiets upplägg i de tre kurserna Svenska 1 – 3 säger Skolverket i sitt 
kommertarsmaterial:  

"Det centrala innehållet i svenska 1–3 har […] följande upplägg: I kursen svenska 1 fokuseras det 

allmänmänskliga i tid och rum. I kursen svenska 2 fokuseras litteratur i ett samhällsperspektiv. Kursen 

svenska 3 har ett mer litteraturvetenskapligt perspektiv som en del i en högskolekompetens" 

(Skolverket, 2011b).  

Motiveringen till denna fördelning av ämnesinnehållet är att "eleverna på flera yrkesförberedande 
program endast läser svenska 1, medan de högskoleförberedande läser alla tre kurserna" (ibid.). 

Litteraturstudiet i kursen svenska 3 har, enligt läroplanen, som centralt innehåll "[s]könlitterära 
texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteratur-
vetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga 
begrepp och verktyg" (Skolverket, 2011a, s. 176).  

Enligt kunskapskraven krävs för betyget E att  

"[e]leven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I 

analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger 

stöd för sin tolkning genom belägg från texterna" (ibid., s. 177, fetstil i original).  

För betyget A krävs dessutom att den fördjupade analysen är utförlig, träffsäker och nyanserad och 
att den görs ur flera perspektiv; begreppen ska dessutom användas med säkerhet rätt och slätt, och 
textbeläggen ska vara  väl valda (ibid., s. 178).  

Skolverket påpekar att kunskapskraven måste förstås tillsammans med ämnets syfte och dess 
centrala innehåll. Följande stycke i kommentarsmaterialet är tänkt att förklara:  

"Tanken är att eleven ska göra en textnära, litterär analys av en eller några få texter enligt någon 

analysmodell. Den litterära analysen görs med utgångspunkt i ett visst tema, i något genretypiskt drag 

eller i ett författarskap […]. Oavsett vald modell/valda modeller är det användning av 

litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg för att göra en textnära litterär analys som är i fokus" 

(Skolverket, 2011b, min kursiv.).  

Vilka begrepp det handlar om är emellertid styrdokumenten förtegna om och vilka begrepp som 

ska behandlas i undervisningen överlåter myndigheten således åt lärarprofession och 

läromedelsproducenter att avgöra. Mot bakgrund av detta och att de läromedel som ges ut i dag 

inte genomgår någon central granskning, ser jag det som en intressant uppgift att se närmare på 
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hur olika läroböcker för kursen svenska 3 behandlar några grundläggande litteraturvetenskapliga 

begrepp. Att analysera läromedlen ser jag som särskilt motiverat därför att forskning tyder på att 

många svenska gymnasieelever endast har rudimentära kunskaper om litteraturvetenskapliga 

begrepp. 

Förmågan att analysera skönlitteratur på ett vetenskapligt adekvat sätt är en aspekt av begreppet 

litterär kompetens. Detta begrepp kommer att utgöra en teoretisk ram för undersökningen.  

Uppsatsen är en studie i svenskämnets didaktik: den kan ge ett bidrag till den ämnesdidaktiska 

diskussionen om behandlingen av litteraturvetenskapliga begrepp i ämnets litteraturmoment. Den 

kan möjligen också vägleda lärare i valet av läromedel.  

 Uppsatsen är disponerad som följer.  

  Disposition:  

 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur tre läroböcker för svenska 3 behandlar några 

grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp.  

De frågor jag vill besvara är följande:  

(1)  Hur definierar eller karakteriserar läroböckerna begreppen fabel, motiv, tema och intrig? 

(2)  Vilka kunskapsformer eller kognitiva processer förutsätts i de valda läroböckernas 

övningsuppgifter som behandlar begreppen i urvalet?  

(3) Hur ska läroböckernas behandling av litterära begrepp kopplas till utvecklandet av en elevs 

litterära kompetens?  

Tillvägagångssättet för att besvara frågorna är en jämförande granskning av tre läroböcker i 

svenska 3.  
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2 Bakgrund och teoretisk inramning 
Jag gör i det här avsnittet några nedslag i litteraturen om läromedelsforskning, om svenska 

gymnasieelevers behärskande av litterära begrepp och om behovet av övning i 

begreppsanvändning. 

2.1  Bakgrund 

Läromedelsforskning och läromedelsanalys 

Läromedelsanalys faller under det överordnade begreppet läromedelsforskning. En grundlig 

översikt över läromedelsforskningen ges i Lilja Waltå (2016). Hon refererar en vanlig indelning av 

forskningsområdet i tre kategorier: användarorienterad läromedelsforskning, inom vilken 

läromedlets användning i praktiken studeras, processorienterad, med fokus på vad som sker innan 

läromedlet börjar användas i undervisning, och produktorienterad läromedelsforskning, där analys 

av läromedlets innehåll är kärnan (Lilja Waltå, 2016, 48). Niklas Ammert gör en annan indelning 

efter vilket perspektiv läromedelsforskaren intar: det övergripande processuella, där man tar fasta på 

t. ex. processen från läroboksförfattaren till färdig produkt, det strukturella och det funktionella 

(Ammert, 2011, s. 29). I det strukturella perspektivet står faktorer som påverkar läromedlets 

utformning och innehåll, såsom gällande styrdokument. Att inta det funktionella perspektivet 

innebär att studera vad läroboken förmedlar. Läroboken ses då inte som "en verkan av olika 

omständigheter" utan "som ett erbjudande som eleverna möter och en orsak till vad de lär sig"  

(Ammerts, 2011, s. 33).  

Analyser av läromedel i svenska 

Graeske (2015) analyserar sex läroböcker, varav tre sträcker sig till kursen svenska 3. Hon 

undersöker "hur fiktion används idag i gymnasieskolan" och jämför inte böckernas behandling av 

enskilda begrepp. Utformningen hos böckernas arbetsuppgifter tas upp som en faktor som bidrar 

till vilken läsart böckerna uppmuntrar till. Hon ger också en lista med förslag på frågor vid 

läromedelsgranskning (ibid., s. 18). Lilja Waltå (2016) undersöker två läromedelsserier i svenska 

för yrkesprogram, och fokuserar på möjligheterna som läroboksserierna ger eleverna att läsa och 

analysera skönlitteratur. Analyser av läromedels behandling av litteraturvetenskapliga begrepp ser 

inte ut att finnas.  

Begrepp i svenskans litteraturämne  

Någon forskning om hur läromedel behandlar litteraturvetenskapliga begrepp ser inte ut att 

finnas efter vad jag erfarit.  

I en studie av svenska och franska gymnasieelevers analyser av skönlitteratur konstateras att båda 

grupperna huvudsakligen använder ett vardagligt språkbruk i sina analyser (Johansson, 2015). 
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Svenska elever använder emellertid mindre än franska, litteraturvetenskapliga begrepp. Bristerna i 

terminologisk kunskap till trots, lägger de svenska eleverna märke till stilistiska aspekter av texten 

Likväl finns en vaghet i de texter som saknar en relevant begreppsapparat. Tendenser hos 

litteraturundervisningen att riktas in mot antingen en känsloladdad eller analytisk läsning som 

bidragande faktor till förmågan att göra träffande iakttagelser och analyser diskuteras. Någon 

uttrycklig koppling till behandlingen av litterära begrepp i läromedel görs inte. 

