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Abstrakt 
Uppsatsen handlar om litteraturundervisning i kursen Svenska på gymnasiet i norra Sverige. 

Syftet är att undersöka hur fyra svensklärare motiverar sina didaktiska val vid 

litteraturundervisningen. Det är en kvalitativ studie där empiri insamlats genom djupintervjuer 

med fyra verksamma svensklärare. Undersökningen visar att informanternas motivering för 

sina didaktiska val övervägande består av en subjektiv läsart där eleverna genom 

litteraturundervisningen ges möjlighet till igenkänning och ökad läslust. Att den subjektiva 

läsarten implementeras i högre grad än den objektiva läsarten beror delvis på informanternas 

upplevelse av ett sjunkande läsintresse hos eleverna, samt på elevernas bristande läsförmåga. I 

undersökningen framgår att den objektiva läsarten som karakteriseras av en mer distanserad, 

analyserande läsning, upplevs av informanterna som viktig. Det framgår dock att 

problemoråden med minskat läsintresse och bristande läsförmåga leder till att 

undervisningsfokus hamnar på en mer subjektiv läsart. 
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1 Inledning 
Litteraturens roll i svenskundervisningen kan sägas vara självklar. Redan i den första 

meningen under ämnets beskrivning står det att läsa ”Kärnan i ämnet svenska är språk och 

litteratur” (SKOLFS 2010:261, s. 160). Syftet med skönlitteratur i svenskundervisningen är 

beskrivet på flera plan. Skönlitteratur ska bland annat ses som en källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar, och föreställningsvärldar 

(SKOLFS 2010:261, s. 160). Den ska även utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för 

nya perspektiv (SKOLFS 2010:261, s. 160). Skönlitteratur kan därför ses som en källa från 

vilken eleven kan utveckla förståelse för sig själv, sin omvärld och människor i dagens 

samhälle. Skönlitteratur ska också bidra till att eleverna lämnar fokuseringen på sig själv för 

att utmanas till andra tankesätt än de egna. 

Forskning inriktad på svenska elevers reception av skönlitteratur, visar att 

skönlitteraturundervisningen i gymnasieskolan tenderar att fokusera på elevernas subjektiva 

åsikter istället för välgrundade argument där flera perspektiv förmedlas. Elevens förståelse för 

sig själv, sin omvärld och sina medmänniskor riskerar därför att fokusera enbart vid elevens 

subjektiva tankar och åsikter istället för att vidareutvecklas till nya tankesätt och perspektiv. 

Debatten kring svenska elevers subjektiva läsning av skönlitteratur verkar i mångt och mycket 

baseras på ett resonemang om att så är fallet. Svenska elever tenderar att läsa egocentriskt där 

det litterära verket kopplas till elevens egna erfarenheter och kunskaper. Vissa forskare som 

Andersson (2010) söker orsaker till detta fenomen genom att se samband mellan rådande 

fenomen och den lärteori som under många år präglat svensk gymnasieutbildning och 

lärarutbildning. Forskning som belyser fenomenet från ett lärarperspektiv är däremot svår att 

finna. Jag vill därför genom min studie belysa debatten ur ett svensklärarperspektiv, det är trots 

allt de som dagligen tampas med elevernas litteraturläsning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur fyra svensklärare motiverar sina didaktiska val vid 

litteraturundervisningen. 

För att besvara mitt syfte kommer jag utgå från följande frågeställningar 

 På vilket sätt implementeras subjektiva, respektive objektiva läsarter i 

litteraturundervisningen? 

 Hur motiveras implementeringen av en subjektiv, respektive objektiv läsart i 

litteraturundervisningen? 

 Råder det balans mellan de båda läsarterna eller förekommer någon i högre 

utsträckning än den andra, vad är orsakerna till detta? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer forskningsfältets delade åsikter kring litteraturläsning beröras. Syftet 

är att tydliggöra den rådande debatten kring den påstådda överrepresentationen av subjektiva 

läsarter inom litteraturundervisningen. Fenomenet kommer därför förklaras närmare i detta 

kapitel, där forskningsfältets varierande perspektiv på läsarter som bör implementeras vid 

litteraturundervisningen synliggörs. Med avstamp i Peter Degermans (2015) påstående där 

den subjektiva läsningen anses utgöra en större del än den objektiva läsningen vid 

litteraturundervisningen i svenska skolor, presenteras nedan några orsaksfaktorer för den 

påstådda fokuseringen på den subjektiva läsarten vid litteraturundervisning. Vidare kommer 

reader-response teorin samt den nykritiska litteraturteorin presenteras, detta i syfte att 

tydliggöra skillnaden mellan de läsarter som teorierna baseras på, där den förra är tydligt 

individbaserad och den senare är tydligt textbaserad. Vidare kommer kursplanen för svenska 

analyseras för att belysa vilka kompetenser eleven ska utveckla genom skönlitteraturen. 

2.1 Den subjektiva läsningens dominans över de svenska elevernas 
reception av skönlitteratur. 
Läsning är ett möte mellan egna föreställningar och den litterära texten. Som läsare tillför man 

texten mening samtidigt som man tillgodogör sig information från texten. Denna process kan 

förstås som en växelverkan mellan läsaren och det litterära verket. Det råder dock inom det 

litteraturdidaktiska forskningsfältet idag en stor variation mellan vilken sorts läsning som 

anses viktigast. Det kan sägas handla om vilka kompetenser som anses viktiga hos individen. 

Forskningsfältet anses av forskare som Degerman (2015) vara uppdelade i två motpoler, den 

identifikatoriska, subjektiva läsningen och den vetenskapliga, objektiva läsningen av 

skönlitteratur. Vidare anser Degerman (2015) att den förra vunnit mark över den senare, 

medan andra inom fältet motsäger polariseringen mellan de två läsinriktningarna. 

