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Abstrakt 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare i gymnasieskolan arbetar med 

fiktioner av olika slag och om arbetssätten skiljer sig åt beroende på om undervisningen sker i 

ett yrkesförberedande program eller ett högskoleförberedande program. Fyra verksamma 

lärare intervjuades utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Resultatet visar att lärarna har 

frångått de gamla traditionella arbetssätten där man ofta arbetade i kronologisk ordning och 

där eleverna fick skriva recensioner. Idag läggs fokus på att hitta teman, koppla fiktioner till 

samhällets utveckling och elevernas egna liv och erfarenheter samt att analysera fiktioner via 

gruppdiskussioner alternativt helklassdiskussioner. Filmens roll i skolan har fått högre status 

och filmens språk har tagit plats i undervisningen. Anpassning i undervisningen sker på 

individernas villkor och mindre utifrån vilken typ av program de läser. Fiktioner har en 

central roll i skolan och används för att hjälpa eleverna både att utvecklas som människor och 

för att förstå det samhället vi lever i.  

Nyckelord: Anpassning, Fiktion, Film, Gy11, Gymnasieskola, Metodik, Skönlitteratur, 

Svenska, Teater 

 



Abstract 

The aim of this study is to find out how teachers in the upper secondary school in Sweden 

works with fictions of different kinds and if these work procedures differ depending on if the 

teaching take place in a vocational programme or a higher education preparatory programme. 

Four active teachers were interviewed on the basis of a semi-structured interview guide. The 

result shows that the teachers have abandoned the old traditional work procedures where one 

often worked in chronological order and where the pupils got to write reviews. Today, focus 

is on finding themes, connecting fictions to the society's evolvement and the pupils' own lives 

and experiences and also analyzing fictions through group discussions, alternatively whole 

class discussions. The film's role in school has been given a higher status and the film's 

language has received space in the education. Adaption in education occurs on the individuals' 

terms and less based on what programme they are reading. Fictions have a central role in 

school and are used to help pupils both develop as humans and to understand the society we 

are living in.     

 

Keywords: Adaption, Fiction, Film, Gy11, Literature, Methodology, Swedish, Theatre, Upper 

secondary school 

English title: "A good novel can save lives": Methodology and adaption when working with 

fictions in Upper secondary school 
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1. Inledning 

 

Ämnet svenska är uppdelat i två delar; språk och litteratur (Skolverket, 2011). Den litterära 

delen består av olika typer av texter där skönlitteratur och annan typ av fiktivt berättande är en 

av texttyperna som eleverna ska arbeta med. Läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, redogör 

för syftet med skönlitteraturen och beskriver att texterna ska komma från både manliga och 

kvinnliga författare samt att de ska härstamma från olika tider och olika kulturer (Skolverket, 

2011). Emellertid står det ingenting om hur lärarna ska lägga upp undervisningen.  

 

Didaktiken ska svara på frågorna vad som ska arbetas med, hur det ska arbetas med samt 

varför, vilket syftet är, med arbetet. Läroplanen har redan besvarat på varför och i liten 

utsträckning även vad. Metoddelen, hur, är i ämnesplanerna utelämnad. Det innebär att 

lärarna får stor frihet i hur de lägger upp undervisningen, vilket i sin tur leder till att 

undervisningsmetoderna kan skilja sig mycket åt från lärare till lärare och från skola till skola. 

Olika metoder riskerar att leda till olika utbildningsnivåer för eleverna, vilket kan påverka 

både dem och lärarna när lärarna ska bedöma elevernas arbete. De riskerar även att få olika 

typer av färdigheter inför framtiden, vilket inte nödvändigtvis är negativt. 

 

Ämnet Svenska har samma ämnesplan och samma kunskapskrav oavsett vilket 

gymnasieprogram som eleverna läser. Men undervisningen som leder fram till målen behöver 

inte se likadan ut för alla. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.” (Skolverket, 2011, s. 6) Därutöver 

ska lärarna ta tillvara på de kunskaper om arbetslivet som eleverna har och skaffar sig under 

utbildningstiden (Skolverket, 2011). Det innebär att utbildningarna kommer att se olika ut 

beroende på vilket program som eleverna läser, vilket också kan påverka ämnet Svenska.  
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2. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svensklärare verksamma vid yrkes- och 

högskoleförberedande program i gymnasieskolan arbetar med fiktioner. 

 

2.1 Frågeställningar 

o Hur arbetar lärare med fiktioner i yrkesförberedande respektive högskoleförberedande 

program? 

o Finns det skillnader i arbetssätten och hur ser de i så fall ut? 

o Hur anser lärare att ämnesplanen i Svenska 1 påverkar arbetet med fiktioner? 

 

2.2 Begrepp 

Begreppet fiktion, som kommer att användas i denna uppsats, är en berättelseterm inom 

litteraturvetenskapen. Olin-Scheller (2006) använder ordet fiktionstexter i sin avhandling. Det 

är en berättelse som är påhittad och denna kan vara i form av epik, dramatik, film, teater, 

tecknade serier eller dataspel. Begreppet det vidgade textbegreppet har tagits bort från 

ämnesplanerna för svenskämnet i och med införandet av Gy11, och ersatts med film, teater 

och andra medier (Skolverket, 2011). Det vidgade textbegreppet stod för olika typer av 

fiktionstexter, men även bild och ljud såsom målningar och musik. I denna studie kommer 

fokus att ligga på längre fiktioner vilket innebär att målningar och musik inte kommer att 

beröras såvida inte informanterna själva tar upp dem. Inte heller sociala medier och bloggar 

kommer att beröras eftersom de inte ligger inom området för fiktivt berättande utan är texter 

som ofta är argumenterande eller informerande. 

Högskoleförberedande program och ämnesplaner är begrepp som kommer att användas trots 

att de innan år 2011 hette studieförberedande program och kursplaner. Detta är för att försöka 

undvika förvirring hos läsaren och för att hålla en konsekvent linje.   
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3. Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer styrdokumenten för studiens aktuella område att redogöras för. Både 

det nu gällande styrdokumenten och de som gällde fram till 2011 kommer att belysas med 

anledning av att de elever som har läst ett extra år på gymnasieskolan ännu läser via de gamla 

styrdokumenten och därför att det endast var tre år sedan de nya styrdokumenten började 

gälla. Därefter kommer det sociokulturella perspektivet och Basil Bernsteins kodteori att 

presenteras. Slutligen kommer tidigare forskning inom metodikens område i fiktionsarbete att 

belysas, där den största delen är forskning från Sverige.  

 

3.1 Styrdokumenten 

Efter införandet av den nya läroplanen Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011, Gy11, är endast Svenska 1 (100 poäng) en obligatorisk kurs 

för yrkesförberedande program. Svenska 2 (100 poäng) och Svenska 3 (100 poäng) är valbara 

kurser för de yrkesförberedande programmen. Dock är Svenska 1, 2 och 3 obligatoriska 

kurser för de högskoleförberedande programmen. Under 1994 års läroplan för de frivilliga 

skolformerna, Lpf94, var både Svenska A (80 poäng) och Svenska B (120 poäng) 

obligatoriska kurser för alla gymnasieprogram. Det innebär att de yrkesförberedande 

programmen får 100 poäng mindre Svenska idag än innan införandet av Gy11 medan de 

högskoleförberedande programmen får 100 poäng mer Svenska än innan Gy11 togs i kraft. 

Emellertid kan de elever som läser på de yrkesförberedande programmen välja att lägga till 

Svenska 2 och 3 som extra kurser i sin gymnasiala utbildning.  

 

3.1.1 Gy11 

Enligt Gy11 är syftet med kurserna i Svenska, vad gäller skönlitteratur och andra typer av 

fiktionstexter, för det första att eleverna ”får möta olika typer av skönlitteratur och andra typer 

av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 

utbildningen.” (Skolverket, 2011, s. 160) För det andra ska eleverna få möjlighet att i 

fiktionsarbetet:  

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. (Skolverket, 2011, s. 160) 

Det står även i ämnesplanen att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

förmåga att producera egna texter med utgångspunkt i en läst text, tillägna sig kunskap om 

centrala och internationella skönlitterära verk och författarskap för att sedan kunna sätta in 

dessa i ett sammanhang. Undervisningen ska även ge eleverna kunskap om genrer, 

berättartekniska och stilistiska drag, både i skönlitteratur från olika tider och i film och andra 
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medier. Den ska ge eleverna förmåga att reflektera över skönlitteratur från olika kulturer 

författade av både kvinnor och män (Skolverket, 2011). 

 

I det centrala innehållet för Svenska 1 står det att eleverna ska arbeta med fiktioner av både 

män och kvinnor, skrivna i olika tider och i olika kulturer. De ska även arbeta med motiv, 

berättarteknik och vanligt förekommande stildrag i fiktioner (Skolverket, 2011).  

För att uppnå betyg E ska dessa mål vara uppfyllda: 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk 

och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk 

genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och 

formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. (Skolverket, 2011, s. 163) 

 

I det centrala innehållet för Svenska 2 står det att eleverna ska arbeta med fiktioner både från 

Sverige och från andra delar av världen. Det ska vara fiktioner av både män och kvinnor från 

olika tider och epoker. Dansk och norsk litteratur ska finnas med, delvis på originalspråk. 

Eleverna ska ges möjlighet att se relationer mellan fiktioner och samhällsutveckling och hur 

fiktioner har formats av olika förhållanden och idéströmningar som har funnits samt hur 

fiktioner har format samhället. De ska även få kunskap om litteraturvetenskapliga begrepp 

och deras användning (Skolverket, 2011). För att eleverna ska uppnå betyget E i Svenska 2 

ska eleven diskutera ”översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och 

författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 

Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och 

idéströmningar i samhället” (Skolverket, 2011, s. 170). 

 

Även i det centrala innehållet för Svenska 3 står det att eleverna ska arbeta med texter av både 

kvinnor och män, men med tillägget att det ska vara texter inom genrerna prosa, lyrik och 

dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp och 

verktyg ska förekomma (Skolverket, 2011). För att uppnå betyg E i Svenska 3 ska eleven 

kunna ”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.” (Skolverket, 2011, s. 177) 

 

3.1.2 Lpf94 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, gällde mellan åren 1994 och 2011 men 

används för sista gången för vårterminen 2014 för de elever som läst ett extra år. Syftet med 

kärnämnet Svenska, vad gäller skönlitteraturen, var att  

 

eleverna utvecklar lust och förmåga att läsa skönlitteratur från olika tider och kulturer, så att de blir 

förtrogna med olika författarskap och genrer och stimuleras till att söka sig till skönlitteraturen som en 

källa till kunskap och glädje. (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 35) 
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Skönlitteraturen skulle även medverka till att skapa demokratiska, humanistiska och etiska 

värden hos eleverna samt att de skulle kunna placera sig själva i olika sammanhang, kulturellt 

och historiskt. Det skulle medföra att eleverna skulle få en fördjupad förståelse för människor 

samt kunna reflektera över förändringar som har skett i både kultur och samhälle 

(Utbildningsdepartementet, 1994).  

 

I Svenska A, som omfattade 80 poäng, fokuserade undervisningen mestadels på 

språkutveckling. Målet för eleverna, vad gäller fiktioner, var att arbeta undersökande och 

experimenterande för att förbättra språket. Litteraturundervisningen skulle även vara en 

kunskapskälla och bidra till personlig utveckling och leda till samtal och skrivande. Fiktioner 

från olika tider och kulturer samt texter på danska och norska skulle hjälpa eleverna till att 

formulera egna funderingar, iakttagelser och jämförelser (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

Svenska B, som omfattade 120 poäng, hade fokus på litteratur och samhälle. Målet för 

eleverna var att skaffa sig kunskap om hur litteraturen speglar samhället och kulturen. 