Thorson (2009) jämför begreppsanvändningen hos lärarstudenter och studenter som läser 

litteraturvetenskap som på fristående kurs och konstaterar att lärarstudenternas 

begreppsanvändning är "av ospecificerad vardaglig karaktär" (Thorson, 2009, s. 196).  

Normativt om begreppsinlärning 

Thorson och de av honom refererade studierna handlar om litteraturstudier på högskolenivå. Där 

är ytlig förståelse av litteraturvetenskapliga begrepp en uppenbar brist.  

Värdet av textanalytisk förmåga på lägre nivåer kan behöva motiveras. Detta gör Renberg och 

Friberg (2015) som menar att "[p]reciserade begrepp och vedertagna facktermer är nödvändiga 

redskap både för att man ska kunna göra relevanta textiakttagelser och kunna frigöra sig från 

subjektivismens bojor som håller kvar läsupplevelsen i den privata sfären" (Renberg och Friberg, 

2015, ss. 161f). De menar därför att skolans diskussioner om skönlitteratur behöver teroretiseras 

och bli föremål för en medveten styrning; svensklärare ska inte bara stimulera elevernas intresse 

för skönlitteratur utan också utveckla deras förmåga att analysera och diskutera litterära texter i 

olika genrer (ibid.). När den litteraturvetenskapliga begreppsapparaten ska introduceras i skolans 

litteraturstudium, om denna alls hör hemma under högskolenivå, är en fråga som berörs av Lutas 

(2014). Han konstaterar att ett tidigt införande av den analytiska begreppsapparaten medför en 

risk att eleverna använder begreppen utan att ha förstått texten.  

2.2 Teoretisk inramning 

Litterär kompetens 

Begreppet litterär kompetens infördes i litteraturteorin år 1975 av Jonathan Culler (Nordberg, 

2017, s. 38). Culler definierar litterär kompetens som "internaliserad kunskap om litteratur och 

litterära konventioner i mötet med litterära texter" (ibid.). Det har vidareutvecklats av Örjan 

Torell och innebär "att man i ett samtal eller i en skriftlig kommentar kan använda sig av litterära 

begrepp, termer och inte bara etiketterar läsningen av den litterära texten" (Torell citerad i 

Mossberg Schüllerqvist, 2008, 83f). Litterär kompetens byggs upp av de tre delkompetenserna 

konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transferkompetens. Den konstitutionella 

kompetensen har att göra med läsarens föreställningsförmåga, vilken är nödvändig för förståelse 
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av skönlitteratur. En central del i literary transferkompetens är läsarens förmåga att relatera en texts 

innehåll till hennes egna erfareneheter. Torell definierar performanskompetens som "den inlärda, 

konventionsstyrda förmågan att analysera och uttala sig om litterära texter" och menar, i enlighet 

med det, att god performanskompetens innebär att man "uppmärksammar textens struktur, att 

man kan tala om textens komposition, berättarteknik, personskildring, tema, intrig etc." 

(Mossberg Schüllerqvist, s. 84; citatet är hämtat från Torell (2002), ss. 83f).  

Gymnasieskolans litteraturstudium, enligt läroplanens skrivningar, kan uppenbarligen sägas syfta 

till utveckling av elevernas litterära kompetens, åtminstone om man beaktar läroplanens 

formulering av ämnets syfte och inte bara delkursernas centrala innehåll och kunskapskrav; det 

förefaller vara i syftesformuleringarna som transferkompetensen tydligast artikuleras (Skolverket, 

2011a, s. 160), medan denna endast otydligt kommer till uttryck i kursernas centrala innehåll och 

kunskapskrav (ibid., ss. 162 – 181). I svenska 3 tycks performanskompetensen ges ett klart 

företräde framför i synnerhet transferkompetensen. Fokus är i föreliggande uppsats inställt på 

performanskompetensen, eller snarare läroböckers behandling av faktorer som bygger upp denna 

kompetens. Mitt huvudsyfte är att fastställa hur några litterära begrepp behandlas i läroböckerna 

och det vore att gå långt utöver det syftet att i någon större detalj gå in på kopplingen mellan å 

ena sidan läroböckernas behandling av begreppen till, å andra sidan, den performanskompetens 

som undervisning om denna behandling skulle kunna sägas leda till. Begreppen litterär 

kompetens och det snävare, performanskompetens, fungerar i stället som teoretisk inramning för 

undersökningen. Likväl ser jag det som angeläget att beröra frågan om läroböckernas eventuella 

bidrag till elevernas litterära kompetens.  

Litterär kompetens, i likhet med andra slags kompetens, kan givetvis föreligga i olika grader. Såväl 

intra- som interpersonella jämförelser kan säkert göras i många fall, så att man kan avgöra vilken 

av personerna A eller B som har högst litterär kompetens. Eftersom begreppet är sammansatt av 

tre delar, vilka får antas kunna föreligga i olika grader, kan det förstås hända att A:s och B:s 

sammantagna litterära kompetens är lika hög, fastän säg, A:s transferkompetens är högre än B:s, 

men B:s performanskompetens är högre än A:s. Här är jag visserligen närmast intresserad av en 

av delkompetenserna, performanskompetensen, men jag inte intresserad av att jämföra olika 

elevers performanskompetens. Jag är egentligen inte heller intresserad av i 

performanskompetensen i sig, utan av läroböckers behandling av litterära begrepp. Hur 

läroböckerna behandlar begreppen bör naturligtvis kunna påverka performanskompetensen hos 

en elev som arbetar med boken.  

Jag ska försöka tydliggöra hur jag tänker. En lämplig utgångspunkt för att urskilja grader och slag 

av kunskap tror jag är Blooms kunskapstaxonomi för kunskapsnivåer (eller 
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kunskapsdimensioner) och kognitiva processer (Anderson och Kratwohl, 2001). I diagrammet 

som brukar användas för att illusterera kunskapsnivåerna och de kognitiva processerna brukar 

nivåerna visas på y-axeln och processerna på x-axeln, se tabell 1.  

 Kognitiva processer 

Ku
ns

ka
ps

ni
vå

er
 

(K
un

sk
ap

sd
im

en
sio

ne
n)

 Faktakunskap Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera  Skapa 

Begreppskun-
skap 

      

Procedurkun-
skap 

      

Metakognitiv 
kunskap 

      

Tabell 1. Blooms taxonomi för kunskasnivåer och kognitvia processer, starkt förenklad. (Efter Anderson och 
Kratwohl, 2001.)  

 

För en viss kognitiv process (minnas, förstå, tillämpa osv.): ju högre nivå hos kunskapen om en 

uppsättning litterära begrepp, desto högre performanskompetens, och för en given nivå hos 

kunskapen om begreppen (faktakunskap, begreppskunskap): ju mer avancerade kognitiva 

processer personen klarar av, desto högre performanskompetens, även i det fallet. Eftersom 

begrepp är i fokus i min undersökning kan det verka lämpligt att beakta just kunskapsnivån 

begreppskunskap och i stället ta fasta på vilka kognitiva processer som aktualiseras av läroböckernas 

behandling, i t. ex. övningsuppgifter. Man kan då anta att ju fler kognitiva processer som 

involveras, desto större blir bidraget till performanskompetensen. Att kunskapsnivån konstant är 

begreppskunskap bara för att kunskapens huvudsakliga föremål är begrepp kan förstås 

ifrågasättas.  
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3 Urval och metod 
Här presenteras mitt urval av begrepp,  därefter läroboksurvalet och slutligen de 

metodöverväganden jag gjort. 