Båda läsinriktningarna förutsätter en utveckling av vissa specifika kompetenser, där den 

subjektiva läsningen med utgångspunkt hos läsaren, anses vara personlighetsutvecklande, där 

empati, etik, och moral utvecklar läsaren som person. Den objektiva, analytiska läsningen, där 

texten står i fokus, anses även den vara personlighetsutvecklande, men med tonvikt på en 

kritisk läsning, där självklara sanningar ifrågasätts (Degerman, 2015). Att läsa objektivt kan 

därför utmana våra invanda sätt att läsa skönlitteratur (Degerman, 2015). Degermans 

resonemang om den polarisering som råder mellan de båda läsarterna kan tolkas som att 

litteraturundervisningen i högre grad måste inriktas mot den objektiva läsarten. 

2.2 Subjektiv och objektiv läsart 
I sin komparativa undersökning mellan franska och svenska gymnasieelever visar Maritha 

Johansson (2015) på tydliga skillnader mellan de franska och svenska elevernas reception av 

skönlitteratur. Genom att studera elevtexter som skrivits i anslutning till 

skönlitteraturundervisningen visar Johanssons (2015) studie att de svenska eleverna har ett 

personligt förhållningsätt till skönlitteraturen; deras läsning får därför en individualistisk 

prägel. De svenska elevernas texter visar på en reception av skönlitteratur som är personlig, 

autonom, präglad av egna åsikter, gissningar, individuella lösningar, och vardagsspråk 
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(Johansson, 2015). Detta högst personliga sätt att läsa skönlitteratur kommer vidare i studien 

refereras till som subjektiv läsart.  

 

I kontrast till de svenska elevernas reception av skönlitteratur visar analysen av de franska 

elevernas texter drag av att vara distanserade, hålla sig till regler och ramar, präglas av 

analyser, närläsning och mönster, samt användning av vardagsspråk men med 

litteraturvetenskapliga begrepp (Johansson, 2015). Det mer distanserade förhållningssättet till 

litteraturläsning kommer vidare i studien refereras till som objektiv läsart. 

 

Johansson (2015) ser samband mellan hur traditionerna i skönlitteraturundervisningen 

påverkar elevernas reception av det lästa. Hon beskriver att de svenska eleverna genom 

undervisningen socialiseras till att våga utrycka egna tankar och åsikter, detta beskriver hon 

som positivt, men det kan även uppstå problem om åsikterna och tankarna inte grundar sig på 

den lästa texten (Johansson, 2015). Johanssons (2015) undersökning visar på att när elever 

anser något som svårt att förstå, används gissningar istället för bokstavliga läsningar. Den 

frihet som präglar receptionen av skönlitteratur i svenska skolor medför därför att elevens 

egna erfarenheter används till att associera bort från texten, istället för att söka svar i texten. 

2.3 Subjektiv och objektiv läsart inom litteraturdidaktiken: En 
inomvetenskaplig motsättning 

Inom litteraturdidaktiken råder en stor variation när det gäller syftet med litteraturläsning. Det 

finns forskare som skriver in sig under syften där läsning av fiktiva texter anses främja 

individens personlighetsutveckling, ett perspektiv där läsaren står som kunskapscentrum, men 

det finns även forskare som ser skönlitteraturen som kunskapscentrum, som en förmedlare av 

estetiska värden. Det råder därför en motsättning mellan en subjektiv läsart där läsaren står 

som kunskapscentrum, och en objektiv läsart där den litterära texten står som 

kunskapscentrum (Degerman, 2015). I den förra är det individen som konstruerar textens 

mening och syfte, och i den senare ses den litterära texten som autonom, som utan läsarens 

inblandning innehåller vissa estetiska värden och mening. Även orsaker till motsättningarna 

mellan de båda läsarterna söks på olika håll inom forskningsfältet, där argument så som 

vetenskapligt inflytande, samhällsförändringar och den individuella lärarprofessionen 

framställs som möjliga orsaksfaktorer till den höga implementeringen av den subjektiva 

läsarten. 

De forskare som argumenterar för den subjektiva läsarten framhåller en bred variation vad 

gäller vilka kunskaper, förmågor som litteraturundervisning kan leda till. I Litteraturen på 

undantag: Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige (2015) finner man fyra forskares syn 

på syftet med litteraturläsning. Torsten Pettersson (2015, s. 264) framhåller bland annat 

självreflektion, omvärldsorientering och läslust som aspekter som utvecklas genom läsning av 

skönlitteratur. Maria Wennerström Wohrnes (2015) resonemang kring litteraturläsning grundar 

sig på att den inverkar på människans sociala orientering. Man kan därför se små skillnader 

mellan olika forskares syfte med litteraturläsning, men den aspekten som alla representerade 

forskare i den aktuella boken är överens om är att det är personlighetsutvecklingen som står i 

fokus vid legitimeringen av litteraturläsning i svensk skola (Pettersson, 2015). Hur en 

personlighetsutveckling bör ske råder det delade meningar om. 
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2.4 Det pedagogiska paradigmet som orsaksfaktor för den ökade 
användningen av subjektiv läsart 

Forskare som Peter Degerman (2015) argumenterar istället för en objektiv läsart där 

litteraturens estetiska värde i högre grad ska implementeras i litteraturundervisningen. 

Degerman (2015) poängterar dock att den subjektiva läsarten idag präglar 

litteraturundervisningen i högre grad än den objektiva. Orsaker till detta anses enligt 

Degerman ligga i det didaktiska och pedagogiska influenserna där erfarenhetspedagogiken 

med en tydlig individfokus påverkat litteraturdidaktiken och i förlängningen även 

litteraturundervisningen. Degerman (2012) beskriver i Litteraturen det är vad man undervisar 

om: Det Svenska litteraturdidaktiska fältet i förvandling hur förändringar inom det 

litteraturdidaktiska fältet som innehåller både didaktik, pedagogik och litteraturvetenskap 

bidragit till att den subjektiva läsarten vunnit mark inom litteraturundervisningen. Degerman 

förklarar vidare att litteraturdidaktiken innehåller inslag från både pedagogiken, didaktiken 

och det litteraturvetenskapliga forskningsfältet. Då pedagogiken och didaktiken i Sverige i 

hög grad har influerats av erfarenhetspedagogiken, innebär det enligt Degerman att 

litteraturläsning påverkats av erfarenhetspedagogiken till en subjektiv identifikatorisk läsning. 