Litteraturhistoria skulle ge kunskap om liv och tänkande i det förflutna, som skulle bidra till 

större förståelse för nuet. Olika arbetsformer skulle finnas representerade i litteraturarbetet, 

där det jämförande perspektivet mellan förr och nu fick en betydande roll. Efter genomgången 

kurs skulle eleverna kunna förmedla andras tankar och dra slutsatser. De skulle ha arbetat med 

centrala verk från Sverige, Norden och övriga världen. De skulle känna till olika, icke 

namngivna, författarskap, de olika epokerna och idéströmningar i olika tider och kulturer med 

största fokus på 1900-talet. De skulle kunna jämföra och ta intryck från olika texter från 

kulturer förr och nu och se samband dem emellan. I litteratursamtal skulle eleverna kunna 

analysera fiktioners budskap och kritiskt kunna granska och bedöma innehåll och syfte. De 

skulle även känna till viktiga genrer och litteraturvetenskapliga begrepp som är relevanta för 

tolkning, granskning och analys av fiktioner (Utbildningsdepartementet, 1994).  

 

3.2 Teoretiska perspektiv 

De teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien är det sociokulturella perspektivet 

och den kodteori som utbildningssociologen Basil Bernstein lade fram. Utbildningssociologen 

Basil Bernsteins teorier om makt och kontroll skapades utifrån den brittiska skolan, men har 

applicerats även på den svenska skolan av bland andra Anita Norlund (2009;2011). 

 

3.2.1 Det sociokulturella perspektivet  

Säljö (2000) skriver att det sociokulturella perspektivet innebär att lärande är 

situationsbundet. Individer tar in och förvaltar kunskap från andra, exempelvis ett kollektiv. 

De kulturella omständigheter som vi lever i spelar roll i hur och vad vi lär oss. I dagens 

samhälle lär vi oss inte längre saker utantill i brist på böcker och lättillgängligt internet. ”Det 

är i stället förmågan att tolka, att koppla resonemang i texter till konkreta händelser i en yttre 

fysisk verklighet och att argumentera med hjälp av ... begrepp vi måste lära.” (Säljö, 2000, s. 
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16) Säljö skriver att det sociokulturella perspektivet på lärande, tänkande och handlande 

innebär att granska hur individer och grupper skaffar sig och utnyttjar både fysiska och 

kognitiva resurser. Speciellt intresserar man sig för samspelet mellan individ och grupp 

(Säljö, 2000). Kunskaper och färdigheter kommer till oss genom interaktion med andra 

människor. Genom kommunikation både föds sociokulturella resurser och förs vidare (Säljö, 

2000). När vi tar in kunskap lagras den i hjärnan för att vi senare ska kunna ta fram och 

använda den. I ett klassrum överför läraren information och eleverna mottar den. Men även 

elever överför information till varandra och till läraren. I lärsituationer kan vi inte undgå att ta 

del av utbytet av information, vilket innebär att vi inte kan undgå att lära (Säljö, 2000).  

 

Enligt Säljö är kulturen dynamisk och vi utvecklar hela tiden nya redskap för att vidga vår 

intellektuella och praktiska förmåga. Vi använder oss av olika sätt att tala, läsa och definiera 

problem som vi möter i den omvärld vi befinner oss i (Säljö, 2000). Vi deltar i 

kommunikativa samspel med andra människor. ”De sätt att resonera och tolka verkligheten 

som vi möter i interaktion, använder vi senare som resurser för att förstå och kommunicera i 

framtida situationer.” (Säljö, 2000, s. 105-106) Säljö hävdar att en kommunikativ situation 

leder till att vi gör inre tolkningar som vi sedan kan kommunicera vidare till andra. Även 

texter ingår i kommunikativa sammanhang och är aldrig isolerade. Läsning är ingen färdighet 

som man tillägnar sig en gång för alla. Istället är den konstant utvecklande för oss 

intellektuellt, socialt, personligt och emotionellt (Säljö, 2000). Genom att texten har förmåga 

att röra sig i tid och rum vidgas läsarens perspektiv. Läsaren blir då delaktig i en mer varierad 

och större värld eftersom erfarenheterna, som kan fås via texten, och som läsaren tar till sig 

övergår till att bli läsarens erfarenheter. Det gör att läsaren får mer material till reflektion och 

utveckling. Texten utelämnas till läsaren och dennes tolkning. Till skillnad från samtalet är 

avsändaren, författaren, inte närvarande vilket innebär att läsaren måste utveckla sina verktyg 

för att tolka texten. Säljö menar att kognitiv socialisation krävs för att ta mening från texter 

och att det är skolan som i första hand bidrar med den (Säljö, 2000).  

 

3.2.2 Basil Bernsteins kodteori 

Bernstein (1999) utformade en makt- och kodteori utifrån det brittiska samhället och skolan, 

men delar av hans teori och begrepp har även använts av svenska forskare. Bernstein menade 

att de två formerna av kunskapsdiskurser som diskuterades, en officiell skolkunskap och en 

lokal vardagskunskap, inte kompletterade varandra utan snarare stod i motsatt med varandra 

(Bernstein, 1999). Han introducerade därför två diskurser som han menade skulle skapa större 

skillnader mellan och inom dessa (ibid.). Norlund menar att Bernsteins begrepp vertikal 

diskurs innebär att elever måste få redskap i sin utbildning för att kunna analysera texter på ett 

djupare plan, medan den horisontella diskursen innebär en mer ytlig behandling av texter 

(Norlund, 2011). Caroline Graeske skriver att den vertikala diskursen, till skillnad från den 

horisontella diskursen, kännetecknas av specialisering, generalisering, distansering och 

abstraktion, vilket innebär fokusering på kritisk läsning och analysering. Den horisontella 

diskursen är vardaglig och betonar det välkända och det bekanta (Graeske, 2013).  En mer 
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intellektuell och rationell form av aktivitet behövs vid läsning på den vertikala diskursen och 

färdigheterna som läsarna får kan appliceras i nya lässituationer i framtiden (Norlund, 2009). 

Den horisontella diskursens läsning avslutas i och med en textläsning är avslutad, och det är 

osäkert om någon progression har skett (Norlund, 2009).  Den vertikala diskursens 

undervisning bidrar till att eleverna lär sig att analysera samhället och sina egna roller i 

samhället. Undervisningen bör, enligt Bernsteins teori, börja på en horisontell diskurs, för de 

elever som ligger på den nivån, till att röra sig mot den vertikala diskursen i takt med att 

eleverna lär sig att behärska textanalyser (Norlund, 2011).  

 

Bernstein skiljer även på begreppen klassifikation och inramning. Klassifikation innebär 

gränsdragningar, exempelvis hur relationerna mellan olika skolämnen ser ut eller relationen 

mellan utformningen av läsundervisning på olika gymnasieprogram (Norlund, 2009).  

 

Stark [sic] klassifikation opererar när akademiska discipliner är tydligt avgränsade och distinkta och när 

exempelvis olika ämnen i skolan inte arbetar tillsammans. I en svagt klassificerad praktik förs saker 

istället ihop. Skolämnen är då integrerade, skolarbetet inte så specialiserat och texter och ämnen för 
läsningen hämtas ur verkliga livet. (Norlund, 2009, s. 54-55) 

 

Inramningen talar om vem som har kontrollen över vilka fiktioner som tas in i 

undervisningen, hur kritisk läsning introduceras och följs upp, vilka undervisningsmetoder 

som lärarna använder sig av, vilket tempo som undervisningen håller och hur olika 

textaktiviteter kopplas ihop (Norlund, 2009). I en stark inramning är det lärarna som har 

kontrollen över vad som ska läsas och de bedömer eleverna utifrån tydliga kriterier eller mål. 

I en svag inramning är det eleverna som har kontrollen (ibid.). Otydliga gränsdragningar 

mellan lärare och elever gör att eleverna får större utrymme för att styra undervisningen. Detta 

är vad Bernstein kallar för den osynliga pedagogiken (Bernstein, 1983). Den kräver ofta större 

resurser för att fungera i skolan.  

 

3.3 Tidigare forskning 

I Sverige är det 40 procent av pojkarna respektive 23 procent av flickorna som aldrig läser 

böcker på fritiden enligt en PISA-undersökning från år 2000 (Skolverket, 2001). Det innebär 

att många elever kommer till skolan med lite erfarenhet av att läsa och tolka litteratur. Den 

enda erfarenheten av litteratur som de har fått är via skolan. Olin-Scheller (2006) skriver att 

eleverna anser att lärarnas litteraturval är tråkiga, då speciellt pojkar föredrar dataspel och 

film i fiktionsvalet.  

 

Statistik från Statens medieråd för år 2012-2013 visar att 10 procent av gymnasieelever i 

åldern 17-18 år aldrig läser böcker eller tidningar på fritiden (Statens medieråd, 2013a). 22 

procent av eleverna i enkätundersökningen svarade att de läser böcker och tidningar mer 

sällan än en gång i veckan (Statens medieråd, 2013a). ”Flickor i samtliga åldersgrupper … 

läser böcker eller tidningar … oftare än vad pojkar gör.” (Statens medieråd, 2013a, s. 19) 

Enkätundersökningen visar också att 75 procent av gymnasieelever i åldern 17-18 år 
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spenderar mindre än en timma per dag på fritiden åt läsning av böcker eller tidningar (Statens 

medieråd, 2013a). I en enkätundersökning för föräldrar till gymnasieelever i åldrarna 17-18 år 

säger 66 procent av föräldrarna att de anser att deras barn läser för lite böcker eller tidningar 

(Statens medieråd, 2013b). 

 

3.3.1 Fiktioner som upptäcktsresa 

Rosenblatt (2002) skriver att läsning är en dynamisk process mellan läsaren och texten, och 

att mening i texter kommer till i dialogen dem emellan. Hon är kritisk till att låta elever endast 

få belysa samhällsproblem och etiska problem och inte se på fiktioner som subjektivt känslo- 

och tankeutvecklande. Hon skriver att lärare, oavsett om det är medvetet eller inte, påverkar 

elevernas känslor för en mänsklig individualitet och ett mänskligt samhälle (Rosenblatt, 

2002). Vidare skriver Rosenblatt att litteraturen låter oss ”begripa de otaliga sätt på vilka 

människor möter de oändliga möjligheter som livet erbjuder.” (Rosenblatt, 2002, s. 21) Hon 

menar att lärare och elever i mötet med litteraturen ofrånkomligt kommer i kontakt med 

psykologiska frågor och sociala attityder även om målet med undervisningen skulle vara 

epokstudier. Därför kan man inte ignorera aspekter som kognitivt och medmänskligt 

utvecklande i litteraturarbetet. Intresset för litteraturkaraktärernas psykologi, varför de handlar 

som de gör och vad som driver dem kommer alltid finnas med, och det gäller för läsaren att 

tolka de ledtrådar som finns angivna för att förstå karaktärerna. Även i äldre litteratur letar 

läsare efter mänskliga drag oavsett vilken social och kulturell skillnad det finns mellan läsare 

och karaktär. Trots att det finns forskning på området ser Rosenblatt att en del lärare fortsätter 

att be elever fälla moraliska omdömen i sin läsning istället för att utmana dem till att förstå 

varför karaktärer handlar som de gör. Hon anser att eleverna ska inspireras till att få en 

givande syn på mänskligt beteende (Rosenblatt, 2002). En djupare form av förståelse krävs 

för att kunna ta till sig äldre litterära verk.  