3.1  Urval av begrepp 

Eftersom jag inte känner till någon liknande undesökning har jag valt ett fåtal mycket 

grundläggande begrepp: fabel, motiv, tema och intrig. De är tillämpliga vid beskrivningen av en 

berättelse, i synnerhet inom epik men även inom dramatik och film.  

För att få en referenspunkt återger jag närmast Nationalencyklopedins definitioner av begreppen 

med förklaringar.  

Fabel: "en särskilt i rysk formalistisk poetik gängse benämning på handlingsgången i ett episkt 

eller dramatiskt verk, uppfattad i schematisk förenkling". (Jfr. Svenskt litteraturlexikon, 

(1970): "[H]uvudhandlingen i en berättande eller dramatsk dikt".) 

Motiv: "mönster, schema eller ämne för en situation eller handling som går att känna igen från ett 

textställe till ett annat. Motivbeteckningen är en abstraktion av det som textens ord gestaltar. 

En text byggs över många olika motiv, men man kan skilja mellan huvud- och sidomotiv 

(eller grund- och bimotiv)". 

Tema: " i litteraturforskning och litteraturkritik ofta ungefär liktydigt med motiv eller ”ämne”. I 

teoretiska sammanhang skiljer man emellertid mellan tema och motiv, varvid tema får 

beteckna en mer abstrakt formulering av de (huvud)idéer eller (grund)tankar som kan 

utläsas ur en text. Ett tema kan uttryckas genom olika motiv". 

Intrig: "intrig är ett annat ord för handlingen i till exempel en bok eller en teaterpjäs".  

3.2  Urval av läroböcker 
 
De tre läroböcker jag valt är alla avsedda att användas i kursen svenska 3 i gymnasieskolan, alltså 

enligt den senaste läroplanen. Alla böckerna används vid skolor i Stockolms stad. Följande 

böcker ingår i urvalet:  

Svenska 3 helt enkelt (301 ss.), författad av Annika Nilsson och Lena Winqvist (2015);  

Svenska impulser (348 ss.), författad av Carl Johan Markstedt och Sven Eriksson (2013); 

Människans texter. Språket (533 ss.), författad av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson (2011).  

De tre läroböckerna presenteras närmare i reultatavsnittet (avsn. 6).  
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3.3 Metod  

Läroböckerna har granskats med avseende på koherensen mellan definitioner, förklarande text 

och exempel i relevant kontext. Böckerna riktar sig till lärare och elever, och fastän en lärares 

förförståelse inom området är mer mångfacetterad och betydligt djupare och mer omfattande än 

en elevs, antas ändå läraren vara närvarande vid användningen av läroboken. Situationen hade 

varit en annan om läroböckerna antogs användas vid elevens självstudium. Även då hade en 

vardagsnära läsning ha behövt antas som den rimliga, åtminstone i fråga om karakteriseringen av 

begreppen. Elevens förståelse av övningsuppgifterna skulle emellertid ha kunnat kräva andra 

hänsyn.  

Ursprungligen var tanken att i analysen av resultaten tillämpa någon enkel variant av 

begreppsanalys så som den utvecklas inom terminologiläran (Nuoupponen, 1996; Suonuuti, 

2004), men med det begränsade urval av begrepp jag slutligen gjorde avskrevs den metoden. Den 

allmänna undersökningsansats man normalt använder i terminologisk begreppsanalys har jag 

emellertid bedömt vara tillräcklig för mitt syfte, trots att mängden begrepp är litet.  

Med de textanalytiska ansatser som den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) 

tillhandahåller, skulle andra aspekter av läroböckerna kunna analyseras. Det gäller t. ex. hur 

läsaren tilltalas – ofta riktar sig ju läroböcker direkt till läsaren (du-tilltal) –, och vad hen förväntas 

göra, vilket enligt SFG kan framställas med en fråga, uppmaning eller ett erbjudande  (Holmberg 

och Karlsson, 2009). Tanken att undersöka denna senare aspekt hos utformningen av 

läroböckernas övningsuppgifter, för att sedan jämföra böckerna, föresvävade mig innan jag tog 

fasta på att först se närmare på böckernas själva sakinnehåll, i form av deras behandling av 

analysbegreppen.  
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6  Resultat 
Avsnittet inleds med en översikt över läroböckernas respektive litteraturanalyskapitel (avsn. 6.1), 

varefter varje boks behandling av de fyra begreppen fabel, motiv, tema och intrig redovisas (avsn. 

6.2). Omedelbart efter respektive begreppsavsnitt sammanställs de för begreppen relevanta 

övningsuppgifterna, med bedömning av vilka kognitiva processer de aktiverar.  

I en bilaga finns en översikt över läroböckernas definitioner eller karakteriseringar av de valda 

begreppen.   

 

6.1  Översikt över läroböckernas litteraturanalaysdelar 

6.1.1 Litteraturanalys i Svenska 3 helt enkelt  

Kapitlet "Litteraturvetenskaplig analys" upptar knappt 90 sidor. På kapitlets försättsblad är 
läroplanens centrala innehåll citerat. I inledningen, som fyller knappt en sida, sägs att kapitlet 
”handlar om alla de verktyg som gör dig till en analytiskt läsare av litteratur" (s. 138). I en textruta 
nämner man ett antal "verktyg för att tolka skönlitteratur", kategoriserade som dels 
"berättartekniska grepp", vilka är "författarens verktyg", "litteraturvetenskapliga verktyg", 
"läsarens verktyg" och "litteraturvetenskapliga begrepp", vilka är "ord som har med litteratur att 
göra (exempelvis budskap, epik […]) (s. 138). Indelningen följer alltså inte åtskillnaden mellan 
innehåll och form.  

Kapitlet är indelat efter genrerna lyrik, dramatik och epik. Varje genregenomgång avslutas med en 
"slutuppgift" – lyrikanalys, dramatikanalys resp. epikanalys. Att inleda med lyrik tycks motiveras 
av att lyrikens format är behändigt: ”Varför inte inleda med något litet och laddat – lyriken” 
(Svenska 3 helt enkelt, s. 138). Kapitlet med läroplanens betygsmatris för litteraturstudiet (ibid., ss. 
208f) och de övningsuppgifter som hör till kapitlet, inalles 31 stycken, med delfrågor (ibid., ss. 210 
– 223).  

Flera begrepp är gemensamma för dramatik- och epikanalys och eftersom dramatik behandlas 
före epik i Svenska 3 helt enkelt presenteras de i dramatikavsnittet. Avsnittet är indelat i 
underavsnitten "Analysera handlingen i ett drama" (ibid., ss. 160 – 162), "Analysera karaktärer och 
miljöer" där man utgår från scenanvisningar och repliker (ibid., ss. 163) och "Analysera 
uppbyggnaden i ett drama" (S3H, ss. 164 – 166), där man också presenterar dramaturgimodellens 
sex faser.  