Därför har litteraturvetenskapen, där en analyserande läsning inkluderats (s. 90) inte fått lika 

stort utrymme inom litteraturdidaktiken (Degerman, 2012). Degermans resonemang kan 

därför tolkas som att både den objektiva läsarten, samt det litteraturvetenskapliga 

forskningsfältet idag har svårt att legitimeras inom litteraturundervisningen. 

Den motsättning mellan de båda läsarterna har därför bidragit till att litteraturens roll som 

kunskapscentrum har förskjutits till individen (Degerman, 2015). Litteraturens estetiska värde 

har därför hamnat i skymundan för mer pragmatiska mål, där kommunikation, 

språkutveckling, och identitetsutveckling bör eftersträvas genom läsning av skönlitteratur 

(Degerman, 2015). Det går därför att tolka Degermans resonemang som att ett forskningsfällt 

som inkluderar både en identifikatorisk, subjektiv läsning, samt en analyserande närläsning, 

brutits upp där den förra implementeras i högre grad än den senare. Degermans ståndpunkt i 

frågan är klar, litteraturens roll är att förmedla ett estetiskt värde vilket för tankarna till den 

traditionella litteraturundervisning som bedrevs genom närläsning och texten i centrum. Han 

konstaterar att den tiden är förbi. 

Även Pär-Yngve Andersson (2010) söker orsaker till överrepresentationen av subjektiv läsart 

hos erfarenhetspedagogiken och dess influenser på svensk gymnasieskola. Andersson (2010) 

argumenterar att en orsak till litteraturundervisningens ensidighet är den stora 

genomslagskraft som John Deweys erfarenhetspedagogik fått i den svenska gymnasieskolan. 

Deweys teori grundar sig i att undervisningen ska utgå från elevens erfarenheter och känslor, 

vilket självklart är en grundpremiss för ett lyckat undervisningstillfälle. Andersson (2010) 

menar dock att man i den svenska gymnasieskolan har implementerat Deweys teori i så hög 

grad att undervisningen nästintill stagnerat vid elevens erfarenheter och tankar. 

Andersson (2010) riktar kritik mot den ensidiga litteraturundervisningen när han skriver att 

erfarenhetspedagogiken under lång tid har fått styra litteraturundervisningen, samt att det finns 

en tradition av att koppla ihop Deweys teori till Louise Rosenblatts reader-response teori, där 

läsaren har en central roll. Anderson (2010) skriver att de båda teorierna tillsynes 
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verkar komplettera varandra bra genom att ”den enskilde konstruerar sin värld, skolan knyter 

an och vi låter alla sitta i sina egna små världar och tolka texter efter eget skön, för texten blir 

ju till i läsningen”( s. 93). Risken med denna subjektiva förhållningsätt till litteraturen är 

därför att eleverna riskerar att utveckla ett självcentrerat förhållningssätt gällande sig själv, sin 

omvärld och sina medmänniskor. För att eleven ska få möjligheten att utvecklas till 

demokratiska individer behöver de få utveckla sitt kritiska tänkande, och därigenom se på sig 

själv, sin omvärld och sina medmänniskor genom olika perspektiv. 

2.5 Samhällsutvecklingen som orsaksfaktor för den ökade användningen av 
subjektiv läsart 

Den sjunkande implementeringen av den objektiva läsarten är något som även Bengt-Göran 

Martinsson (2015) har noterat. Han menar att fokus från den litterära texten i sin egen 

autonoma rätt har f6rskjutits, där ”texter inte diskuteras som litterära texter utan används som 

exempel på olika samhälleliga problem” och där elevens subjektiva tankar hamnar i fokus, 

istället för en mer objektiv, analytisk läsning (Martinsson, 2015). Martinsson är dock kritisk 

till Degermans resonemang där nya pedagogiska, didaktiska och litteraturvetenskapliga 

paradigm kan ses som en orsaksfaktor till att den litterära texten inte längre står i centrum vid 

litteraturundervisning. Istället lyfter Martinsson (2015) den allmänna samhällsutvecklingen 

som en påverkansfaktor för litteraturens roll i litteraturundervisningen. 

Han förklarar att allt sedan 60-talet har samhällsförändringar så som ungdomsskolans och 

högskolans breddade rekrytering och den förändrade högskole- och forskningspolitiken 

bidragit till att undervisningen anpassats, formats, och utvecklats för att passa ett nytt 

samhälle (Martinsson, 2015). Martinsson fortsätter att bredda perspektivet genom att föreslå 

att litteraturdidaktik inte kan ses som en motsättning mellan didaktik och litteraturvetenskap. 

Han beskriver istället en dynamisk växelverkan mellan ämnesstoff och didaktik som 

tillsammans bildar ämnesdidaktik (Martinsson, 2015). Här ger dock Martinsson inget 

konkret exempel på hur en växelverkan mellan ämnesstoff och didaktik kan se ut. Orsakerna 

till att den subjektiva läsningen vunnit mark över den objektiva läsarten kan därför enligt 

Martinsson (2015) sökas i samhällsförändringar som formar undervisningen, 

litteraturundervisningen i det här fallet. 

Den kausala modell som Degerman (2012) argumenterar för, som kan förstås som att en direkt 

påverkan råder mellan forskning, del i lärarutbildningen, samt tillämpning i undervisningen 

anses av Martinsson (2015) som riktig i vissa fall. Han påpekar dock att det även finns fall där 

påverkanskedjan inte följt Degermans modell. Martinsson (2015) nämner till exempel den 

psykologiserande läsart som dominerade under 90-talet, vilken inte hade några kopplingar till 

universitetens litteraturvetenskapliga institutioner, där de litteraturhistoriska paradigmen 

dominerade. Genom detta exempel visar Martinsson att något hände i undervisningen som inte 

kan kopplas till den undervisning som lärarna själv hade fått vid universiteten. Martinsson 

(2015) förklarar att en lärares intressen och kunskap inte kan se som statiska (Martisson). De 

kunskaper som läraren tar med sig från lärarutbildningen förändras inom svenskämnet som 

kulturellt fält, där andra krafter och logiker styr (Martinsson, 2015). Enligt Martinsson (2015) 

kan man därför inte enbart i forskningsfältets förändring söka orsaker till att den litterära texten 

som kunskapscentrum försvagats. Åsikterna 
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går således isär angående den subjektiva läsartens dominans inom litteraturundervisningen, 

där orsaker härleds till både forskningsfältets influens över litteraturundervisningen, samt 

lärarens individuella professionsutveckling, där de styrande krafter inom svenskämnets kultur 

är styrande. 