 

Vissa romaner kommer till exempel att kräva en förståelse av den historiska period som behandlas. Ett 

verk ... inbjuder till reflektion över idén att samhällen under olika epoker och i olika delar av världen 

har skapat utomordentligt skiftande sociala, ekonomiska och politiska strukturer som ger ett helt annat 

mönster åt individens liv än det som råder i vårt eget samhälle. (Rosenblatt, 2002, s. 30)  

 

Det innebär att en historisk kontext alltid är nödvändig i arbetet med äldre litteratur även om 

det allmänmänskliga inte förändrats i stor utsträckning. Människoöden, oavsett när de kom 

till, kan alltid bidra till en förståelse för andra människor men de kan även ge läsarna del av 

erfarenheter som finns i fiktioner. De får reagera och, genom exempelvis litteratursamtal, 

förstå sina reaktioner och jämföra dem med andras reaktioner. Det skapar självmedvetenhet 

och ger eleverna verktyg att arbeta med samt erbjuder erfarenhet att pröva och omvärdera 

antaganden.  
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3.3.2 Olika gymnasiekulturer 

Malmgren (1999) skriver om svenskämnet ur ett progressivt perspektiv och hon menar att 

svenskämnet skilde sig åt beroende på om den gavs till elever på teoretiska gymnasielinjer 

eller till elever på praktiska gymnasielinjer. Detta baserar hon på en undersökning som hon 

genomförde 1992, när läroplanen Lgy70 gällde och gymnasieskolan hade tvååriga och 

treåriga gymnasielinjer. Hon skriver att skillnaderna var att de treåriga teoretiska 

gymnasielinjernas Svenska var ett bildningsämne medan de tvååriga praktiska 

gymnasielinjernas Svenska var ett färdighetsämne (Malmgren, 1999). De lärare som 

Malmgren har använt som informanter och som arbetar på de praktiska gymnasielinjerna 

anpassade undervisningen efter deras elevers erfarenheter, kulturer och intressen, medan 

lärarna på de teoretiska gymnasielinjerna inte gjorde det. De senare hade en fast kärna i deras 

undervisningars planeringar som inte anpassades efter gruppens individer i lika hög 

utsträckning. En informant med erfarenhet från båda typerna av gymnasielinjer berättade att 

ämnet Svenska skiljer sig så mycket åt gymnasielinjerna emellan att det är som två skilda 

ämnen. Den typ av textanalys som eleverna på de teoretiska gymnasielinjerna arbetade med 

skulle inte fungera på den praktiska gymnasielinje som han arbetade på vid intervjutillfället. 

Lärarna på de tvååriga praktiska gymnasielinjerna företrädde, enligt Malmgren, en mer 

pragmatisk ämnesuppfattning och hade en mer kompromissande och förstående hållning 

gentemot eleverna än vad lärarna på de teoretiska gymnasielinjerna hade. Att få ett 

fungerande arbetsklimat var det viktigaste.  

 

Även om alla informanter var överens om att ämnet skiljde sig åt mellan gymnasielinjerna 

hade inte alla samma åsikter om skillnaderna och dess för- och nackdelar. Många ansåg att 

eleverna på de treåriga teoretiska gymnasielinjerna var mer ”homogena” och att spännvidden i 

hur väl de presterade inte skilde sig åt markant (Malmgren, 1992b). Malmgren skriver att 

arbetsformerna förstås som ”mer vuxna och bygger på större eget studieansvar och 

självdisciplin än på de tvååriga linjerna.” (Malmgren, 1992b, s. 71) Eftersom spännvidden var 

stor på de praktiska gymnasielinjerna så var lärarna i större utsträckning tvungna att anpassa 

sig efter eleverna, annars riskerade undervisningen att haverera. Malmgren kommer fram till 

att det inte endast rådde skillnader mellan lärare på teoretiska gymnasielinjer och lärare på 

praktiska gymnasielinjer. Lärarna i hennes intervjustudie hade även personliga tolkningar av 

vad som de ansåg viktigt i svenskämnet. Dessa tolkningar menar Malmgren påverkar hur 

lärarna ser på sin undervisning och på sina pedagogiska strategier (Malmgren, 1992b). 

 

3.3.3 Filmens syfte i undervisningen 

Även Olin-Scheller (2006) uppfattar kravskillnader i svenskämnet beroende på om eleverna 

läser på ett yrkesförberedande program eller på ett högskoleförberedande program. Hon 

skriver i sin avhandling att kraven på eleverna vid de yrkesförberedande programmen är 

betydligt lägre i Svenska B än vad de är för eleverna vid de högskoleförberedande 

programmen (Olin-Scheller, 2006). Hon anser att det råder en osäkerhet bland lärare när det 

gäller litteraturhistoria eftersom ämnesplanen är vag i beskrivningen. Istället för att arbeta 



 

10 

 

tematiskt tenderar lärare att arbeta kronologiskt för att beta av materialet. Olin-Scheller menar 

att genom fiktioner ”skapar vi mening i våra liv och förståelse av oss själva och vår 

omgivning.” (Olin-Scheller, 2006, s. 11)  

 

När det kommer till filmen som fiktion ser Olin-Scheller att den oftast används som 

åskådliggörande, förstärkning, stöd eller komplement till den tryckta boken. Det första sättet 

är film som illustration och används för att belysa olika epokers idéer och ideal och är det 

mest förekommande arbetssättet med film. Baksidan med detta arbetssätt är att filmen oftast 

inte analyseras utan ska belysa de texter som eleverna läst innan eller texten som filmen är 

baserad på. Ibland ses filmen även som en snabb och enkel metod att ta del av en text (Olin-

Scheller, 2006). Vid filmanalys har eleverna endast tillgång till att se filmen en gång, vilket 

Olin-Scheller diskuterar är en stor anledning till varför eleverna fokuserar sina analyser 

utifrån den tryckta texten som de har tillgång till en längre period.  

 

Det andra sättet att arbeta med film är att använda film som förstärkning. Filmen kommer då 

ofta in på slutet av ett tematiskt arbete och inte heller med detta arbetssätt analyseras filmen 

för sig eftersom de tryckta böckerna får stå i fokus. Ofta uteblir samtal om filmen direkt efter 

att eleverna har sett klart den eftersom lektionstiden ofta tar slut. Frågor om fiktionerna i 

samtalsgrupper tenderar att gå fort utan djupgående analys. ”I rask takt och utan någon 

egentlig diskussion, avverkar gruppen de första åtta frågorna som rör Mannen utan öde.” 

(Olin-Scheller, 2006, s. 123) Det ställer högre krav på frågorna och uppgiftens syfte för att 

kunna undvika att eleverna stannar på en ytlig analys. Olin-Scheller observerade i sin studie 

att frågorna som berörde filmen inleddes med att eleverna fick berätta om deras helhetsintryck 

istället för att som med boken direkt börja analysera berättarform. Filmen som sådan fick 

därmed en estetisk och subjektiv belysning i högre utsträckning än den trycka boken.  

 

Det tredje sättet att arbeta med film som Olin-Scheller observerat är att jämföra film och bok. 

I dessa fall ses oftast boken som den riktiga versionen och filmen ska bedömas utifrån den. 

Det kan också handla om att genom filmen hitta drag och teman som finns i de olika 

epokernas litteratur och på så vis finna kopplingar. Olin-Scheller ser även att filmen används i 

större utsträckning i de yrkesförberedande programmen än i de högskoleförberedande 

programmen och att filmen anses ha lägre kulturellt värde än den tryckta boken.  

 

3.3.4 Texturval och anpassning 

Lundström, Manderstedt och Palo (2011) skriver att det finns en risk för att alla potentialer 

som finns med fiktionsläsning inte tas till vara på utan att begränsade formella aspekter på 

litteratur får styra (Lundström, Manderstedt & Palo, 2011). De frågar sig om behovet av att 

mäta kunskaper är så viktigt att man därför betonar dessa formella aspekter i ämnesplanen. 

Det är enligt dem avsevärt lättare att mäta vad elever kan om litteratur, än vad de har lärt sig 

genom den (ibid.). De ser också att den estetiska läsningen riskerar att ignoreras eftersom den 

inte ska mätas, eller betygsättas, enligt kunskapskraven i Gy11 (Lundström, Manderstedt & 
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Palo, 2011).  Enligt Rosenblatt är estetisk läsning den typ av läsning där läsaren söker 

betydelse i texter som får mening och betydelse för dem själva. Motsatsen, efferent läsning, 

innebär att läsaren ställer sig utanför texten för att analysera den eller för att kritiskt granska 

den. (Rosenblatt, 2002). 

 

Lundström (2007) har observerat och intervjuat fyra verksamma svensklärare och kommit 

fram till att lärarna har det gemensamt att de ger starkt fokus på språk och kommunikation. 

Läraren Bo ville få sina elever att läsa då de inte var så intresserade av litteratur. Därför var 

inte Bo noga med att arbeta med djupa textanalyser. Han ansåg att det är viktigt att texter 

väcker empati och tillät ofta sina elever fritt välja romaner att läsa. Bo arbetade med 

kommunikationsträning, att hitta författarens syfte med sin text och berättarteknik med sina 

elever. De fick aktivt skriva ner sina tankar om texter, men dessa diskuteras sedan inte vidare 

i klassrummet. Lundström ser en fara i att lärare inte kan motivera sina textval inför eleverna. 

Det bidrar till att eleverna inte ser syftet med litteraturen eller förstår vad uppgiften ska sträva 

mot.  

 

När Bo inte motiverar textvalen inför eleverna riskerar emellertid lärarkoden att snarast förstärka det 

postmoderna samhällets fragmentisering, där allt blir en serie upplevelser utan synbar koppling till 

varandra ... och på så sätt motverkas den identitetsutvecklande roll som han ger texter genom deras 

potentiella emotionella värden. (Lundström, 2007, s. 208) 

 

Bo ansåg att Lpf94 ger friheter att själv påverka undervisningen därför att den inte är konkret. 

Läraren Cecilia var däremot mer kritisk till styrdokumenten och ansåg dem vara för abstrakta 

och oklara. Hon ville ha mer stoffcentrering men kände sig tvingad till undervisning som 

ställer lägre krav på elever på yrkesförberedande program. Alla de fyra lärarna som 

Lundström har haft som informanter i sin avhandling sa sig anpassa undervisningen efter de 

program som de undervisade på. Disa ansåg att elever på vissa program tar större ansvar för 

sina studier än elever på andra program. Annika uppfattade en konflikt mellan programmålen 

och svenskämnets mål. Hon sa sig försöka programanpassa i högsta möjliga grad utan att göra 

gå emot styrdokumenten. Däremot anpassade hon inte arbetet med litteraturhistoria. Där 

arbetade hon precis som de andra informanterna efter en kronologisk ordning. Även om 

Cecilia var kritisk till undervisning i litteraturhistoria som den såg ut så styrde hon textarbetet 

till att handla om etik och moral, värdegrunden, igenkänning, identitetsskapande och koppling 

mellan olika texter som hon även gjorde med litteraturundervisningen i övrigt. Hon valde 

böcker utifrån ett identitetsutvecklande syfte och förväntade sig inte att eleverna skulle tycka 

om texterna. Hon valde även texter som knöt an till elevernas framtida yrkesliv mer än deras 

fritidsliv. Även Disa arbetade identitetsskapande. Hon integrerade gärna ämnet Historia med 

litteraturhistoria. För att eleverna skulle kunna skapa mening själva utifrån texterna 

konstruerade Disa öppna frågor. Under arbetet med epokerna fick eleverna skriva 

kontextberoende analyser utifrån texterna och se en film för att upptäcka typiska drag i 

epokerna och därefter diskutera sina upplevelser.    
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Lundström menar att textfrågor som går ut på att eleverna ska finna de konkreta svar som 

finns i texter endast är ett sätt att träna läsförståelse. Elever tenderar då att ta för lätt på 

uppgifterna. I arbetet med fiktioner är inte det huvudsakliga syftet att lära sig skriva 

recensioner, men det lutar ibland åt att läsningen blir en övning i en kommunikationsform 

(Lundström, 2007). Det innebär att inget krav finns på att eleverna arbetar med 

meningsskapande. ”Betydelsefullt för den bristande motivationen är säkerligen också att 

elevernas meningsskapande utifrån texterna aldrig efterfrågas. De färdiga frågorna styr deras 

läsning och läsakten får aldrig subjektiv relevans.” (Lundström, 2007, s. 203) I Gy11 står 

dock att skönlitteratur bland annat ska leda till större självinsikt för eleverna.  

 

3.3.5 Läsarter 

Tengberg (2011) skriver om olika läsarter som lärare kan leda sina elever att anamma. 