Avsnittet om epik är indelat i underavsnitten "Berättartekniska grepp – författarens verktyg", som 
handlar om beskrivande textanalys (S3H, ss. 178 – 187) och "Litteraturvetenskapliga verktyg – 
läsarens verktyg", som handlar om tolkning (S3H, ss.189f). Någon uttrycklig åtskillnad mellan 
begrepp som hör till ett verks innehåll och sådana som hör till dess form görs inte i den 
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beskrivande analysen. I tolkningsavnittet presenteras tre perspektiv – man talar inte om 
tolkningsmodeller: litteratursociologiskt perspektiv, genusperspektiv och intertextuellt perspektiv. 
Därefter följer ett exempel på epikanalys där de flesta av begreppen appliceras (S3H, ss. 193 – 
201).  

 

6.1.2   Litteraturanalys i Svenska impulser 3 

Bokens kapitel om litteraturanalys, ”Nycklar till litteraturen”, upptar 120 sidor. Kapitlet inleds 

med en lång, orienterande text som, utan att introducera några litteraturvetenskapliga begrepp, 

resonerar om många aspekter av litteratur: litteraturbegreppets spännvidd (SI3, ss. 180 – 182), vad 

som utmärker skönlitteratur (SI3, ss. 183 – 186), verkliga och förmodade effekter av 

litteraturläsning på en, delvis med hänvisning till Lgy 11 (SI3, ss. 187 – 190), vad vi gör när vi 

läser och hur vi läser, med slutsatsen att ens litterära kompetens växer (SI3, ss. 191f), vad 

litteraturvetenskap är (s. 192), vad analys av skönlitteratur tar fasta på (med kortfattad 

introduktion av begreppen fabel, motiv, tema, biografisk läsning, intertextualitet m. fl.) (SI3, ss. 

192f), litteraturens genrer (SI3, s. 194), och man ägnar också frågan om jämställdhet i 

litteraturhistorien en sida (SI3, s. 195).    

Avsnitten inleds i flera fall av frågor: ”Så vad är då den gemensamma nämnaren för alla de olika 
texter som ryms inom det vi kallar för skönlitteratur?” (SI3, s. 183), ”Vad är det egentligen vi gör 
när vi läser skönlitteratur?” (SI3, s. 191), ”Vad är det vi egentligen intresserar oss för när vi läser 
och analyserar skönlitterära texter?” (SI3, s. 192). Fem kriterier för skönlitteratur, formulerade av 
Terry Eagleton, nämns (SI3, s. 184).  

Epikanalys behandlas i avsnittet "Analysera noveller och romaner". Detta är indelat i "Analys av 

innehållet" (ss. 201 – 208) och "Analys av formen" (ss. 209 – 218), vilka följs av en novell med 

övningsuppgifter och ett avsnitt om analys av tecknade serier  (SI3, ss. 222 – 229). Det avslutas 

med en analysmall i punktform (ss. 230f). (På motsvarande sätt är lyrik- och dramatikavsnitten 

disponerade.)   

6.1.3 Litteraturanalys i Människans texter. Språket 

Litteraturanalysdelen, "Textanalys", är uppdelad på tre kapitel och omfattar drygt 120 sidor (MTS, 

ss. 360 – 463). En sex sidors inledning går in på skillnaderna mellan skönlitteratur och faktatexter, 

läsarens förförståelse och olika sätt att läsa. I ett begreppsdiagram visas distinktionen mellan 

faktatexter och gestaltande texter, och de gestaltande texternas tre huvudgenrer jämte 

blandformen faktion (MTS, s. 365; jfr. s. 408, där ett utförligare diagram finns).  Man nämner 

också ett antal faktorer som bidrar till läsarens litterära kompetens.  
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Det följande kapitlet, "22 Att analysera gestaltande texter" (MTS, ss. 366 – 406), ger en översikt 

över de olika momenten i textanalys, från beskrivning till tolkning och perspektivering. Man 

introducerar flera grundläggande begrepp och presenterar åtta modeller för texttolkning, varav 

sju sedan, för illustration, används på en och samma text, Lagerkvists "Prinsessan och hela riket" 

(MTS, ss. 382 – 394).1  

Därefter följer ett kapitel om analys av epik. En och samma text – kortnovellen "Fram på natten, 

när det regnar…" av Henning Mortensen – används för att illustrera stegen i en analys och de 

begrepp som införts.  

I hela framställningen om textanalys gör man en åtskillnad mellan ett verks innehåll och dess 

form. I den analysansats man presenterar behandlas vardera aspekten för sig.  

 

6.2 Begreppsförklaringar och övningar i läroböckerna  

För var och en av de tre läroböckerna presenterar jag här först vad som sägs om begreppen i mitt 

urval och omedelbart därefter vilka övningar i varje bok som uttryckligen handlar om begreppen.  

6.2.1  Begreppen i Svenska 3 helt enkelt  

I Svenska 3 helt enkelt behandlas analys av epik efter analys av dramatik och lyrik, och genom att 

flera begrepp till epiken redan introducerats i dramatikanalysen kommer detta avsnitt  

Fabel och intrig 

I avsnittet "Analysera handlingen i ett drama" introduceras begreppen fabel och intrig, varför 

bägge rimligen ska sägas ha med berättelsens innehåll att göra.  

I en textruta ges explicita definitioner. Fabel definieras som  

"[e]n mycket kortfattad sammanfattning av handlingen utan detaljer, namn eller bihistorier" 

(Svenska 3 helt enkelt, ss. 161).  

Man säger: "[d]e viktigaste händelserna i berättelsen återges i samma ordning som de spelas upp i 

dramat" och exemplifierar med möjliga formuleringar av fabeln i Shakespeares Romeo och Julia 

respektive Stindbergs Fröken Julie. I det senare fallet ges dessutom två alternativa formuleringar, 

den ena med de värderande uttrycken "överklassflicka" och "förför", men alla tre sägs vara "lika 

rimliga och 'rätta' i sina beskrivningar men ger uttryck för helt olika tolkningar" (S3H, s. 160).  

                                                
1 Man kan nog säga att fler än åtta modeller nämns; som exempel på en strukturalistisk modell ges aktörsmodellen 
(ss. 288f) och under rubriken "Normkritiska modeller" nämns feminism, etnicitet, queer och "postkoloniala 
modeller" (Människans texter, ss. 391 – 394). 
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Intrig definieras som "[e]n mer detaljerad sammanfattning som tar med bihandlingar, 

parallellhistorier och namn på personer och miljöer" (S3H, s. 161). I löptexten står: "När man 

återger händelserna i samma tidsföljd som de har i texten kallas det intrig (ibid.) och strax säger 

man att "[s]killnaden mellan fabel och intrig är att i intrigen beskrivs både personer och miljöer" (ibid., 

kursiv. i orig.), vilket stämmer överens med vad man tidigare sagt om fabel.    

Tema och motiv 

Begreppen tema och motiv presenteras i epikavsnittet. Tema definieras som  

"berättelsens grundtanke formulerad med några ord" (S3H,s. 178).  