Debatten kring implementeringen av subjektiv och objektiv läsart kan därför förstås som en 

tudelning inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet, där representanter av 

litteraturvetenskapen argumenterar för en ökad implementering av den objektiva läsarten och 

representanter med en mer pragmatisk syn på litteraturundervisningen argumenterar för den 

subjektiva läsarten. Den pragmatiska synen på litteraturundervisningen är vad som under 1950 

och 60-talet leder till uppkomsten av reader-response teorin som har en tydlig läsarfokus i 

kontrast till dess föregångare nykritiken som fokuserade på den litterära texten. 

2.6 Subjektiv och objektiv läsart inom det litteraturvetenskapliga fältet. 

Martinsson (2015) skriver hur reader-response teorin uppkom genom det motstånd mot 

litteraturvetenskapen och dess inflytande över skolundervisningen som skedde under 1950-60 

talet. Motståndet sker inomvetenskapligt där undervisande lärare, på college och 

universitetsnivå konstaterade att undervisning som grundar sig i nykritikens objektiva 

verkimmanenta ontologi inte fungerade (Martinsson, 2015). Nykritiken där texten står i 

centrum som kunskapsförmedlare, behandlar texten som autonom, det vill säga, vad verket 

vill förmedla kan inte sökas hos varken författaren, tiden då denne levde eller hos läsaren 

själv, svaren måste sökas inom texten (Tyson, 2006). Svaren kan sökas genom en så kallad 

närläsning där verket form och struktur kan skapa en estetisk upplevelse (Tyson, 2006). Det 

motstånd som riktas mot nykritiken gäller den auktoritära tolkningen, där läraren genom att 

förklara mekanismerna i texten förväntade sig den rätta tolkningen av texten, en förståelse för 

verkets storhet (Martinsson, 2015). Denna tendens till auktoritära tolkningar ledde till att 

lärare i ungdomskolan övertog forskningens tolkningar av litterära verk och presenterade 

dessa som de enda giltiga, vilket ledde till en kunskapsinriktad litteraturundervisning 

(Martinsson, 2015). Nykritiken som präglas av en extrem objektivistisk läsning ansåg därför 

inte praktiskt tillämpningsbar inom litteraturundervisningen. Då nykritiken ansågs 

problematisk i undervisningssammanhang formulerades teorier där läsarens intressen och 

förutsättningar togs i beaktande, dock utan intentioner att försvaga litteraturens roll i 

undervisningen. En alltför subjektiv läsart kan således leda till egocentriska läsare, med alltför 

stort fokus på sina egna erfarenheter och upplevelser, kan en alltför objektiv läsart leda till att 

icke självständiga, faktareproducerande läsare. Dilemmat mellan de två ytterligheterna har 

bland annat behandlats av Louise Rosenblatt, vars arbete med att sammanföra de båda 

läsarterna har influerat litteraturundervisning världen över. 

2.7 Subjektiv och objektiv läsart i symbios med varandra 
Rosenblatts förslag på en litteraturundervisning som tar både läsaren och texten i beaktande 

formulerades redan 1938 (Öhman, 2015). Rosenblatt (2002) för ett resonemang där studiet av 

litteratur bör inkludera både skönlitteraturens estetiska kvalitéer, en objektiv läsart, samt dess 

sociala och psykologiska möjligheter, en subjektiv läsart. Det estetiska syfte som till exempel 

Degerman (2015) tillskriver litteraturundervisningen kräver enligt Rosenblatt (2002) att 

läsaren riktar uppmärksamhet till mer affektiva aspekter. Det är enligt Rosenblatt(2002) 
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omöjligt att uppnå en säker litterär insikt och ett välgrundat estetiskt omdöme genom att 

uppifrån driva igenom föreställningar om vad ett litterärt verk idealiskt ska betyda. Hon 

förklarar precis som Degerman och Martinsson att dessa två poler ses som varandras 

motsättningar, där anhängare på ena sidan förespråkar en extrem esteticism som skulle 

innebära att alla sociala angelägenheter gällande litteratur förkastas, och där den andra sidan 

står för en ytterlighet där litteratur som konstform bortses (Rosenblatt, 2002). Rosenblatt 

(2002) menar istället att dessa två aspekter av litteraturen är oupplösligt förenade med 

varandra. Att acceptera motsättningen mellan de två aspekterna skulle enligt Rosenblatt 

(2002) leda till begränsade insikter om det litterära verket. 

Rosenblatt (2002) presenterar vidare skillnaden mellan teori och praktik, där det rent teoretiskt 

går att urskilja social och estetiska element i ett litterärt verk, så som nykritikerna arbetade, 

men i praktiken, i en undervisningssituation blir de båda elementen oskiljaktiga. Till skillnad 

från nykritikerna som ser den litterära textens som autonom, där dess mening alltid finns inom 

texten, oavsett om den läses eller inte, så beskriver Rosenblatt istället den litterära texten som 

en samling symboler och bläckfläckar fram till att läsaren påbörjar dess avkodning 

(Rosenblatt, 2002). Texten är således ingenting före läsaren genom sitt intellekt och känslor 

skänker mening till texten (Rosenblatt, 2002). Men detta innebär inte att texten blir 

betydelselös, textens symboler är verktyget för läsarens kanaliserade tankar (Rosenblatt, 