Handlingsorienterad läsart berör textens handling, dess intrig, och varför karaktärerna 

handlar som de gör. Betydelseorienterad läsart handlar om att se generella drag i texten som 

även kan appliceras på andra händelser än endast den handling som utspelar sig i 

fiktionstexten. Det kan exempelvis handla om att analysera vad aspekter i texten kan betyda i 

andra avseenden. Värderingsorienterad läsart innebär att läsarna utvinner etiska värderingar 

från fiktionstexten som de kan applicera i sina egna liv. Subjektsorienterad läsart är den läsart 

där läsarna väver in egna erfarenheter i läsningen och kan dra nya lärdomar från texten för att 

skapa sig nya erfarenheter. Intentionsorienterad läsart innebär att läsarna försöker förstå vad 

textens författare hade för avsikter med det hon eller han skrev. Detta är en läsart som 

motsäger den teori som menar att texten får mening först när läsaren läser texten och skapar 

mening i samråd med sin egen erfarenhet. Författaren äger inte längre texten efter att den 

publicerats. Tillsist talar Tengberg om den läsart som enligt de senaste årens forskning anses 

som en viktig dimension i läsundervisning, den metakognitiva läsarten. Den innebär att 

läsaren under läsningsprocessen reflekterar över sitt tänkande (Tengberg, 2011). Läsaren 

utvecklar sin läsförmåga och observerar sin läsprocess vilket är steget vidare efter att endast 

analysera textens handling. Fokus kan exempelvis läggas på att reflektera över varför man har 

vissa förväntningar på en text utifrån sin läsrepertoar.  

 

3.3.6 Fiktioner och reflektioner 

Molloy (2008) anser att metodiska tillvägagångssätt, såsom att låta elever i texter stryka under 

rader som de finner starka, inte sätter igång självständigt tänkande. Att arbeta med fiktioner 

kräver istället en kollektiv process som det sociokulturella perspektivet förespråkar. Inte 

heller reproducerande arbetssätt utmanar elever till självständiga reflektioner. Molloy ger 

exempel på hur lärare kan arbeta för att stimulera elever till självstädigt tänkande. 

Metareflektioner, loggböcker, läsloggar, tankekartor, kopplingar och reflektionsarbeten är 

några av de metodiska redskap som hon tar upp för att ge utrymme för elevernas egna språk. 

På så sätt får eleverna ge egna ord åt de erfarenheter som de skaffar sig i läsningen. Hon 

menar att en läsprocess börjar innan eleverna möter texten och de kommer att fortsätta 
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processen efter läsningen (Molloy, 2008). Erfarenheten som fås genom läsning förs vidare till 

kommande lässituationer. Dock sker läsningen ”inom en ram som läraren mer eller mindre 

aktivt kan iscensätta. Hur denna ram ser ut beror mycket på vad läraren har för syfte med 

elevernas läsning, dvs. varför [sic] eleverna ska läsa litteratur.” (Molloy, 2008, s. 287) Molloy 

menar att det sätt en text läses på också är en viktig del i litteraturundervisningen. Om 

texternas teman är aktuella för eleverna kan de lättare koppla dem till ett samhällsperspektiv 

utan att den subjektiva förankringen och läsutvecklingen går förlorad. Eleverna får då 

bearbeta sina egna erfarenheter i de texter som de läser (Molloy, 2008). 

 

3.3.7 Fiktioner och läromedel 

Graeske kommer fram till att läromedlen i Svenska skiljer sig åt beroende på om de är 

framtagna för yrkesförberedande program eller för högskoleförberedande program. 

Läromedlen som är riktade mot de högskoleförberedande programmen efterfrågar andra 

läsarter och kunskaper än de läromedel som är riktade mot de yrkesförberedande 

programmen, detta trots att ämnesplanen för Svenska är riktad till samtliga gymnasieprogram 

(Graeske, 2013).  

 

I läromedlen för yrkesförberedande program organiseras kunskaperna utifrån en horisontell diskurs … 

där livskunskap och elevernas personliga erfarenheter och omdöme står i fokus. I läromedlen för 

högskoleförberedande program däremot, är kunskaperna specialiserade och organiserade utifrån en 

vertikal diskurs … där eleverna tränas i analytiskt och kritiskt tänkande genom att använda 

litteraturvetenskapliga analysverktyg och begrepp. (Graeske, 2013, s. 43)  

 

Fiktioner benämns i lägre utsträckning i de läromedel som är riktade till eleverna på de 

yrkesförberedande programmen. Av dessa fiktioner är det skönlitteratur och som är mest 

förekommande. Dataspel förekommer inte alls i dessa läromedel (Graeske, 2013). Graeske 

skriver att ämnesplanerna i Svenska blir alltmer segregerade och att detta leder till att olika 

kunskapsdiskurser utvecklas inom Svenska 1 för elever som läser på yrkesförberedande 

program och de elever som läser på högskoleförberedande program. Eftersom olika kunskaper 

efterfrågas i läromedlen kan det innebära att kunskapsmålen i Svenska blir svårare att nå för 

eleverna på yrkesförberedande program. Dock behöver det inte bli så om svensklärarna inte 

arbetar endast utifrån dessa läromedel (Graeske, 2013). Ofullständiga betyg i de 

gymnasiegemensamma ämnena är mer vanligt förekommande för elever på de 

yrkesförberedande programmen än vad de är för de högskoleförberedande programmen 

(Boström, 2013). Boström anser att skolan individanpassar för lite beroende på att skolan har 

en oförmåga att vara flexibel när det gäller att pröva olika arbetssätt (Boström, 2013). 
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4. Metod och material 

 

I detta avsnitt kommer studiens metod, den kvalitativa och halvstrukturerade intervjun, att 

presenteras och problematiseras. Därefter kommer studiens informanter och intervjuprocess 

att redogöras för, följt av en beskrivning av studiens bearbetning och urval. Slutligen kommer 

de vetenskapliga begreppen validitet och reliabilitet att presenteras.  

 

4.1 Metod 

Då denna studie fokuserar på hur lärare arbetar i praktiken med fiktioner är intervjun en 

lämplig metod för att samla information. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 17) För att ta reda på hur lärare ser på förändringarna i ämnesplanen och 

hur de eventuellt har ändrat på sin undervisning är det informanternas synvinkel som måste 

stå i fokus. Den personliga intervjun valdes till denna studie eftersom informanterna inte 

arbetar i samma kommun. En gruppintervju skulle eventuellt vara ett bra tillägg då erfarna 

lärare får problematisera och diskutera för- och nackdelar med olika arbetsmetoder i 

litteraturundervisningen.  

 

Den halvstrukturerade intervjun, ibland även kallad den semistrukturerade intervjun, har som 

mål att ta del av intervjupersonernas livsvärld och på det sättet kunna tolka de beskrivna 

fenomenens innebörder (Kvale & Brinkmann, 2009). En halvstrukturerad intervju följer en 

intervjuguide med öppna frågor, vilket bidrar till att informanterna kan tolka frågan utifrån sin 

egen livsvärld och tala fritt utifrån sina erfarenheter och vad de anser vara viktigt inom det 

aktuella området, i denna studie fiktionsundervisning. Ledande frågor eller frågor med ett 

fåtal svarsalternativ undviks, vilket leder till ett mer vardagligt samtal där informanten är 

experten på sitt område. Observation är en annan lämplig metod som skulle kunna användas i 

denna typ av studie, men då det ofta kräver en långvarig period av observation med olika 

lärare valdes fokus på intervjuer istället. Observationer kräver även att urvalet bestäms utifrån 

vilka lärare som för tillfället arbetar med fiktioner.  

 

4.2 Informanterna 

Vetenskapsrådet skriver att informanternas identitet kan skyddas tillfredsställande om man 

använder kodnycklar eller att svaren maskeras och anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informanterna har fått fiktiva namn i denna studie för att skydda deras identitet men även 

deras elevers identiteter. De har även försetts med fiktiva namn för att göra det enklare för 

läsaren att följa med i resultatpresentationen. Informanterna har informerats om studiens syfte, 
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att de är helt anonyma i studien och att de har rätt att avbryta intervjun närhelst de vill, vilket 

är en viktig aspekt i genomförandet av kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011).  

 

 Informant 1 benämns Petra. Hon har arbetat som språklärare i 11 år och arbetar på ett 

högskoleförberedande program. Intervjun genomfördes 24 april, 2014. 

 Informant 2 benämns Sofie och hon har arbetat i 15 år som språklärare och har till 

största delen yrkesförberedande program. Intervjun genomfördes 25 april, 2014. 

 Informant 3 benämns Martin. Han har 33 år bakom sig som språklärare för både 

högskole- och yrkesförberedande program. Intervjun genomfördes 29 april, 2014. 

 Informant 4 benämns Olga och hon har arbetat som språklärare i 8 år och arbetar både 

på högskole- och yrkesförberedande program. Intervjun genomfördes 29 april, 2014. 

 

4.3 Intervjuerna 

För att få svar på de frågeställningar som studien syftar sig till att besvara har fem 

övergripande intervjufrågor formats. De två första frågorna berör metodik i undervisning. 

Fråga tre ger ett metaperspektiv på litteraturundervisningen. Fråga fyra handlar om skillnader 

i ämnesplanerna i och med gymnasiereformen 2011. Fråga fem handlar om hur lärarna 

anpassar arbetet med litteraturen till de elevgrupper som de undervisar (se Bilaga 1). 

Intervjuerna tog plats i avskild miljö på respektive skola som informanterna arbetar på. 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefonens röstinspelare. Informanterna fick frågorna i 

förväg för att de skulle ha tid att i lugn och ro tänka över dem och därmed minska risken för 

att glömma bort att nämna vissa punkter eller moment. Förberedelsen syftade även till att få 

informanterna att känna trygghet i intervjusituationen. Ledande frågor kan leda till bristande 

kvalitet och tvivelaktigt resultat, men även kroppsspråk och reaktioner kan uppfattas som 

ledande (Kvale & Brinkmann, 2009). För att undvika detta intogs en neutral ställning till 

informanternas svar. Intervjuerna tog alla mellan 20 minuter och 65 minuter.  

 

4.4 Urval 

Enligt Kvale och Brinkmann ska man ha så många antal informanter som studiens syfte 

kräver men man ska även ha i åtanke hur mycket tid som man har till sitt förfogande (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Fyra informanter valdes ut till studien. Informanterna är fyra verksamma 

språklärare i två olika kommuner. Genom att intervjua lärare från olika kommuner undgår 

man risken att informanterna deltar i samma arbetslag till vardags. Lärare inom samma 

arbetslag har tillgång till samma material som skolan har köpt in och kan vara färgade av både 

varandra och av skolans kultur i sin undervisning. Enligt bekvämlighetsurval, som ligger till 

grund för denna studie, blir inte urvalet slumpmässigt utan man väljer informanter som är 

tillgängliga (Bryman, 2011). Informanterna valdes ut genom redan kända kontakter från 

verksamhetsförlagd utbildning. Bryman skriver att det är bra att man som intervjuare är 

bekant med den arbetsmiljö som informanterna befinner sig i för att främja förståelse för det 

som informanterna berättar (Bryman, 2011). Då arbetsplatserna var väl bekanta sedan 
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tidigare, i och med den verksamhetsförlagda utbildningen, blev det naturligt att intervjua 

lärare i just de skolor som valdes ut. Det är även viktigt att välja informanter som är relevanta 

för studien (Bryman, 2011). Alla informanter i urvalet för denna studie är relevanta då de har 

lång erfarenhet av att arbeta med fiktioner i gymnasieskolan.  

 

4.5 Datainsamling och bearbetning 

Efter varje intervju har inspelningarna transkriberats och sorterats efter de olika områden som 

informanterna berört i intervjuerna i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). För att lättare 

minnas intervjusituationen och olika kontexter har en första analys och transkriptionerna 

genomförts samma dag. Enligt bastranskribering, som har använts i denna studie, ska man 

transkribera så ordagrant som det går och markera pauser och tvekljud (Norrby, 2004). Efter 

transkriberingen har det skapats rubriker utifrån de olika områden som berörts och som varit 

relevanta för studien. ”När forskaren kodar läser han först igenom utskrifterna och kodar 

relevanta avsnitt” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 215). Under dessa rubriker har 

informanternas svar lagts in för att få en bättre överblick över deras samlade svar. Inga 

rubriker har varit förutbestämda utan skapats i och med bearbetningens gång för att inte 

intervjuarens intressen ska få överhand. Detta gjorde att informanternas svar helt fick styra 

bearbetningen av intervjuerna. Svaren analyserades återigen efter sorteringen eftersom en 

tydlig disposition är en fördel för förståelse. I den kvalitativa forskningsintervjun ska intresset 

vara riktat mot informanternas ståndpunkter (Bryman, 2011). Därmed har så lite som möjligt i 

bearbetningsprocessen och formen för studies resultatdel varit bestämda i förväg utan fått 

tillkomma successivt.     