I avsnittet om lyrikanalys säger man: "[n]är du analyserar diktens tema tittar du […] på  dikten som 

helhet. […] Ett tema är diktens bärande idé, ungefär som en huvudrubrik: 'olycklig kärlek', 

'ångest' eller 'vänskap'. Vad handlar dikten om på ett djupare plan? Vad vill författaren förmedla? 

En dikt kan ha flera teman" (S3H, s. 148, kursiv. i orig.).  

Motiv definierar man som "möjligheter och hinder som utmanar huvudkaraktären och som 

driver handlingen framåt” och tillägger: "[m]otiven bildar textens tema" (S3H, s. 178) 

Tidigare, i behandlingen av dramaturgimodellen, säger man:  

"I fördjupningen är det också intressant att analysera dramats motiv. Motivet kan liknas vid 

ett bränsle som ger energi och för handlingen framåt. Karaktärer i ett drama har ju alltid ett 

motiv, en drivkraft, en vilja. En karaktär utan drivkraft hade knappast varit intressant att 

följa. Det är snarare så att det är intressant att följa en karaktär som får kämpa för att få sin 

vilja igenom. Hinder, möjligheter, utmaningar och begränsnignar, det vill säga den spelplan 

som karaktären utgår ifrån [!], kan beskrivas som motiv. Ett drama kan alltså innehålla flera 

motiv" (S3H, s. 165, kursiv. i orig.).  

6.2.2 Övningar med begreppen i Svenska impulser 3 

Alla fyra begreppen efterfrågas i övningesuppgifter i sammanlagt 6 uppgifter, som ingår i ett 

mindre antal överuppgifter. Att inget uttryckligt sägs om diskussion, samtal eller grupparbete 

tolkar jag som att uppgifterna är tänkta att lösas enskilt. (De uttryck som fetmarkerats i 

uppgiftsformulerinarna är vad jag baserar min tolkning av vilka kognitiva processer som är 

inblandade.)  

Begrepp Uppgift Bloom  
kogn. proc. 

Fabel 

(dramatik) 

"Variera fabeln 
a) Formulera om fabeln i Romeo och Julia på två olika sätt på två olika sätt så 

 
förstå, 
tillämpa,  
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att läsaren får två olika perspektiv av dramat  

b) Ge dina fabler nya titlar. titlarna ska stämma överens med dina nya 
fabler" (s. 213, övn. 12). 

skapa 

Fabel, 
intrig 

(dramatik) 

"Skilj mellan fabel och intrig. 
Här är två texter med en påhittad fabel och en påhittad intrig. […] Vilken 
text beskriver en fabel och vilken beskriver en intrig? Ge exempel med 
några kännetecken som visar att det är en fabel respektive en intrig" (ibid., 
övn. 13). 

 
förstå,  
tillämpa 
 

Tema, 
motiv 

(dramatik) 

"Helhetsanalys av dramat 
[Bakgrund till uppgiften:] a) Hur kommer det sig att fröken Julie antagligen 
tar sitt liv under midsommarnatten?" Förklara ur litteratursociologisk 
perspektiv resp. "'din egen samtid och dina erfarenheter'". 

b) När ni kommit så här långt kan ni också fundera över tema och motiv i 
dramat. Motivera ditt svar. (s. 214, övn. 16; kursiv. i orig.) 

 
 
 
förstå,  
tillämpa  
(uppgiften är 
något oklar) 
 

Motiv, 
tema 

(epik) 

"Möt novellen 'Otur [!] för första gången 
[---] 

d) Vilka motiv hittar du i novellen? Hitta stöd för motiven genom att 
förankra din tolkning eller dina slutsatser i novelltexten. 

e) Vilket tema tycker du att novellen har? Hitta stöd för ditt svar genom att 
förankra din tolkning i novelltexten" (s. 216, övn. 19; kursiv. i orig.)  

 
 
förstå,  
tillämpa, 
analysera 
 
 

 

6.2.3 Begreppen i Svenska impulser 3 

I avsnittet "Analysera noveller och romaner", under rubriken "Analys av innehållet" sägs att 

begreppen fabel, motiv, tema, tid och konflikt kan vara bra utgångspunkter för att "på ett mer 

strukturerat sätt ringa in och analysera" en berättelses handling (SI3, s. 201). (Samma tanke 

återfinns i dramatikavsnittet, där emellertid begreppet intrig också är inkluderat, vilket det inte är i 

epikavsnittet (ibid., s. 269). De begrepp som är gemensamma för båda genrerna presenteras i 

bägge avsnitten.) Man fortsätter: "[g]enom att bygga upp analysen kring dessa begrepp får du 

också lättare att jämföra olika texter med varandra" (ibid., s. 201).    

Fabel 

En definition av fabel ges: 

"[e]n fabel […] i det här sammanhanget [är] en väldigt koncentrerad sammanfattning av 
händelseförloppet där ingen hänsyn tas till berättelsens specifika karaktärer eller miljöer" 
(SI3, s. 201).  

Man exemplifierar med en formulering av fabeln i Odysséen som uppges vara Aristoteles' (ibid.).  

Tema  

Om tema och motiv sägs i epikavsnittet att "de två litterära begreppen […] ligger nära varandra 
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och kan vara svåra att skilja åt." Någon definition ges inte. Man säger att en berättelses tema 

motsvarar dess "huvudämne eller grundtanke": temat "genomsyrar ofta hela berättelsen och kan 

sägas svara på frågan vad berättelsen handlar om på djupet" (ibid., s. 203). Man tillägger att 

romaner kan ha flera teman. Som exempel nämner man "'det godas kamp mot det onda' (tänk 

Sagana om ringen)" och "'kärlek med förhinder' (tänk Romeo och Julia eller Twilight)". Man nämner att 

vissa teman, såsom "hämnd", "utanförskap" m. fl. återkommer i litteraturhistorien och att 

formuleringen av temat är en del av analysen och tolkningen (ibid.).   

Motiv  

Om motiv sägs att "[t]ill skillnad från tema kan en berättelse ha många olika motiv. Det är dessa 

motiv som tillsammans bygger upp och gestaltar berättelsens övergripande [!] tema"2 (ibid., s. 

203). Man säger vidare att "[m]otiven kan knytas till konkreta situationer (eller karaktärer) i 

berättelsen och kallas även för typsituationer eller handlingsmönster. Många motiv terkommer och 

varieras i litteraturen och ofta kan vi känna igen dem från andra texter, filmer eller serier" (ibid.). 

Exempel som ges är "relationen mellan förälder och barn", "uppbrottet från hemmet", "hjälten 

räddar flickan", "den galne vetenskapsmannen" m. fl. (ibid.; jfr. s. 270 där andra exempel ges).  

Intrig 

Begreppet intrig behandlas i dramatikavsnittet, under rubriken "Analys av innehållet". Intrigen 

ska ringas in när man ("du") gör en "mer utförlig sammanfattning av handlingen":  

"Intrigen är händelseförloppet i den ordning författaren skev det i sin pjäs, vilket inte 
behöver vara kronologiskt. Om pjäsen hoppar fram och tillbaks [!] i tiden (bruten 
kronologi) ska också din redogörelse av intrigen följa samma upplägg."  (SI3, s. 269) 

I sammanhanget nämns också parallellhandling och återblickar, vilka alltså ska återges som 

sådana i intrigen. 