2002). Denna samverkan mellan läsaren och texten där båda parterna påverkar den andra i en 

pågående spiral konstituerar Rosenblatts transaktionella teori (2002). Genom transaktionen 

mellan läsaren och texten uppstår slutligen en mindre organiserad upplevelse i fantasin 

(Rosenblatt, 2002). Det är alltså textens innehåll, dess struktur och form tillsammans med 

läsarens erfarenheter och tankar som tillsammans skapar läsupplevelsen. Trots Rosenblatts 

ambitioner att sammanföra den subjektiva och objektiva läsarten sker det inom fältet av 

reader-response teorin en tudelning gällande textens roll som medskapare av en 

litterärupplevelse 

2.8 Utvecklingen av Rosenblatts transaktionella teori 

Trots att Rosenblatts transaktionella teori formulerades redan 1938, skulle det dock dröja fram 

till 1960- 1970-talet innan reader-response teorin som kan sägas vara influerad av Rosenblatts 

transaktionella teori, slog igenom på allvar. Tyson (2006) förklarar att reader-response teorin 

fokuserar på själva läsprocessen, där två gemensamma nämnare delas inom fältet, a) läsarens 

roll kan inte utelämnas från förståelsen av en litterär text, b) läsaren kan inte passivt ta till sig 

det litterära verkets objektiva mening, istället är läsaren en aktiv medskapare av dess mening. 

Så långt påminner teorin om Rosenblatts transaktionella teori, men inom fältet råder det stor 

variation mellan hur responsen från en litterär text formas och vilken roll den litterära texten 

har i processen (Tyson, 2006). Synsätten kan variera allt ifrån textens och läsarens jämlika roll 

i utvecklingen av responsen, till synsätt där texten ses som icke existerande fram till läsaren 

frammanar dess mening (Tyson, 2006). Det har alltså inom vissa förgreningar inom reader-

response teorin skett en förflyttning från den extrem objektivistisk läsart som nykritikerna 

förespråkade till en extrem subjektivistisk läsart, där texten inte existerar före läsaren 

konstituerar dess mening. 
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2.9 Subjektiv läsart som premiss för både personlighetsutveckling och 
litterär känslighet 

Det går även att inom fältet se skilda synsätt gällande de kompetenser som 

litteraturundervisningen bör utveckla. Judith A. Langers (2005) fyra faser som läsaren rör sig 

mellan vid uppbyggnaden av det hon kallar föreställningsvärldar, innehåller i likhet med 

Rosenblatt en växelverkan mellan subjektiva och objektiva läsarter. Det som skiljer de båda åt 

är syftet med litteraturläsningen, där Rosenblatt menar att litteraturstudiet syftar till att 

utveckla en litterär känslighet och fostra en social medvetenhet (Rosenblatt, 2002), Langer å 

andra sidan menar att läsaren genom texten ges möjlighet att förbinda sina subjektiva, inre, 

erfarenheter med de objektiva, yttre, händelserna i världen utanför. Rosenblatts syfte med 

litteraturläsning är att genom samverkan mellan en objektiv och subjektiv läsart utveckla både 

elevens personlighet samtidigt som elevens litterära känslighet utvecklas. Det finns således en 

fokusering på både eleven som individ och den litterära texten, där förståelsen för båda kan 

utvecklas genom litteraturundervisningen. Den subjektiva läsarten bidrar till 

personlighetsutveckling samtidigt som den är en grundpremiss för att en mer analytisk 

objektiv läsart, genom vilken det litterära verket studeras som konstform. 

Hos Langer ligger däremot fokus på en personlighetsutveckling genom litteraturen där det 

litterära verket ses som ett verktyg för att utvecklingen kan ske. Langers argument är dock 

svåra att tyda då hon förklarar att, istället för att rikta den objektiva läsarten på den litterära 

texten, ska läsaren enligt Langer se objektivt på de känslor, tankar och åsikter som uppstår 

genom läsning av skönlitteratur. Hon skriver att vi kan distansera oss från känslor och idéer, 

objektifiera dem för att kunna inspektera och jämföra dem med andra idéer, känslor, händelser 

och handlingar (Langer, 2005). Senare förklarar hon dock att föremålet för en objektifiering 

kan vara både läsarens förståelse, läsupplevelse och själva texten. Detta kan tolkas som att den 

objektiva läsarten enligt Langer kan riktas till både subjektiva tankar och känslor, samt till den 

litterära texten. 

Langer (2005) vänder sig emot den kritik som främst inom litteraturvetenskapen riktas mot 

den subjektiva läsarten. Hon skriver att litteraturens betydelse för elevens intellektuella, 

sociala och personliga utveckling har ofta ignorerats (Langer, 2005). Langer förklarar att man 

lever genom en litterär erfarenhet när man så utförligt som ens medvetande tillåter utforskar 

en text, samtidigt som man är öppen för framtida möjligheter. Detta sätt att utforska 

förknippas ofta med intuitivt tänkande (Langer, 2005). Langer påpekar dock att 

utforskningens roll i ett skarpt analyserande och kritiskt tänkande sällan uppmärksammas. 

Hennes ambition har därför varit att ompröva både skönlitteraturens positiva inverkan på 

intelligent tänkande, samt dess roll i utbildningssystemet (Langer, 2005). Hon lyfter framför 

allt vikten av litteratur som ett verktyg för elevers kognitiva, kritiska och mänskliga 

utveckling, det vill säga utveckling av kompetenser som är både subjektiva och objektiva till 

sin karaktär. 