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är nära besläktade. För att en studie ska kunna anses ha 

hög validitet krävs det att vi faktiskt undersöker det vi säger oss undersöka. Resultatet ska 

spegla studiens syfte. För en hög reliabilitet krävs att resultatet inte tillkommer av en slump. 

En intervjustudie med färre än tre informanter skulle därmed kunna ifrågasättas. Genom att 

använda sig av fler informanter minskar man riskerna till felvärde. Med inspelningsmetoden 

och transkribering vid intervjustudier lagrar man information vilket gör att man kan pröva 

tolkningar igen om så behövs. För att öka validiteten i denna studie fick en annan part pröva 

intervjufrågorna. Trovärdighet och överförbarhet är del av en studies validitet och det är 

genom en väl genomförd studie, i enlighet med de direktiv som finns i resultatrapportering, 

som validiteten blir acceptabel (Bryman, 2011). Kvales och Brinkmanns validering på sju 

stadier har varit bakgrund till denna intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Tonvikten för att få en acceptabel reliabilitet i en studie ligger i att kunna redogöra för 

studieprocessen så att andra kan bedöma kvaliteten av arbetet (Bryman, 2011). Reliabiliteten 

kan kompromissas om intervjuaren använder sig av material som inte kan anses som 

tillförlitlig. Kvale och Brinkmann skriver att om informanterna ”ändrar uppfattning under 
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meningsutbytet producerar intervjuerna inte en tillförlitlig, objektiv kunskap.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 246) Därför ska man bortse från sådant som informanterna är osäkra på 

och inte använda som fakta. De menar även att ledande frågor leder till icke tillförlitliga svar. 

Det är därmed viktigt att vara objektiv när man formulerar sina frågor och att hålla sig neutral 

under intervjuerna. Detta har tagits i beräkning under både intervjuer och bearbetning av 

resultat. Generaliseringar är riskabla att göra och fyra verksamma lärare kan inte på något sätt 

ge ett resultat som är hållbart för hela lärarkåren. Kvale och Brinkmann skriver att ”varje 

situation är unik; varje fenomen har sin egen inre struktur och logik” och att man i studier har 

”för få intervjupersoner för att man ska kunna generalisera resultaten.” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 280) Att generalisera är dock inte målet med denna studie.  
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5. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat utifrån intervjuguidens huvudfrågor som 

har fått bilda rubriker. De har fått andra titlar men behandlar samma fem områden. Alla 

informanters svar behandlas inom dessa kategorier.  

 

5.1 Arbete med skönlitteratur 

Samtliga lärare säger sig arbeta med skönlitteratur utifrån olika teman. Ibland väljer de 

romaner utifrån ett övergripande tema. Ibland väljer de eller eleverna romaner för att sedan 

hitta teman som finns i romanerna. Sofie berättar om ett projekt som hon har haft med sina 

elever där hon först valde ut en roman som fick bli utgångspunkt för allt arbete inom 

projektet. Eleverna fick utifrån romanen, sin utbildning och sina egna åsikter diskutera ämnen 

såsom abort, sexuellt utnyttjande, kulturella skillnader, vikten av utbildning och jämställdhet. 

Hur går till exempel en abort till och vad händer i kroppen? Eleverna fick även se en 

filmatisering av romanen och sedan analysera både romanens språk och filmens språk, för att 

därefter jämföra dem. På det sättet, berättar Sofie, får boken ett större sammanhang och 

bokens handling blir mer vidgad. Hon anser att projektformen ger mer än att endast läsa en 

roman och analysera den för sig. Eleverna kan få redovisa arbetet med fiktioner genom att 

spela in en film som de sedan tittar på, vilket många elever tycker är roligt (Sofie).  

 

Petra berättar att hon ofta arbetar med boksamtal och analysuppgifter. Eleverna kan arbeta 

med olika genrer och diskutera vad det är som gör att en roman är klassad som 

”generationsroman” exempelvis. Vad ska finnas med i romanen för att den ska kunna bli 

kallad för generationsroman? De kan koppla äldre romaner till dagens författare och fundera 

på var man kan hitta författare som skriver likartat i vår tid. Om de läser en äldre roman där 

karaktärerna gör revolt så kan eleverna få fundera över vad man i dagens samhälle skulle 

kunna revoltera över. Eleverna får analysera tema, karaktärer, motiv och miljöbeskrivningar 

med mera. Eleverna ska kunna koppla romanerna till dagens samhälle. När de blivit bättre på 

att analysera är de redo för mer djupgående analyser. Då får de arbeta med att koppla 

romanerna till litterära teorier såsom feminismen och marxismen, för att analysera romanerna 

utifrån dem. Även Olga berättar om hur hennes elever i Svenska 3 får läsa romaner utifrån 

litterära teorier. Olga redogör för ett längre arbete som hon har haft med sina elever utifrån 

romanen Brott och straff av Fjodor Dostojevskij. Ihop med Olga tog eleverna god tid på sig 

att läsa romanen tillsammans, bit för bit. Till varje tillfälle skulle eleverna läsa ett visst antal 

sidor och stor del av lektionstiden användes till att diskutera det lästa eller på annat sätt 

bearbeta texten. Konstnärligt lagda elever på estetprogrammet fick måla sig igenom romanen. 

Eleverna fick titta på filmklipp som passade in i arbetet eller så höll Olga genomgång om 

romanens samtida historiska och politiska kontext. En annan lektion berörde detektiver som 

romanen inspirerat till. Olga visade då en del ur ett avsnitt av tv-serien Columbo med Peter 
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Falk för att eleverna skulle få jämföra romanens detektiv med Columbo. De arbetade även 

med Olgas ”läsförståelsekort”. De består av fyra kort med ett ord på varje. Orden förutse, 

förtydliga, ställa frågor och summera finns skrivna på dem. Hon har även dessa kort till 

läsning i sina andra ämnen, och framförallt tycker hon att det fungerar bra att använda dem 

när eleverna arbetar med noveller. Hon brukar dela upp klassen i fyra grupper där varje grupp 

får ett av korten. Första gruppen får förutse handlingen utifrån ledtrådar såsom titel, författare, 

framsida och baksidestext. Andra gruppen får förtydliga, med Olgas hjälp, svåra ord, dialekt, 

begrepp med mera, så att texten blir mer begriplig. Tredje gruppen får i uppgift att ställa 

frågor till texten som sedan diskuteras i helklass. Den fjärde gruppen sammanfattar texten och 

får även sammanfatta vad klassen har kommit fram till i diskussionen.  

 

Olgas elever har ”loggböcker” som de får skriva ner reflektioner och funderingar i. Olga kan 

sedan läsa och kommentera reflektionerna i elevernas loggböcker. När eleverna läser romaner 

alternativt ser på film eller teater får de skriva ner anteckningar så att de, förutom reflektion, 

även kommer ihåg vad de har läst eller vad de har sett. Dessa anteckningar fungerar sedan 

som ett stöd när de ska redovisa en uppgift, exempelvis en skriftlig analys. Olga låter sina 

elever även skriva filmmanus, exempelvis till ett valfritt kapitel ur en roman. Om hon 

undervisar frisörelever så kan de få i uppgift att styla en modell utifrån ett MacBeth-tema. 

Men det är alltid viktigast för Olga att eleverna har förstått romanernas huvudkonflikt och 

teman. De ska i sina redovisningar visa att de har förstått, oavsett hur redovisningsformen ser 

ut. Det blir mestadels redovisning i form av skriftlig analys eller muntlig analys. Eleverna kan 

exempelvis få arbeta i tvärgrupper med romaner där klassen är uppdelad i grupper beroende 

på vilken roman de läser. Sedan ska de kunna diskutera boken tillsammans för att därefter 

byta grupper och presentera sin roman för dem som har läst de andra romanerna. Detta ska 

leda till bredare kunskap och mynna ut i en analys med exempelvis det nordiska 

välfärdssamhällets utveckling som tema. I arbete med noveller kan eleverna få jämföra två 

noveller från olika epoker, exempelvis en realistisk novell och en modernistisk novell. Hur 

skiljer de sig åt? Eleverna kan få granska språkliga skillnader, nordiska språk, svenskans 

utveckling eller undersöka hur novellerna är skrivna utifrån vad det typiska i epokerna är och 

tiderna som de skrevs under.  

 

Olga använder ofta sin ”tidslinje” där hon ritar upp en linje och alltid placerar in alla epoker, 

oavsett vilken epok som står i centrum för aktuell lektion. Hon vill att eleverna ska se linjen 

många gånger för att på så vis minnas den. Hon placerar ut årtal och skriver upp de största 

dragen och även vilka fiktioner som eleverna tagit del av tidigare i utbildningen. När det 

gäller tidslinjen så har hon även gjort så att eleverna har, utifrån ett tema, diskuterat sig fram 

till vad som får symbolisera de olika epokerna. Om temat har varit byggnader så har eleverna 

fått komma fram till vilken typ av byggnad som bäst passar till epokerna. En pyramid med en 

lägereld fick representera forntiden, då man ville nå kontakt med det gudomliga eller berätta 

sagor vid lägerelden. En katedral fick representera medeltiden och ett bibliotek fick 

representera postmodernismen. Olga anser att det är viktigt att få eleverna att se kopplingar 

till historien och politiska händelser. ”Litteraturen har påverkat samhället, samhället har 
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påverkat litteraturen och där har vi människor minnen samlade” (Olga). Hon tar även upp 

positiva aspekter med varje epok i undervisningen, men även negativa aspekter. Eleverna får 

också öva sig på att hitta intertextualitet och litterära referenser i fiktioner. För att ytterligare 

förstärka dragen i de olika epokerna har hon en blogg som eleverna har tillgång till. Där 

lägger Olga upp bilder på konstverk och musik för varje epok.  

 

Alla fyra lärare avvisar de traditionella bokrecensionerna. Olga avvisar även prov som 

redogörelse. Hon menar att det finns många elever som drar sig för att redovisa och hellre 

arbetar med skriftliga analysfrågor som de kan besvara. Olga anser att hon ibland måste låta 

eleverna få arbeta med den redovisningsformen för att de ska ”komma till skott”, men hon ser 

hellre att de arbetar med flera olika redovisningsformer (Olga). Martin menar att eleverna lätt 

kan hitta recensioner på internet och att det därför är viktigt att hitta en unik vinkling på 

uppgifterna som de får. En sådan unik vinkling kan vara att skriva utifrån ett visst tema som 

läraren ger eleverna. Martin berättar om en uppgift där eleverna får låtsas att de ska presentera 

en roman i en skoltidning, men då inte som en recension utan från ett tema eller en specifik 

infallsvinkel. Även Martin använder sig av boksamtal och poängterar vikten av att kunna 

koppla romanerna till ”elevernas liv och upplevelser”, men även till dagens samhälle och tid 

(Martin). Han menar att klassiker är gångbara i alla tider och att de är bra när eleverna ska 

undersöka samhällets utveckling, ideologier, vetenskapens utveckling och vad som är 

allmängiltigt för det mänskliga. Diskussioner kan även beröra hur äldre romaner hade sett ut 

om de hade skrivits i vår tid. Martin menar att även när eleverna skriver berättelser själva så 

övar de sig i litterär läsning. Innan eleverna får skriva egna noveller får de läsa många olika 

typer av noveller.  

 

 

5.2 Arbete med film och andra medier 

När Petra använder filmatiseringar av romaner menar hon att eftersom det är en persons 

tolkning av romanen som står till grund för filmen, kan en istället belysa hur personen har 

tolkat romanen. Med dramatik, menar Petra, kan man arbeta med recensioner eftersom det 

sällan går att hitta dramatikrecensioner av en specifik uppsättning på internet. Men i 

undervisningen belyser de även andra aspekter av dramatik. Petra medger dock att 

dramatikanalyser inte blir lika djupgående som romananalyser. En dramatikanalys kan 

exempelvis fokusera på en viss karaktär i dramat. Problemet med dramatik och teater är, 

enligt alla fyra lärare, att det är svårt att komma ut och se dem. Det kan antingen bero på brist 

på pengar, att föreställningar sällan ges på dagtid eller att det kommer för få föreställningar. 