6.2.4 Övningar med begreppen i Svenska impulser 3  

I Svenska impulser 3  finns sex enskilda uppgifter under totalt fyra överuppgifter där utvalda 

begreppen efterfrågas. De behandlar de tre begreppen fabel, tema och motiv, men inte intrig, Alla 

sex uppgiterna kräver att de kognitiva processerna förstå, och två av dem även tillämpa och 

analysera analyseras. Arbetsformen för åtminstone fyra av uppgifterna uppgifterna är samtal. (Som 

tidigare är de fetstilta uttrycken i uppgiftsformuleringarna vad jag baserar min tolkning av vilka 

kognitiva processer som är inblandade på.) 

                                                
2 Här lurar en motsägelse som kan göra eleven osäker. Antingen menar författarna att en berättelse har ett övergripande 
tema och möjligen flera underteman, eller så menar man att temat är ett enda, i vilket fall man kunde ha uteslutit 
övergripande.   
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Begrepp Uppgift Bloom  
kogn. proc. 

Fabel, 
motiv, tema 

"Samtala om texten  
[…] 
2. Sammanfatta handlingen [i novellen Höljen (G. Elíasson)] utifrån begreppen fabel, 
tid, motiv och tema (SI3, s. 221). 

 
förstå, 
tillämpa,  
analysera 

Fabel, tid, 
motiv, tema 

"Samtala om texten 
[…] 
2. Sammanfatta handlingen [i den tecknade serien ur Love Hurts (K. W. Andersson)] 
utifrån begreppen fabel, tid, motiv och tema (SI3, s. 229) 

förstå,  
analysera, 
tillämpa, 
skapa 
 

Motiv, 
tema 

(dramatik) 

"Samtala om texten 
1. Sammanfatta inledningsscenen i Personkrets 3:1 i en mening.  

2. Om temat är 'utanförskap' – vilka olika motiv innehåller scenen?" (SI3, s. 282) 

förstå, 
analysera, 
tillämpa  

Tema 

(dramatik 

"Samtala om texten 
[…] 

2. Vilket tema anser du att textutdraget [ur Mor Courage (Brecht)] har? 

3. Finns det ett eller flera motiv som representeras av olika karaktärer? Vilket/vilka?" 
(SI3, s. 283).  

förstå,  
analysera,  
tillämpa,  
värdera 

 

6.2.5 Begreppen i  Människans texter 

I Människans texter introduceras de litteraturvetenskapliga begreppen i ett eget kapitel som föregår 

epikkapitlet. Begreppen i mitt urval hör hemma på bokens analysschemas första steg, som är att 

beskriva texten (Människans texter, s. 367f). I underavsnittet "Textens innehåll" behandlas fabel, 

motiv och tema, och intrig i "Textens form".  

Fabel, motiv och tema 

Till att börja med slår man fast att "texten som du läser kan beskrivas med de två frågorna vad 

och hur". Fabel, motiv och tema ska man ("du") formulera för att "få en tydlig uppfattning" om 

vad texten handlar om (ibid.). Utan att formulera explicita begreppsdefinitioner slår man fast 

begreppens innebörd.  

Om fabel säger man: "[t]extens fabel återger händelserna i den ordningsföljd som de förutsätts 

inträffa i textens fiktionsvärld" (MTS, s. 370) och förtydligar: "Du ska alltså återge 

händelseförloppet kronologiskt på ett allmängiltigt sätt, utan att säga något om de specifika 

personerna eller den bestämda miljön" (ibid.; min kursiv.). Författarna exemplifierar med fabeln 

(åtta meningar) i Romeo och Julia, utan att diskutera alternativa formuleringar av den.  

Motiv. På liknande sätt fastslås att "[t]extens motiv är de fasta typsituationer som du kan utläsa ur 

fabeln. Du ska inte heller i motivet ta hänsyn till personer och miljö. Motivet är en typsituation 



  16 

 

som alltid kan upprepas" (MTS, s. 370). Man exemplifierar med motiv i form av nominalfraser i 

Romeo och Julia, motsvarande fabeln.  

Tema. Utan omsvep sägs sedan att "[t]emat i en text är den idé, det ämne eller den mening som 

fabel och motiv tycks illustrera. Temat är alltså textens grundtanke. Också den ska formuleras 

generellt, utan förankring till bestämda personer i en viss miljö. Din beskrivning av en texts tema 

kan komma att förändras när du tolkar texten. Men tolkningen kommer efter beskrivningen" 

(MTS, ss. 370f). "Kärlek med förhinder" är det exempel som ges.  

Begreppen fabel, motiv och tema exemplifieras ytterligare när de används i beskrivningen av en 

text (avsn. "Prinsessan och hela riket – exempel på beskrivning", MTS, ss. 379 – 381). I 

dramatikkapitlet förväntas eleven känna till begreppen och de används där i en analys av 

Shakespeares Hamlet (MTS, ss 451f och 459).   

Intrig 

I underavsnittet "Textens form", under rubriken "Komposition" introduceras begreppet intrig, 

följt av tre berättarmodeller (valmodellen (den vanliga, dramaturgiska modellen), vågmodellen 

och utvecklingsmodellen) (MTS, s. 375). Man inleder kompositionsgenomgången med retorsiska 

frågor om hur textens olika delar hänger ihop, i vilken ordning händelserna sker, om kronologin 

är rak eller om berättelsen hoppar fram och tillbaka och säger senare att "[e]n texts fabel […] 

återger händelserna kronologiskt" och att en texts intrig ofta ser annorlunda ut (ibid., 374): 

"Intrigen är händelseförloppet i den ordningsföljd och på det sätt som det presenteras i texten" 

och fortsätter:  

"Intrigen utvecklar fabeln genom att också ange vilka som är de viktigaste personerna och 

vilken huvudhandlingen är. Intrigen ger fabeln mer kött på benen (för att använda ett 

bildligt uttryck […]) 

När du beskiver texters komposition är det alltså intrigen som du redogör för och inte 

fabeln eller när i tiden texten utspelar sig" (ibid., s. 374). 

Hur man resonerar för att komma åt intrigen visas i ett exempel på en analys av en dansk 

kortnovells form (MTS, s. 417). Någon uttrycklig formulering av intrigen ges dock inte. Det gör 

man dock i dramatikkapitlets analysexempel och intrigen kontrasteras där mot fabeln (MTS, s. 

451).   

6.2.6 Övningar med begreppen i Människans texter. Språket   

I Människans texter finns tre övningar som involverar alla de utvalda begreppen. Alla tre 

övningarna kräver de kognitiva processerna förstå, och två av dem även tillämpa och analysera.   
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Två av uppgifterna ska lösas i grupp, den tredje ser ut att behöva göras enskilt, med åtföljande 

gruppdiskussion. (Som tidigare är de fetstilta uttrycken i uppgiftsformulerinarna vad jag baserar 

min tolkning av vilka kognitiva processer som är inblandade på.)  