Langers fyra faser kan förstås som valmöjligheter som läsaren står inför vid utvecklingen av 

föreställningsvärldar. Genom att uppmärksamma de fyra faserna kan läraren utveckla en 

förståelse för hur man på bästa sätt kan stödja eleven vid uppbyggnaden av 

föreställningsvärldar (Langer, 2005). Fasernas funktion grundar sig i att synliggöra olika 
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perspektiv ur vilka läsaren kan utveckla idéer om det lästa (Langer, 2005). Langer poängterar 

att faserna inte följer ett linjärt mönster, de kan uppkomma när som helst under läsningens 

gång och uppstår i varierande interaktion, där läsaren och texten påverkar utgången. De olika 

faserna är således en del av varje läsares uppbyggnad av föreställningsvärldar, men följer inte 

ett på förhand bestämt mönster. Istället baseras fasernas innehåll och mönster på den 

specifika läsarens erfarenheter och förväntningar i transaktionen med en specifik text 

(Langer, 2005). Varje enskild fas möjliggör för läsaren att tänka på olika aspekter under 

läsningens gång (Langer, 2005). De fungerar som ett filter genom vilket läsaren kan filtrera 

sina tankar samtidigt som de utvecklar sin förståelse av texten och föreställningsvärlden. De 

fyra faser som läsaren rör sig i vid uppbyggnaden av föreställningsvärldar har Langer (2005) 

identifierar som: 

 Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld 

 Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld 

 Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet 

 Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen 

I den första fasen står läsaren utanför och kliver in i föreställningsvärlden (Langer, 2005). 

Läsaren försöker genom att använda egna kunskaper och erfarenheter, textens ytliga drag och 

andra ledtrådar samla på sig material för att kunna skapa en föreställningsvärld (Langer, 2005). 

I den första fasen handlar sökandet av uppslag mer om bredd än om djup, vilket är vanligt vid 

inledningen av läsandet (Langer, 2005). Det breda söksätet fungerar som hjälp för läsaren att 

kunna konstruera initiala uppfattningar om till exempel karaktärer, handling, miljön, 

situationer, samt hur de är sammanflätade med varandra (Langer, 2005). Den första fasen 

används dock inte enbart vid början av läsningen. Langer (2005) förklarar att varje gång 

läsaren stöter på nya uppfattningar så står denne på nytt utanför föreställningsvärlden med 

möjligheten att kliva in. Detta kan tolkas som att när elever vid till exempel en bokdiskussion 

delar med sig av sina skilda uppfattningar av en läst text så bidrar de nya uppfattningarna som 

eleven ställs inför återigen att hen behöver använda sig av sina egna kunskaper och 

erfarenheter, textens ytliga drag och andra ledtrådar för att kliva in i föreställningsvärlden. I 

den första fasen går det därför att tolka att eleven använder en subjektivläsart, då subjektiva 

erfarenheter och kunskaper används för att återknyta till textens ytliga ledtrådar. Textens ytliga 

ledtrådar används då som verktyg för att skapa ordning i det lilla som läsaren redan vet. Här är 

det alltså fråga om en läsarfokus där läsarens förståelse utvecklas genom att knyta textens 

ledtrådar till individen. Därför kan läsningen vid fasen förstås som subjektiv. 

I den andra fasen befinner sig läsaren i föreställningsvärlden och använder all sin kunskap om 

texten, sig själv, livet, världen, för att göra sin bild av verket fylligare (Langer, 2005). Här 

menar Langer (2005) att läsaren använder ny information för att röra sig vidare från det hen 

redan vet, läsaren ifrågasätter motiv, känslor, orsaker, relationer och innebörd. Den andra 

fasen präglas av en öppenhet för förändringar i föreställningsvärlden. Det handlar om att 

utforma, koppla samman tankar, samt att ersätta uppfattningar. Läsaren utformar tankar om 

vad verket ”kanske” betyder, hen testar idéer och låter dessa tankar vara öppna för förändring 

(Langer, 2005). Att läsaren i denna fas testar idéer, innebär att läsningen har en subjektiv 

karaktär. Texten kan handla om det ena eller det andra, beroende på individen och dennes 
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tidigare erfarenheter och tankar. Langer (2005) förklarar att läsaren i den andra fasen bygger 

och utvecklar sina uppfattningar med hjälp av en tillfällig förståelse, vilket också påverkar hur 

hen uppfattar helheten. 

I de två tidigare nämnda faserna använder läsaren sin kunskap och erfarenhet för att bygga 

föreställningsvärldar. Här i den tredje fasen är det tvärtom, här använder läsaren sin 

utvecklade uppfattning, sin textvärld, för att öka sin egen kunskap och erfarenhet (Langer, 

2005). Här ligger fokus på vilket sätt tankarna från våra föreställningsvärldar har betydelse för 

läsarens egna liv (Langer, 2005). Läsaren använder sina föreställningsvärldar för att reflektera 

över tidigare erfarenheter och tankar (Langer, 2005). Läsarens subjektivt konstruerade 

föreställningsvärld blir därför i den tredje fasen ett verktyg för att reflektera över tidigare 

erfarenheter. Detta kan tolkas som att en subjektiv upplevelse analyseras subjektivt. Detta 

förklarar Langer (2005) som en växelverkan mellan läsarens fiktiva och riktiga värld, där 

föreställningsvärlden upplyser och påverkar livet, och livet upplyser och påverkar 

föreställningsvärlden. 

I den fjärde fasen tar läsaren ett steg ifrån den subjektivt uppbyggda föreställningsvärlden 

och reflekterar över den på ett mer objektivt sätt (Langer, 2005). Läsarens förståelse, 

läsupplevelse och själva texten hamnar i fokus för analys och bedömning, även koppling till 

andra verk och upplevelser förekommer här (Langer, 2005). Langer förklarar att det är i den 

fjärde fasen som läsaren närmar sig texten kritiskt. Detta sker bland annat genom att jämföra 

författarens värld med sin egen, genom att se på antydningar om konflikter och makt, och 

genom att reflektera över kritiska och intellektuella traditioner, samt placera verket i dessa 

traditioner (Langer, 2005). Det är alltså i den sista fasen som den objektiva läsarten används 

för att rikta fokus till individen men även till den litterära texten, men den objektiva, mer 

analytiska läsarten kan i fasen användas på olika sätt. 