Men de anser även att de finns för få inspelade pjäser som inte har gjorts om till film. Teater 

är inte så pass tillgängligt som de önskar att det vore.  

 

Petra berättar att med film kan man arbeta på olika sätt. Antingen så riktar undervisningen in 

sig på att hitta teman i filmer och sedan samtala om dem. Eller så görs rena filmanalyser där 

fokuseringen ligger på klippning, ljud, musik, hur man sätter en stämning, kostym, regi och 

skådespel och hur alla delar fungerar tillsammans. Petra använder sig inte av tv-serier i sin 
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undervisning mer än att samtala om serier som hennes elever följer. Utifrån tv-serien Vampire 

diaries kan de belysa romantiken och komma till slutsatsen att romantiska drag förekommer 

även idag. ”Det är inget som var en isolerad händelse utan epokerna lever vidare” (Petra). 

Petra föredrar att koppla dagens aktuella fiktioner bakåt, istället för att arbeta med det äldre 

och koppla framåt. Om de ska arbeta med surrealismen kan Petra introducera den för hennes 

elever genom att se på en surrealistisk tavla eller se en surrealistisk film. Petra nämner 

regissören David Lynchs filmer och filmen Eternal sunshine of the spotless mind som 

exempel på surrealistiska filmer. Därefter får eleverna betrakta surrealistisk dikt och litteratur 

och kan då med hjälp av introduktionen lättare se de drag som finns i surrealismen. Vad gäller 

genrer så kan Petra välja att undersöka tillsammans med sina elever ”vad det är som gör att en 

film är en science fiction och inte en fantasy? … Det står på fodralet att det är en science 

fiction men stämmer det överens med vad vi har klassificerat som science fiction?” (Petra) 

Petra berättar att hon, tillsammans med hennes elever, också kan se på genren ut ett historiskt 

synsätt och granska hur genren förändrats eller utvecklats genom åren.  

 

Olga berättar att hon arbetar med grunderna i filmanalys i hennes klasser. Hon kan visa 

musikvideor som är uppbyggda som filmer, där hon ger Madonna och Michael Jackson som 

exempel som har gjort sådana videor. Olga berättar att de även ser på dramatik och gör 

dramatikanalyser. Det blir oftast att klassen ser på en inspelad teaterpjäs, exempelvis Tartuffe. 

Efter att ha sett en film eller pjäs kan eleverna få analysera i ett seminarium eller sitta i 

grupper och diskutera. Sofie hittar gärna frågor på internet att diskutera i klassen, men hon 

kan även välja att studera filmens språk, tema, en viss karaktär eller filmens uppbyggnad. De 

kan granska klassiska sätt att inleda en film, exempelvis den vanligt återkommande 

inledningen där tittarna kommer svävande in över vatten. De kan arbeta med att se hur män 

och kvinnor skildras i filmer eller analysera hur miljöer ser ut. Martin menar att arbetet med 

film och romaner ofta ser likartat ut. Ibland ser de filmatiseringar av romaner som de har läst 

och ibland ser de film endast för filmens egen skull. Då studerar de exempelvis filmens språk. 

Han berättar att eleverna också får jämföra skriven text och film. Eleverna får belysa 

skillnader samt för- och nackdelar med film gentemot romaner.  

 

Lärarna berättar att det är svårt att få tag i ”bra filmer” från Svenska Läromedel på Internet 

AB (SLI), som erbjuder skolor institutionella rättigheter att hyra och visa film lagligt, 

eftersom deras utbud inte är tillfredsställande stort. ”En film med institutionella rättigheter får 

visas inför en sluten krets, till exempel för en skolklass.” (Skolverket, 2014) Ibland är 

dessutom filmerna redan uthyrda till andra skolor. Laglig streamad film fungerar inte heller 

alltid helt tillfredsställande då tekniken ofta ställer till bekymmer. Ett större utbud skulle vara 

önskvärt enligt informanterna. Sofie säger att det bland kollegor finns motstånd att visa film, 

då det av dessa anses vara någonting som lärarna gör när de har tid över eller inte får tag på en 

vikarie. Det ses av vissa som ren underhållning utan undervisningsvärde (Sofie).  

 

När det kommer till dataspel sker diskussioner om dessa oftast på elevernas villkor. Alla fyra 

intervjuade lärare medger att de önskar att de kunde lite mer om de spel som eleverna ofta 
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spelar. I undervisningen kan de exempelvis beröra dataspel när de talar om myter eller 

vandringssägner. Eftersom många dataspel är inspirerade från kända myter eller från 

riddarhistorier blir det lättare att koppla dem till andra fiktioner. Olga anser dock att eleverna 

ofta spelar spel som är förenklade och endimensionella och hon tycker att det är synd. Men 

hon kan visa delar av inspelat material från exempelvis ett dataspel baserat på Dantes Den 

gudomliga komedin där det är Dante som ska rädda Beatrice medan det i originaltexten är 

Beatrice som räddar Dante. Då får eleverna diskutera frågan om varför könsrollerna har 

kastats om. Petra berättar om spelet Slender man som är aktuellt och som bygger på en myt 

om en man i skogen som kidnappar barn. Myten finns i många länder och mannen har olika 

skepnader beroende på var myten berättas. Diskussionen om dataspelet och myten kan leda 

till ett fiktionsarbete.  

 

5.3 Metaperspektiv på fiktionsarbete 

Till sina elever vill alla fyra informanter föra vidare att det är roligt med fiktioner. De vill att 

eleverna ska få ett intresse för fiktioner, i synnerhet skönlitteraturen. Petra vill att hennes 

elever ska börja se på film på ett annat sätt och hon hoppas att de även ska välja att se på 

andra typer av filmer än vad de vanligtvis gör. Hon vill att de ska förstå att allt inte är isolerat 

i olika tider utan att vi konstant återanvänder historier. ”Historien om Romeo och Julia fanns i 

flera versioner innan och den finns idag i hundra olika versioner” (Petra). Hon vill också att 

eleverna tänker på tema och motiv i vardagen och funderar på vilket motiv som ligger bakom 

exempelvis bråk som uppstår, ”att man försöker tänka att författare ju har skrivit om livet och 

det är ju inte något som är speciellt för skolan.” (Petra) Arbete med tema och motiv är inget 

som är isolerat i skolans värld utan finns överallt, och att se dem ger oss en förståelse för 

andra människor. Vi kan lättare förstå hur det kan vara att leva i ett annat land eller tillhöra en 

annan kultur genom att läsa och titta på fiktioner. Men Petra lyfter också fram att fiktioner ger 

oss ett bättre språk och att ”läsningen är ju grunden i allt.” (Petra)  

 

Sofie hoppas att hennes läsovana elever börjar uppskatta läsning och kommer igång med det 

eftersom fiktioner kan ”lära oss så mycket utan att vara en lärobok” (Sofie). Fiktioner kan 

väcka tankar och känslor inom oss. Hon hoppas även att eleverna väljer att läsa andra 

fiktioner än vad de vanligtvis väljer, för att få en variation. Martin berättar att han alltid 

försöker betona att ”man läser inte skönlitteratur för att memorera när olika författare föddes 

och dog och vilka litterära verk som de producerade” (Martin). Han vill att fiktioner ska ge 

eleverna perspektiv på deras egna liv och berika deras världsbild och egna plats i världen. 

Olga hoppas att hennes elever genom fiktioner lär sig att bli människor och använder fiktioner 

för att klara av livet. Hon menar att genom böcker så lever vi många liv. ”En bra roman, en 

bra dikt, kan rädda liv .... man lär sig uttrycka känslor som jag knappt visste att jag hade för 

när vi får ord för känslor så märker vi att vi har dem också” (Olga). Hon säger att en bok 

engagerar människor och om vi inte får ord för vad vi känner så får vi ”ett mycket fattigare 

liv” (Olga).  
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5.4 Ändringar i ämnesplanerna 

Ingen av informanterna bedömer att de har ändrat eller tagit bort något speciellt från 

litteraturundervisningen när Gy11 togs i kraft. De berättar däremot att de lagt till fler moment 

i bland annat Svenska 1, såsom olika typer av texttyper, eftersom dessa ska finnas med i 

svenskkurserna. Petra hävdar att det är mycket mindre skönlitteratur i Svenska 1 än det var i 

Svenska A. Det handlar i första hand om att lärarna har fått lägga om momenten i årskurserna, 

där exempelvis litteraturhistorien numer läses i årskurs 2 istället för i årskurs 3. Hon 

understryker att arbeta som lärare innebär ett evigt lärande och att lärare alltid måste förnya 

sitt arbete utifrån elevernas värld. ”Det är ju lite vårt jobb att följa Game of thrones och allt 

annat därför att det är det dem tittar på just nu. Nästa år är det nåt annat. Även om vi inte 

tycker om det så måste vi kanske göra det därför att våra ämnen inte kan stå still” (Petra). Hon 

menar att det hjälper en som lärare när en ska hjälpa eleverna att koppla det gamla till det 

aktuella.  

 

Alla fyra informanter upplever en större frihet idag gentemot förr gällande hur man arbetar i 

skolan. De känner sig inte lika styrda av styrdokumenten som tidigare, utan de känner att de 

kan ta in fiktioner i undervisningen som de anser passar deras elever. Det kronologiska arbetet 

med epokerna har tonats ner för varje ny ämnesplan som kommit sedan Lgy70. Hur lärare 

väljer, tillsammans med eleverna, att arbeta med fiktioner och hur redovisningarna ska gå till 

är idag i högre grad flexibel. De har sina kursmål som de ska sträva mot, men beroende på 

elevernas nivåer och förkunskaper är undervisningen för att nå målen inte låst till endast ett 

fåtal metoder. Informanterna i denna studie använder sig ofta av egna arbetsuppgifter i 

undervisningen istället för att arbeta utifrån olika läromedel. Petra uttrycker att hon känner ett 

förtroende från skolan att arbeta som hon anser bäst. Hon berättar också att de inte i 

arbetslaget har jämfört ämnesplanerna, utan har fokuserat på vad som ska ingå i varje kurs 

(Petra).  

 

Martin tittar mest på den långsiktiga förändringen som han har erfarit under sina 33 år som 

lärare. Han framhåller att den tydligaste förändringen, vad gäller fiktionsarbete, är att det mer 

traditionella och kronologiska arbetet med epokerna idag är helt borta. Detta tycker Martin är 

positivt. Idag handlar det om att arbeta utifrån teman. Han tycker dock att det är synd att 

eleverna inte längre har tid till att själva spela teater eftersom det är mycket mer som ingår i 

ämnesplanerna idag än förut. Emellertid betonas fiktionernas ”egenvärde” mer idag, vilket 

Martin uppskattar. Även Sofie menar att det blivit mindre traditionella arbetssätt i skolan. Hon 

anser att ju mer man utvecklas som lärare, desto mer utvecklas undervisningen till att frångå 

det traditionella (Sofie).  

 

Olga påpekar att Svenska A inte bestod av fiktionsarbete i någon högre utsträckning och att 

det var en kort kurs, medan Svenska B ”var som en enda litteraturhistorisk översikt” (Olga). 

Hon uppskattar att ämnesplanerna har förändras i och med gymnasiereformen. ”Nu tycker jag 

att jag har blivit lite mer friare i mitt val och framförallt har det blivit mer kontemporärt” 
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(Olga). Istället för att endast läsa om de olika minoritetsspråken så kan eleverna få se 

exempelvis filmen Varg. Olga tror att det finns många lärare som håller sig kvar vid samma 

material som de använt sig av förr. ”Jag tror många lärare inte ändrat så mycket utan kör med 

sina gamla favoriter men jag får hela tiden nya favoriter så därför har jag ändrat mig lite där” 

(Olga). Också Olga påpekar att det lagts till fler moment att arbeta med i svenskan vilket leder 

till att hon inte hinner med allt som hon önskar att hon skulle hinna med. Å andra sidan är hon 

är glad över att lyrikanalys har fått en starkare roll i svenskan och att hon nu ”slipper ta in 

poesi endast när jag har tid över för det” (Olga).  