Begrepp Uppgift Bloom, 
kogn. proc. 

Fabel  

 

"Kärlek med förhinder 
Disktuera i grupp. Hur många andra berättelser känner ni till med samma tema 
som i Romeo och Julia?" (s. 371, övn. 22.2) 

minnas, 
förstå,  
tillämpa3 

Fabel, motiv 
och tema  

"Fabel, motiv, tema 
Utgrå från "Vampyrens son" av Julia Cortázar, "Hissen" av Ana Valdés i 
Antologin (eller någon annan lämplig text). Läs texten noga och formulera 
textens fabel, motiv och tema. Jämför med hur andra i klassen besrkrivet fabel, 
motiv och tema. Har ni valt samma?" (371, övn. 22.3) 

förstå, 
tillämpa,  
analysera  
 

Intrig 

 

"Analysera ett drama 

Arbeta i grupp. Läs ett drama eller se en uppsättning av dramat. Analysera det 
med hjälp av analysmodellen i kapitel 22 [om epik, modellen finns ev. på s. 
367] och detta kapitels anpassning av modellen för dramatik (som exposition, 
peripeti, intrig)" (s. 461, övn. 25.4).  

förstå, 
tillämpa,  
analysera  
 

   

 

                                                
3 Uppgiften kan behandlas enbart med minneskunskaper, vilket är möjligt för den elev som förmodligen redan har 
en hög litterär kompetens och alltså känner till andra berättelser, men för andra, utan sådan beläsenhet torde både 
analys och tillämpning av begreppskunskap krävas försåvitt svaret är större än noll.   
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7 Diskussion och slutsatser 

Jag börjar diskussionen med min inledande forskningsfråga om hur läroböckerna definierar eller 

karakteriserar de valda begreppen (forskningsfråga 1). Därefter diskuterar jag vilka kognitiva 

processer (kunskapsförmågor) böckernas övningsuppgifter förutsätter i relation till de valda 

begreppen (forskningsfråga 2). I det sammanhanget kommer jag också att diskutera hur 

läroböckernas behandling av begreppen kan sägas bidra till elevernas utveckling av litterär 

kompetens (forskningsfråga 3). Därpå följer de slutsatser jag drar av undersökningen.  

7.1 Diskussion 

7.1.1 Hur definieras begreppen? 

Hur begrepp förklaras och exemplifieras är naturligtvis vad som kan skapa en mer substantiell 

förståelse av dem. En sådan förståelse försöker man naturligtvis också ge i läroböckerna. Med en 

definition blir ett begrepp i regel inte mer åskådligt, men stringenta begreppsdefinitioner inom ett 

område gör det möjligt att se den begreppsliga strukturen på området  (Nuopponen, 1996; jfr. 

Hansson, 2007), och det är värdefullt för förståelsen. Om ett begrepp ges en uttrycklig definition 

blir också begreppets interna struktur – relationen mellan överbegrepp och karakteristiska drag – 

tydlig, och detsamma gäller förstås begreppets innehåll – särskilt vilket eller vilka de 

karakteristiska dragen är. Det är därför jag är intresserad av om man i läroböckerna faktiskt ger 

definitioner eller nöjer sig med förklaringar.  

Det har visat sig att man faktiskt också försöker definiera begreppen, åtminstone mitt lilla urval, 

fastän inte alla definitioner är formellt oklanderliga (jfr. Nuopponen, 1996; Suonuuti, 2004). När 

det gäller begreppet fabel kan man notera att Människans texter med sin förklaring inkluderar det 

karakteristiska draget  att händelseförloppet ska återges kronologiskt. I definitionen som ges i 

Svenska impulser ingår inte detta drag och det motsägs inte heller av något i texten. Inte heller 

Svenska 3 helt enkelt inkluderar det i sin definition. Man säger också att händelserna i ett dramas 

fabel ska återges i "samma ordning som de spelas upp i dramat" (som i sig är en otydlig 

formulering), vilket ger stöd för att det är händelseförloppet i den tidsföljd det berättas som ska 

återges i en fabel. Faktum är att inte heller referensböckerna jag citerat (avsn. 3.1.1) gör det. Saken 

har kanske marginell betydelse, men en motsägelse finns i alla fall.  

Definitionen av motiv i Svenska 3 helt enkelt är inte alldeles tydlig. Det resonemang som förs i 

samband med dramaturgimodellen (s. 165) gör saken ännu litet otydligare. Man kan notera två 

saker. Den ena gäller flertydigheten hos motiv: Författarna tycks glida från den 
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litteraturvetenskapliga betydelsen, i vilken ett motiv kanske vanligast har formen av en 

nominalfras ("kärlek med förhinder"), till den motivationsteoretiska betydelsen, där motiv ≈ 

bevekelsegrund och kanske typiskt uttrycks i form av en påståendesats eller infinitivfras. (För att 

konkretisera: säg att eleven E är motiverad att läras sig om textanalys. Ett möjligt motiv för E är 

då: att få bra betyg på det kommande provet – där har vi ett motiv. Andra möjligheter finns säkert.) 

Därmed blir det oklart vad man menar med motiv, men eftersom man säger att motiven "bygger 

upp  och gestaltar berättelsens tema", riskerar även begreppet tema att bli oklart. 

När det sedan gäller begreppet tema ger alla tre läroböckerna i princip samma ordboksdefinition. 

I Svenska impulser nämner man också att teman återkommer i litteraturen, vilket är en viktig 

anmärkning eftersom temaforskning är, eller åtminstone har varit ett viktigt område i 

litteraturvetenskapen (Holmberg och Olsson, 1999, s. 33).  

Begreppet intrig inordnas i Svenska impulser under analys av innehållet medan Människans texter 

ordnar det under analys av form. Detta kan antagligen vara svårt för en elev att förstå, eftersom 

intrigen är en formaspekt på ett otydligare sätt än exempelvis meningslängd är. Intrigen är en 

aspekt av en berättelses innehåll såtillvida att den inkluderar händelser. Men de händelser som 

ingår i intrigen fyller funktioner i händelseförloppet och den ordning författaren valt att 

framställa dessa händelser i har med just textens form att göra. Det framgår i Människans texter 

varför begreppet hör till berättelsens form, men man förklarar inte varför intrig inte gäller 

innehållet. Att intrig är ett formbegrepp och inte innehållsbegrepp har man uppenbarligen missat 

i  S3H och SI3, möjligen därför att förklaringen är komplicerad.  

 

7.1.2  Övningsuppgifterna som medel att uppnå litterär kompetens 

Styrdokumenten kräver inte bara att eleven ska känna till litteraturvetenskapliga begrepp, utan 

också kunna använda dem. Hade blott faktakunskap varit målet, hade läroböckerna kunnat nöja 

sig med att definiera eller förklara begreppen. Övningarna hade kunnat handla om att para ihop 

en viss term med en viss definition. Målet med skolans litteraturstudium är emellertid att eleven 

ska utveckla sin litterära kompetens, fastän studiernas fokus torde komma att ligga på 

performanskompetensen, eftersom denna förefaller vara vad kunskapskraven efterfrågar. Det är 

ju inte heller ovanligt att gymnasieelever i årskurs 3 är mera intresserade av kunskapskravens 

tolkning inför betygssättningen än av skolämnenas stipulerade syften.  