Genom att läsaren tar avstånd från texten och dess betydelse, menar Langer (2005) att denne 

tillåts använda en mer analytisk blick, men detta innebär dock inte att detta ska ses som ett 

krav. Anledningen till att det analytiska sättet att närma sig texten ses som en möjlighet och 

inte ett krav har att göra med det faktum att läsaren kan på varierande sätt ta ett steg bort från 

texten och dess innehåll (Langer, 2005). Läsaren kan till exempel stiga ur texten för att titta 

närmare på en karaktär eller dess livssituation, läsaren kan välja att läsa kritiskt ur ett 

litteraturteoretiskt perspektiv. En annan läsare kan sägas ta ett steg från texten och dess 

innehåll genom att relatera det aktuella verket till någon tidigare läsupplevelse, samt kopplar 

dessa insikter till uppbyggnaden av sina egna föreställningar. En läsare som istället fokuserar 

på verkets struktur och dess påverkan på läsningen, tar också avstånd från texten och dess 

innehåll. På så sätt kan sättet som läsaren stiger ur och objektifierar läsupplevelsen variera, 

vilket därför påverkar läsarens grad av analytiskt perspektiv (Langer, 2005). 

Langers fyra faser visar att eleven har fyra valmöjligheter vid utvecklandet av 

föreställningsvärldar. Valmöjligheterna är både subjektiva och objektiva till sin karaktär. 

Dessa valmöjligheter (faser), är enligt Langer (2005) avgörande för uppbyggnaden av 

föreställningsvärldar, då de erbjuder olika synvinklar ur vilka eleven kan få idéer. Detta kan 

tolkas som att faserna som är mer subjektiva till sin karaktär och de som är mer objektiva till 
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sin karaktär, är alla lika viktiga vid uppbyggnaden av föreställningsvärldar 

2.10 Subjektiv och objektiv läsart inom styrdokumenten 
I linje med forskarnas syn i Litteraturen på undantag: Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens 

Sverige (2015), så återfinns den personlighetsutvecklande aspekten vid litteraturläsning i 

beskrivningen av ämnet Svenska (SKOLFS 2010:261). Det står uttryckligen att 

undervisningen ”ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 

stödja deras personliga utveckling” (SKOLFS 2010:261). Lusten till läsning som är rent 

subjektiv ses i det här sammanhanget som ett viktigt, även som det enda kriteriet, för att 

personlig utveckling ska ske. 

Trots att exemplet ovan är det enda exemplet i ämnesplanen för svenska där 

personlighetsutveckling explicit återfinns, finns där andra aspekter som kan tolkas som 

personlighetsutvecklande. Det står till exempel att läsa ”med hjälp av skönlitteratur, texter av 

olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv” (SKOLFS 2010:261). Eleven ska alltså genom en subjektiv läsart, genom 

skönlitteraturen utveckla kunskaper som rör deras förståelse för omvärlden, människorna i den 

och sig själv. Under ämnets syfte står det mer detaljerat hur en sådan förståelse definieras i 

ämnet Svenska. Undervisningen i svenska ska syfta till att eleven genom skönlitteratur ska ges 

möjligheten att se: 

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

leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter 

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

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya 

tankesätt och öppna för nya perspektiv (SKOLFS: 2010:261, s. 160) 

Detta ska förstås som ett övergripande syfte för ämnet svenska, där inte allt som beskrivs ska 

betygsättas, vilket medför att det som formuleras under ämnets syfte innehåller förmågor som 

både ska betygsättas och inte (Om ämnet svenska). Den subjektiva läsarten kan sägas 

möjliggöra att eleven genom skönlitteratur ser det särskiljande samt det allmänmänskliga, och 

utvecklar sin självinsikt. Den objektiva läsarten möjliggör i sin tur att eleven utvecklar en 

förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar, samt 

bidra till att utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Målen för ämnet 

beskriver de kunskaper som eleven ska ges möjlighet att utveckla, samt förtydligar vad som 

ska betygsättas. 

Målen 5,6 och 7 under ämnet Svenska är specifikt inriktade på undervisning rörande  

skönlitteratur. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla: 

 Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

 Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier. 
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 Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa (SKOLFS 2010:261, s. 161) 

Kunskaper som ska utvecklas i ämnets syfte och mål är formulerade att beröra ämnet som 

helhet (Om ämnet Svenska), därför ser innehållet i respektive kurs olika ut. Till exempel i 

kursen Svenska 1 fokuseras det allmänmänskliga i tid och rum, i Svenska 2 ligger fokus på 

litteratur i ett samhällsperspektiv, och i Svenska 3 återfinns ett mer litteraturvetenskapligt 

perspektiv (Om ämnet Svenska). Det centrala innehållet som ser olika ut för respektive kurs 

syftar till att möjliggöra att det kunskaper som beskrivs i målen i ämnet svenska utvecklas 

(Om ämnet Svenska). Genom att se till det centrala innehållet för respektive kurs, samt 

kunskapskraven, kan en än mer detaljerad bild ges gällande hur de personlighetsutvecklande 

kunskaperna ser ut. 

I kursen Svenska 1 ska arbetet med skönlitteratur behandla följande centrala innehåll: 

 Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

 Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier (SKOLFS 2010:261, s. 162) 

Kunskapskraven i sin tur syftar till att uttrycka med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i 

förhållande till målen, där ett kunskapskrav kan relatera till flera mål (Om ämnet Svenska). I 

kursen svenska 1, under kunskapskrav A, finns formuleringen: 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form 

med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven 

utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på 

gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade 

och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i 

berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden (SKOLFS 

2010:261, s. 164) 

Genom att studera vilka kunskaper som ska utvecklas genom skönlitteraturen går det att se hur 

de tydligt personlighetsutvecklande formuleringarna i ämnets syfte, genom en gradvis 

konkretisering, först i målen, senare i centralt innehåll och slutligen i kunskapskraven blir 

svårtolkade som personlighetsutvecklande. Det är så klart personlighetsutvecklande att 

utveckla kunskaper som rör återgivandet av skönlitteraturens innehåll och form, redogöra för 

samband mellan olika verk, återge iakttagelser, men denna sorts kunskap kan rent mekaniskt 

överföras från lärare till elev. 