 

Däremot, när det kommer till att endast Svenska 1 är obligatoriskt för samtliga elever, är 

informanterna inte nöjda. Endast Martin kan uppskatta den fördel som han ser, vilket är att de 

omotiverade eleverna inte behöver kämpa sig igenom två kurser som de inte känner för. Han 

försöker ta in så mycket litteratur han kan i Svenska 1 eftersom han anser att skönlitteratur 

kommer in i alla sammanhang och kan användas till mycket. Han hoppas att så många som 

möjligt väljer att läsa Svenska 2 och 3 och inte ”bryr sig så mycket om att kompisarna inte gör 

det” (Martin). Sofie tycker att det är synd att inte alla elever läser mer än Svenska 1 och 

funderar på om beslutsfattarna verkligen har tänkt till ordentligt. Hon berättar om det så 

kallade Läslyftet, ett nationellt projekt som ska syfta till att eleverna får ökad förmåga för 

läsförståelse (Utbildningsdepartementet, 2013). Det ska enligt Sofie dölja den bristfälliga 

planeringen från regeringens sida. Sofie tycker trots det om ambitionen med projektet. Men 

framförallt är hon skeptisk till halveringen av obligatorisk Svenska. ”Tänk på de ungdomar 

som aldrig möter någon litteratur förutom i skolan och så fråntar man ju dem det där” (Sofie).  

 

Olga använder ord som ”tragedi”, ”fruktansvärt” och ”vansinnigt” när hon pratar om 

halveringen av obligatorisk Svenska. Hon anser att alla behöver få lära sig genom böcker och 

att det är ”fel elever som väljer bort svenskan” (Olga). Fastän Olga tycker om att eleverna 

som väljer till Svenska är motiverade, känner hon att det är synd att andra elever väljer bort 

ämnet. Olga berättar att valet att inte läsa Svenska 2 och Svenska 3 innebär att elever som 

senare i livet vill läsa vidare på högskola får en längre väg dit eftersom de först måste läsa 

dessa kurser innan de får högskolebehörighet. Hon tycker inte heller om att dagens elever inte 

bara får mindre undervisning i moderna språk än tidigare generationer, utan numer får de även 

mindre undervisning i Svenska. Petra är inne på samma sak och kallar också halveringen för 

”vansinne”. Hon frågar sig: ”vad det är för ett land som tar bort modersmålet från 

undervisningen?” (Petra) Hon tycker inte att vi ska vara förvånade över att resultaten i läsning 

sjunker i PISA-undersökningar och poängterar att vi är "femte sämsta landet i undersökningen 

när det kommer till litteraturläsning" (Petra). Hon förstår sig inte på tanken att 

yrkesförberedande program ska få mindre litteratur än högskoleförberedande program och 

hon ser en tydlig uppdelning mellan eleverna.  
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5.5 Anpassning  

Alla fyra informanter säger sig anpassa fiktionsvalet efter elevernas intressen och läsnivå. 

Endast Sofie säger att hon inte tycker om att anpassa för mycket, men ser ändå poängen i det. 

Hon berättar att elever ibland överraskar med att vara mer läsvana än vad hon hade gissat, 

vilket gör henne glad. Hon brukar ämnesfärga sina fiktionsval men ibland fungerar det sämre. 

Det är när två helt olika klasser har slagits ihop med varandra som fiktionsvalen blir svårare. 

Sofie berättar att hon då "får tänka större än bara hammare och spik" och fundera på vad 

eleverna har gemensamt, exempelvis hur det är att vara ungdom (Sofie). Hon tycker också att 

det är synd att många vuxna tenderar att se ner på ungdomslitteratur och att de inte räknar den 

sortens litteratur som ungdomar ofta läser som ”riktig” litteratur, trots att ungdomslitteratur 

ofta består av tjocka böcker. Speciellt synd tycker hon att det är eftersom hon anser att det 

skrivs så många bra ungdomsböcker idag, särskilt svenska ungdomsböcker.  

 

Informanterna berättar att det är viktigt att lära känna sina grupper och ta reda på vad deras 

intressen är samt ta reda på vilken nivå de ligger på läsmässigt. Martin lägger stor vikt vid att 

individualisera inom sina grupper. ”Om man ska läsa en klassiker så kanske en läsvan elev 

kan ta Brott och straff eller någon av Dickens romaner medan en lässvag elev får nöja sig med 

Fettpärlan av Maupassant … där man kan resonera utifrån den.” (Martin) Även om han och 

de andra informanterna inte vill generalisera så ser de att de flesta läsovana eleverna finns på 

de yrkesförberedande programmen. Emellertid menar de att detta aldrig får tas för givet eller 

som en självklarhet. Det finns alltid en bredd mellan elever i alla grupper. Olga berättar att 

hon ibland tar in Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi till de elever som kommer från 

Tornedalen och uppskattar att kunna känna igen sig i de böcker som de läser. Hon känner sig 

ibland bunden till viss litteratur eftersom det inte finns klassuppsättningar av många romaner, 

och för att alla romaner inte fungerar till alla elever. Däremot fungerar noveller bra att arbeta 

med i helklass.  

 

Petra ser det som en självklarhet att beröra dataspel i undervisningen om eleverna spelar 

mycket på sin fritid eftersom att det är deras verklighet. Dock ställer hon höga krav på alla 

hennes elever och grunduppgifterna brukar se likadana ut oavsett vilken fiktion hon väljer att 

arbeta med. Vissa skolor och program har inte många klassuppsättningar av romaner medan 

andra har det bättre ställt. Program som exempelvis måste ha dyra maskiner tenderar ofta att 

ha mindre pengar till att köpa in skönlitteratur. Deras budget gör att de måste prioritera och de 

programgemensamma ämnenas behov går då före de gymnasiegemensamma ämnenas behov.   
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6. Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer studiens metod och resultat att diskuteras och problematiseras. 

Resultatdiskussionen följer den tidigare forskningen, de teoretiska perspektiven som 

diskuterats, resultatet av intervjuerna och knyter sedan ihop med studiens frågeställningar. 

Sist finns en diskussion om pedagogiska implikationer och förslag på framtida forskning som 

tillkommit under studiens process.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes i studien var den kvalitativa och halvstrukturerade intervjun som 

följer ett antal huvudfrågor utifrån en intervjuguide (se Bilaga 1). Fördelen med den 

halvstrukturerade intervjun som metod är att informanterna får tala fritt om vad de anser är 

viktigt. På det sättet styr inte intervjuaren deras svar i någon högre grad, utan ger dem ett fritt 

utrymme att formulera sig. Det har i denna intervjustudie fungerat tillfredsställande. 

Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att studien inte får ett kvantitativt resultat. Det 

innebär att inga säkra slutsatser kan dras om hur det ser ut i en större utsträckning, exempelvis 

på nationell nivå. Det påverkar studiens reliabilitet i och med att det blir svårt att kunna 

replikera studien och få samma resultat. En intervjustudie med fler informanter med en 

enkätstudie som komplement skulle påverka resultatets pålitlighet och generalisering, men det 

skulle också kräva en lång studieperiod.  

 

Observationer genomfördes inte eftersom det kräver att en är ute i verksamheten en längre tid. 

Eftersom det inte alltid arbetas med fiktioner i svenskan, då ämnet inte enbart behandlar 

fiktioner, så är risken stor att det inte passar i schemat att observera fiktionsarbete när 

intervjuaren har tid för att komma ut i verksamheten. Givetvis hade en kombination av olika 

metoder gett ett bredare och ett mer fruktbart resultat. Ett urval där informanterna arbetar i 

kommuner spridda över hela landet hade även det varit en fördel, men det skulle innebära 

stora ekonomiska utgifter för intervjuaren. Med intervjuer kan man heller inte garantera att 

informanterna ger rättvisa svar som speglar verkligheten. Som intervjuare får en ta ställning 

till om informanterna är tillförlitliga och kunniga inom sina områden innan man publicerar 

resultatet. I denna undersökning togs beslutet att samtliga informanter var relevanta och 

tillförlitliga eftersom de har lång arbetslivserfarenhet och är väl insatta i fiktionsundervisning.  

 

Att delge informanterna intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes fungerade bra. De 

var förberedda och upplevdes bekväma i situationen. Informanterna kände till att deras svar 

skulle vara anonyma, att de själva skulle vara anonyma samt även vilka skolor och kommuner 

de arbetar i för att, i enlighet med Vetenskapsrådet, följa en etisk riktig studie. Eftersom 

skolornas ledningar inte var medvetna om att denna undersökning pågick så kunde 

informanterna, som kontaktades personligen, tala helt öppet. Urvalet av informanter, 
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intervjuerna och databearbetningen fungerade tillfredsställande eftersom det gav svar på 

studiens frågeställningar. 

 

Studien ändrade aldrig fokus vilket innebär att resultatet speglar studiens syfte. Kravet på 

validitet uppnåddes. Studiens process kan redogöras för och inget från intervjuerna som anses 

osäkert eller tveksamt har använts i studiens resultat. Ingen av informanterna tvekade eller 

bytte åsikt under intervjuerna och analysen av transkriberingen fastslog resultatet. Inga 

ledande frågor ställdes till informanterna vilket stärker reliabiliteten i studien.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att skolan har genomgått en förändring och en modernisering vad gäller det 

metodiska arbetet med fiktioner i och med de nya ämnesplanerna. Det traditionella och 

kronologiska arbetssättet har ersatts med fokus på tematiskt arbete. Vikten av att analysera 

tillsammans i grupp för att nå kunskap är en av sociokulturella teorins grundsynpunkter och 

den framkommer i alla informanters beskrivningar av sina undervisningsmetoder. Roger Säljö 

skriver att elever i dagens samhälle ska tolka, koppla texter till konkreta händelser i 

verkligheten och att lära sig olika begrepp (Säljö, 2000). Alla fyra informanter arbetar med 

dessa aspekter. De ansåg, precis som Säljö, att litteraturläsning innebär att människor 

utvecklas intellektuellt, socialt, personligt och emotionellt, eller som Olga menade, att 

fiktioner får oss att bli människor och lär oss att klara av livet. Det är även vad Skolverket 

skriver i Gy11 i det inledande kapitlet om skolans värdegrund och uppgifter (Skolverket, 

2011). Där står bland annat att skolan ska sträva efter att eleverna får en personlig utveckling, 

demokratiska värderingar och att de inte ska kränka andra människor utan visa förståelse. 

Skönlitteraturen ska vara en källa till kunskap, självinsikt och glädje (Skolverket, 2011). Det 

är även vad alla informanter ansåg vara viktigt.  

 

Resultatet visar att informanterna arbetar med en grund i den horisontella diskursen men att 

de rör sig mot en vertikal diskurs utifrån elevernas läsnivåer (Norlund, 2011). Ju mer eleverna 

behärskar, desto djupare förväntas de kunna analysera fiktioner och applicera begrepp och 

litteraturteorier. Informanterna strävar efter en vertikal diskurs för alla elever, oavsett 

gymnasieprogram. Resultatet visar också att det råder en stark inramning där lärarna arbetar 

med fokus på ämnesplanernas målbeskrivningar för att skapa uppgifter som både passar 

eleverna och som möter ämnesplanernas krav. Elevernas intressen får styra valen av fiktioner 

i viss utsträckning, men det är informanterna som styr undervisningens innehåll. Dock är inte 

klassificeringen lika stark som inramningen då ämnesintegrering förekommer och uppskattas 

av informanterna.  