Vilket slags kunskap kräver övningarna och på vilken nivå?  

Olika inlärningsteorier ger olika svar på frågan om hur användandet av begrepp effektivast lärs in 

– om självständig aktivitet är avgörande (kognitivism/konstruktivism, Piaget) eller om det är 
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kommunikation och det sociala sammanhanget (sociokulturell teori, Vygotski); gemensamt för de 

teorier som lärare omfattar är i alla fall någon form av aktivitet, att eleven får använda begreppen. 

Eftersom mitt syfte inte är att försöka reda ut vilken inlärningsteori de olika böckerna ger uttryck 

för, är det tillräckligt att fastställa om böckerna innehåller övningsuppgifter som tränar 

användandet av begreppen och vad de i så fall består i.  

En inledande anmärkning om tillvägagångssättet i bedömningen av vilka kognitiva processer som 

övningsuppgifterna kräver för att lösas, är att den indelning jag utgått ifrån är tämligen 

övergripande. I Blooms reviderade taxonomi urskiljs, för vart och ett av de övergripande slagen, 

underkategorier och dem skulle man behöva ta hänsyn till.  

En liknande anmärkning går att göra gällande de kunskapsnivåer som sätts på prov. Jag har inte 

beaktat någon annan nivå än bergreppskunskap. Även denna enda "kunskapsnivå" går att dela in i 

finare kategorier; därtill kan det av en grundlig analys visa sig att fler kunskapsnivåer än 

begreppskunskap (och för den delen faktakunskap) är inblandade, även när ämnet är användande 

av vetenskapliga begrepp.  

Till sist, när det gäller att metod- och analysansatser, så skulle dessa bli betydligt säkrare om (a) 

förutbestämda kriterier för vilken kognitiv process en viss typ av uppgiftsformulering kräver, och 

(b) utförande av analysen enligt kriterierna genomfördes av någon annan person än, i det här 

fallet, jag, och allra helst av mer än en annan person. Lämpligen skulle uppgifterna vid ett sådant 

upplägg gås igenom i slumpmässig ordning och utan information om vilken bok de härrörde 

ifrån. I en mer heltäckande undersökning skulle sådana metod- respektive analysansatser behöva 

tillämpas för att minimera risken för bias.  

Vad kan man då säga utgående från min undersöknng, som närmast har explorativ karaktär?  

Den visar att de i alla böckerna övar användningen av begreppen i urvalet, med undantag för ett 

av dem (intrig, som inte övas i Svenska impulser). De kognitiva processer som förutsätts i Svenska 

impulser och Människans texter är i så gott som alla uppgifterna förstå, tillämpa och analysera. Svenska 

3 helt enkelt kräver, såvitt jag kan se, inte lika mycket analytisk förmåga som de båda andra 

böckerna. Nu ska man emellertid komma ihåg att jag inte har granskat hur omfattande varje 

övningsuppgift är; en analys av en lång text medför rimligen mer analys än av en kort text, fastän 

det inte nödvändigtvis måste vara så.  

Jag har inte sett närmare på alla övningsuppgifter: transferkompetens och konstitutionell 

kompetens övas i andra, men jag kan inte säga i vilka proportioner; inte heller någon 

tillnärmelsevis heltäckande bild av övandet av performanskompetensen går att få, ty endast de 

övningar som handlar om de fyra begreppen i mitt urval har tagits med. Övningsuppgifter om 
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berättarperspektiv, tid, stil osv. handlar också om begrepp och hör därmed också ihop med 

performanskompetens, men de har exkluderats.   

 

7.3 Slutsatser 
Jag drar följande slutsatser av undersökningen.  

Begreppen: De analyserade läroböckerna ger i de flesta fall definitioner av begreppen i urvalet 

(fabel, motiv, tema och intrig). Utgående från definitionerna och de förklaringar som ges i 

lärobokstexterna skiljer sig vissa begrepp åt innehållsligt mellan läroböckerna. Både definitionerna 

och de förklaringar som ges är ibland oklara.   

Begreppsanvändning i övningarna: Övningarna i alla böckerna övar användningen av begreppen i 

urvalet, med undantag för intrig, som saknas i en boks övningar. De kognitiva processer som 

krävs av övningarna är, i så gott som alla uppgifterna, förstå, tillämpa och analysera. En av böckerna 

förefaller kräva mindre av elevens analytiska förmåga än de båda andra.  

Litterär kompetens: Av övningsuppgifterna att döma övas performanskompetensen i alla tre 

böckerna, vilket ligger i linje med läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven för svenska 3. 

Det går inte att dra någon bestämd slutsats utöver detta om läroböckernas bidrag till 

performanskompetensen, eller den litterära kompetensen som helhet. Därtill skulle ett annat 

undersökningsupplägg krävas, vilket vore angeläget att pröva.  
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Bilaga. Översikt över läroböckernas begreppsdefinitioner 

 Svenska 3 helt enkelt Svenska impulser 3 Människans texter. Språket 

begrepp DEFINITION/FÖRKLARING 

fabel DEFINITION 

"mycket kortfattad 
sammanfattning av handlingen 
utan detaljer, namn eller 
bihistorier" (s. 161) 

DEFINITION 

"väldigt koncentrerad 
sammanfattning av 
händelseförloppet där ingen 
hänsyn tas till berättelsens 
specifika karaktärer eller 
miljöer" (s. 201) 

FÖRKLARINGAR 

"[t]extens fabel återger 
händelserna i den ordningsföljd 
som de förutsätts inträffa i 
textens fiktionsvärld" (s. 370) 

"… återge händelseförloppet 
kronologiskt på ett allmängiltigt 
sätt, utan att säga något om de 
specifika personerna eller den 
bestämda miljön" 

motiv 

 

DEFINITION  

"möjligheter och hinder som 
utmanar huvudkaraktären och 
som driver handlingen framåt"  

(Tillägg: "Motiven bildar textens 
tema.") (s. 178)  

FÖRKLARING 

"[t]ill skillnad från tema kan 
en berättelse ha många olika 
motiv. Det är dessa motiv 
som tillsammans bygger upp 
och gestaltar berättelsens 
övergripande [!] tema" (s. 
203) 

DEFINITION 

"fasta typsituationer som du kan 
utläsa ur fabeln" 

och  

"typsitiuation som alltid kan 
upprepas" (s. 370) 

 

tema DEFINITION 

"berättelsens grundtanke 
formulerad med några ord"  

DEFINITION  

"textens huvudämne eller 
grundtanke" (s. 203) 

DEFINITION 

"textens grundtanke" (s. 370) 

intrig DEFINITION  

"mer detaljerad samman-
fattning som tar med 
bihandlingar, parallellhistorier 
och namn på personer och 
miljöer" (s. 161) 

DEFINITION 

"Intrigen är 
händelseförloppet i den 
ordning författaren skrev det 
i sin pjäs, vilket inte behöver 
vara kronologiskt. (s. 269) 

DEFINITION 

"händelseförloppet i den 
ordningsföljd och på det sätt 
som det presenteras i texten" (s. 
374) 

 