 

När det kommer till arbetet med romaner i skolan berättade alla fyra informanter att de oftast 

arbetar utifrån ett tema och att det gamla traditionella sättet att redovisa, i form av 

bokrecensioner, inte längre används. Aktuella ämnesplaner skriver inte heller om 

bokrecensioner utan om mer analytiska arbetssätt. En övergång till mer renodlade 
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epikanalyser, dramatikanalyser, lyrikanalyser och filmanalyser kan ses i resultatet. Det 

innebär att informanterna i denna studie avvisar det arbetssätt som tidigare forskning av 

Christina Olin-Scheller visat är ett vanligt arbetssätt i skolan, nämligen det att många lärare 

tenderar att arbeta kronologiskt istället för tematiskt. Informanterna sa sig känna sig friare i 

sina val idag med nuvarande ämnesplaner än vad de känt tidigare, vilket sannolikt är en orsak 

till den utveckling som kan ses. En kan också se en övergång till en mer projektinriktad 

fiktionsundervisning där integrering med andra områden, såsom historia, samhällskunskap 

och elevernas programval, får ta plats och belysas utifrån fiktioner. Detta arbetssätt föredras 

av informanterna eftersom fiktionerna får del i ett större perspektiv. Fiktionsarbetet blir då 

inte en isolerad del som endast hör till skolan och dess litteraturundervisning. Även 

epokstudierna tenderar att tematiseras och diskuteras utifrån olika kontexter.  

 

Resultatet visar att många olika typer av fiktionsredovisning förekommer. Boksamtal är en 

vanlig förekommande redovisningsform. Med dem får eleverna konkretisera sina tankar och 

diskutera sina känslor med sina medstuderande. Samtalet ska ofta mynna ut i en analys inom 

ett visst område, exempelvis ett tema. När eleverna har börjat bli bekväma med 

fiktionsanalysen som metod får de arbeta utifrån en litterär teori såsom feminismen eller 

marxismen, vilket brukar ske i Svenska 3. Detta belyser Bernsteins begrepp vertikal diskurs 

där målet är att fördjupa analyserna i efterhand när de grundläggande momenten har 

uppfattats. En annan form av fiktionsredovisning handlar om att se sin egen roll i samhället. 

Genom att exempelvis fundera över vad samhällsmedborgare skulle kunna göra revolt mot 

idag kan eleverna koppla äldre litteratur till dagens samhälle. Detta ligger i linje med det 

centrala innehållet i ämnesplanen för Svenska 2. Också där fungerar fiktionernas olika teman 

bra som utgångspunkt. Fiktionsredovisningen kan också mynna ut i att göra om en tryckt text 

till målningar, film- eller teatermanus. 

 

I arbetet med film, teater och andra medier berättade alla informanter att de använder film för 

filmens egen skull och inte endast för att komplettera romaner. Filmanalyser, där man bland 

annat tittar på filmens språk, förekom hos alla informanterna. De tenderar dock att inte bli 

fullt så djupgående som romananalyserna. Film används av informanterna på olika sätt i 

undervisningen, bland annat som illustration för att belysa drag och ideal i epoker såsom Olin-

Scheller beskriver det (Olin-Scheller, 2006). Men film används också som förstärkning och 

som jämförelse. När det kommer till film som jämförelse är det oftast i syfte att koppla 

filmens teman till andra fiktioners teman för att belysa hur ingenting är isolerat i tid och rum. 

Även komparativa analyser förekommer som redovisningsform. Martin berättade att han 

ibland låter eleverna jämföra filmer och romaner för att se vilka för- och nackdelar som finns 

när en berättelse framförs.  

 

Alla fyra informanter hävdade att de tar in diskussion och analys av dataspel, men att detta 

sker på elevernas villkor. Detta på grund av att det råder brist på kunskap, bland 

informanterna själva, om de spel som eleverna föredrar att spela. Däremot berättade 

informanterna att det är lätt att hitta teman i dataspel och att en får närma sig dataspelen via 
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temadiskussioner. Exempelvis kan ett dataspels tema kunna kopplas till en romans tema, eller 

temat för ett projektarbete. 

 

Alla informanterna hoppas att fiktionsarbetet ska bidra till att eleverna lär sig att uppskatta 

fiktioner, framförallt skönlitteratur, i större utsträckning. Petra vill att teman och motiv inte 

ska ses som något som endast berörs i skolan. Sofie hoppas att fiktionerna ska väcka tankar 

och känslor hos eleverna, men också att de ska vilja välja andra typer av fiktioner än vad de är 

vana vid. Martin vill att fiktioner ska ge eleverna perspektiv på deras liv och berika deras 

livsvärldar. Olga vill framförallt att eleverna, genom fiktioner, lär sig att hantera livet.  

 

Ingen av informanterna sade sig ha ändrat på sin undervisning efter att den nya läroplanen 

togs i kraft. Det som har ändrats är att vissa moment kommer i annan ordning än innan 2011. 

De berättade att ändringar i undervisningen istället sker successivt under åren, när de själva 

utvecklas i sin yrkesroll. Den största förändringen som skett är att den kronologiska 

epokundervisningen inte längre är aktuell, utan att lärarna kan ta epokundervisningen i annan 

ordning och med andra utgångspunkter. Denna förändring har dock skett gradvis med början 

innan 2011 års gymnasiereform. Alla informanter sa sig tycka om friheten som de har i sin 

undervisning och som Gy11 ger stöd för. Däremot fanns kraftigt motstånd bland 

informanterna mot halveringen av den obligatoriska svenskan för de yrkesförberedande 

programmen.  

 

Alla fyra informanter sa sig anpassa undervisningen efter eleverna, men även till viss del efter 

de gymnasieprogram som de undervisar i. De anpassar även undervisningen och fiktionsval 

efter hur vana eleverna är att läsa och analysera. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov …. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå” (Skolverket, 2011, s. 6). Enligt en PISA-undersökning från 2000 (Skolverket, 

2001) läser 40 procent av pojkarna respektive 23 procent av flickorna aldrig skönlitteratur på 

fritiden. Alla fyra informanter ansåg att det är synd att inte alla elever väljer att läsa Svenska 2 

och 3 som innehåller mer fiktionsundervisning än Svenska 1. Sofie undrade vad som händer 

när man tar bort skönlitteraturen i skolan för elever som inte läser på fritiden. Petra och Olga 

ansåg båda att det är ”vansinne” att endast låta Svenska 1 vara en obligatorisk kurs. Petra 

poängterade att Sverige endast har fyra länder under sig när det kommer till läsning av 

skönlitteratur enligt en PISA-undersökning.  

 

Resultatet visar att anpassning till elevernas intressen och förmågor ibland får styra valen av 

de uppgifter som eleverna får. Dock arbetar informanterna sällan utifrån läromedel utan 

formar egna arbetsuppgifter till eleverna. Det innebär att de skillnader i läromedlen som 

Graeske skriver om förmodligen inte påverkar denna studies informanter och deras elever. 

Informanterna menade att de inte försöker att generalisera i sina grupper utan de försöker se 

alla individers nivåer inom gruppen. De beskrev inte svenskämnet som två olika ämnen vad 

gäller nivåskillnad beroende på om den undervisas för yrkesförberedande eller 

högskoleförberedande program såsom Malmgrens studie visade (Malmgren, 1992a). Martin 
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menade att han inom samma grupp kan bedriva undervisning på fler än en nivå genom att låta 

eleverna läsa olika romaner utifrån läsvana. Informanterna hävdade att de inte endast ser på 

vilket gymnasieprogram som deras elever läser utan de tar sig tid att lära känna eleverna i 

grupperna för att efter det välja ut material som de anser skulle kunna passa elevernas 

läsnivåer och intressen.  

 

Av de läsarter som Tengberg (2001) skriver om är den betydelseorienterade läsarten och den 

subjektsorienterade läsarten de som framförallt betonades av lärarna i studien. Generella drag 

som kan kopplas till andra företeelser där avseenden i fiktioner kan få vidgade betydelser som 

betecknar den betydelseorienterade läsarten är vanligt förekommande i informanternas 

undervisningar. Alla fyra lärare arbetar med att få eleverna att se kopplingar mellan fiktioner 

och fenomen i samhället eller andra fiktioner i andra tider. Den subjektsorienterade läsarten 

kännetecknas av att läsarna väver in sina erfarenheter i fiktionsarbetet och att de drar lärdomar 

från fiktioner. Denna typ av läsart är starkt kopplad till vad informanterna sa sig hoppas att 

eleverna bär med sig från skolans arbete med fiktioner, eller som Olga menade, att hon 

hoppas fiktionsarbetet får eleverna att klara av livet och hjälper dem att bli människor. Olgas 

arbete med läsförståelsekorten kan ses som ett försök till den metakognitiva läsarten som 

Tengberg också nämner, och då speciellt kortet som berör förväntningarna som eleverna har 

på fiktionerna som de ska möta. I den frågan ingår att förstå och reflektera över varför man 

förväntar sig något specifikt av en fiktion.   

 

Fiktionsarbetet skiljer sig inte märkbart beroende på om undervisningen ges för 

yrkesförberedande program eller för högskoleförberedande program. Enligt resultatet är det 

skillnader i nivåer, utifrån elevernas förutsättningar och erfarenheter som är den märkbara 

skillnaden. Arbetssätten är ofta likartade, men elevernas intressen får ofta styra 

redovisningsformerna. Den nya läroplanen och ämnesplanerna för Svenska har inte bidragit 

till några större förändringar i undervisningen. Däremot finns det idag mindre utrymme för 

fiktionsarbete i den enda svenskkursen som är obligatorisk för alla elever, Svenska 1. Detta är 

något som starkt kritiseras av studiens informanter, eftersom ”en bra roman kan rädda liv” 

(Olga).  

 

6.3 Pedagogiska implikationer 

De lärdomar som kan dras utifrån denna studie inkluderar att filmen som fiktion kan och ska 

användas för filmens egen skull, att redovisningsformer bör anpassas till de grupper och 

individer som man som lärare undervisar samt att koppla dagens samhälle tillbaka till 

litteraturhistorien istället för att arbeta kronologiskt. Det innebär att filmanalys bör skiljas från 

romananalys och inte enbart användas som en utfyllnad. Att arbeta tematiskt utifrån elevernas 

livsvärld innebär att filmen kan få ta plats, som en fiktion, för att belysa det aktuella temat. 

Ingen roman behövs för att komplettera filmens roll i skolan. Som lärare måste man lära 

känna sina elever för att kunna avgöra vilka fiktioner som kan passa dem. Det innebär att man 

ofta måste införa olika romaner inom samma tema, så att de lässtarka eleverna respektive de 
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mindre lässtarka eleverna får en utmaning som passar deras nivå och förförståelse. Det kan 

också innebära att man som lärare kan dela upp en grupp och arbeta med två olika filmer 

utifrån elevernas nivå om tid och tillfälle finns. Det kan också bidra till ett större intresse för 

fiktioner, eftersom elever inom samma grupp kan ha olika intressen.  

 

En fråga som aktualiseras av statistik och PISAs testresultat är om läsförmågan och läsandet 

bland svenska elever kommer att sjunka när vi väl kan börja analysera skolreformens verkan. 

Läslyftet har potential att stoppa trenden som kan ses, men frågan är om det inte krävs att 

ämnesplanen för Svenska 1 korrigeras så att läsning av skönlitteratur får större utrymme. 

 

6.4 Framtida forskning 

För eventuell framtida forskning skulle en studie kunna belysa litteratursamtalens struktur. En 

skulle kunna undersöka hur lärarna förbereder sig för diskussionerna, hur de väljer ut vilka 

frågor som eleverna får diskutera eller om de försöker få eleverna att själva komma igång med 

en diskussion utifrån vad de upplevt när de läst en text. Man skulle kunna undersöka vem det 

är som styr diskussionerna och hur de styrs? Ett annat forskningsområde som skulle vara 

intressant att studera är varför elever som inte har alla svenskkurser som obligatoriskt i sina 

program väljer att läsa Svenska 2 och 3. Vilka aspekter styr elevernas val?   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Hur arbetar du med skönlitterära romaner i dina klasser? (Ge exempel) 

2. Hur arbetar du med film, teater och andra typer av medier i din undervisning?  

3. Vad hoppas du dina elever lär sig av den undervisningen med fiktioner som du erbjuder 

dem? 

4. Vad har du lagt till, ändrat på och tagit bort i arbetet med fiktioner sedan den nya 

kursplanen togs i kraft? 

 Följdfråga till samtliga informanter: Vad tycker om att det efter införandet av den nya 

läroplanen endast är obligatoriskt för alla elever att läsa svenska 1?  

5. På vilket sätt anpassar du fiktionsarbetet beroende på vilken grupp av elever alternativt 

gymnasieprogram du undervisar? (Ge exempel)   

 
 