Två kunskapsområden som försvårar en mekanisk överföring av kunskap är området där 

eleven ska reflektera över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska 

begrepp, samt då eleven förväntas formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med 

utgångspunkt i berättandet, samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till 

allmänmänskliga förhållanden. Dessa två förmågor kan utvecklas genom en subjektiv och 

objektiv läsart, där reflektionen som är subjektiv ska förankras i en mer objektiv syn på 
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litteraturen genom berättarstruktur och stilistiska begrepp. Då eleven ska formulera 

välgrundade och nyanserade egna tankar fodras även här en subjektiv läsart som dock tar 

utgångspunkt i det litterära verket. Då eleven relaterar innehållet i det litterära verket till 

allmänmänskliga förhållanden används en objektiv läsart som driver eleven från den 

subjektiva läsarten till en mer objektiv läsart. Trots att det går att se möjligheter till både en 

subjektiv och objektiv läsart i kursplanen för ämnet svenska är det i slutändan lärarens 

didaktiska val som styr hur det personlighetsutvecklande arbetet sker. 

Det finns inget som hindrar läraren från att undervisa på ett sätt där reflektion kan handla om 

elevens metakognitiva reflektioner, det vill säga utveckla en förståelse om sig själv och sina 

egna reflektioner. Undervisning som lyfter fram elevernas reflektioner möjliggör att flera 

perspektiv på det lästa synliggörs, därmed utvecklar eleven förståelse för andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Genom att belysa hur 

berättartekniska och stilistiska begrepp påverkar förståelsen för texten kan utmana eleven till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Eleven kan därför beroende på lärarens didaktiska 

val utveckla sin personlighet i varierande grad, där själva fenomenet personlighetsutveckling 

kan tolkas på diverse olika sätt. 
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3 Metod  
Då mitt syfte är att undersöka hur fyra svensklärare motiverar sina didaktiska val vid 

litteraturundervisningen kommer jag utgå från kvalitativa undersökningar. Valet att 

genomföra kvalitativa undersökningar grundar sig på att undersökningsmetoden syftar till att 

undersöka hur något är beskaffat, vilken natur eller vilka egenskaper något har (Hartman, 

2004), vilket överensstämmer med mitt forskningssyfte. 

Hartman (2004) förklarar att objektet för kvalitativa undersökningar är människans 

livsvärldar. Inom hermeneutiken talar man om en människas ”livsvärld” som något som ger 

mening till både människan själv och dennes omgivning (Hartman, 2004). Idén grundar sig 

alltså på att människan inte uppfattar sig själv eller världen som objekt med enbart 

observerbara egenskaper (Hartman, 2004). Vi tillskriver mening till världen, människor och 

företeelser som förkommer i den för att göra dessa begripliga för oss (Hartman, 2004). Den 

mening som vi tillskriver olika företeelser bestämmer i sin tur hur vi kommer uppfatta saker 

och ting, samt hur vi agerar (Hartman, 2004). Livsvärlden med sitt meningsskapande 

bestämmer således olika människors sätt att vara och agera (Hartman, 2004). Då det redan är 

fastställt inom idén av livsvärldar att människan och världen inte kan ses som objekt med 

enbart observerbara egenskaper, så kan man inte heller undersöka mening endast genom 

observationer (Hartman, 2004). Däremot kan man genom att tolka observationer försöka få 

kunskap om denna mening (Hartman, 2004). Genom kvalitativa undersökningar kan man 

således försöka nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp av individer 

(Hartman, 2004). 

För att nå förståelse för hur fyra svensklärare ser på de frågor som tas upp i debatten kring 

subjektiv och objektiv läsart kommer studien baseras på den hermenutiska-fenomenologiska 

traditionen. Traditionen som utvecklats av den tyske filosofen Edmund Husserl, inriktar sig på 

mänskliga tolkningsprocesser som ett medel för att förstå oss själv, världen, samt våra 

erfarenheter (Hartman, 2004). Inom den fenomenologiska traditionen söker man därför 

kunskap om strukturen och essensen i erfarenheten hos en grupp individer. Genom att 

undersöka lärarens didaktiska val som görs vid litteraturundervisningen, undersöker jag alltså 

på vilket sätt lärarens upplevelse och tolkning av litteraturundervisningen resulterar i deras 

didaktiska val, det vill säga deras handlande. Hartman (2004) förklarar att de fenomen som 

undersöks i en fenomenologisk undersökning definieras som tolkningskonstruktioner som 

personen använder för att göra världen begriplig. 

Då debatten kring subjektiv och objektiv läsart kan bidra till att man som forskare sympatiserar 

för någon av läsarterna, utgår jag i min undersökning från en analytisk induktion som metod. 

Valet av metod grundar sig i att datainsamlingen inom den kvalitativa forskningen skall 

påbörjas så teorineutral som möjligt (Hartman, 2004). Detta för att undvika snedvriden 

datainsamling inom ett fenomen där argument ställs mot varandra, subjektiv mot objektiv 

läsart. Istället kommer informationen från data insamlingen generera en teori. I en 

fenomenologisk undersökning är det viktigt att förstå tolkningsprocessen (Hartman, 2004). 

Detta kan man göra genom deltagande observationer och djupintervjuer (Hartman, 2004). Då 

mitt syfte är att undersöka hur fyra svensklärare ser på de frågor som tas upp i debatten kring 
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subjektiv och objektiv läsart, faller det sig naturligt att rikta in undersökningen på just arbetet 

med skönlitteratur. Dock är det problematiskt att göra observationer då vissa lärare i 

undersökningen redan arbetet med, eller planerar att arbeta med skönlitteratur senare under 

terminen. På grund av en snäv tidsram kommer därför inte observationer inkluderas i 

undersökningen. För att söka förståelse för lärarens syn på frågor som rör subjektiv och 

objektiv läsart, kommer djupintervjuer inkluderas. 

Presentationen och analysen av resultatet sker enligt den modell som Hartman (2004) 

beskriver, analytisk induktion. Analysen av intervjuer handlar enligt Hartman om att tolka 

något som redan blivit tolkat, vilket kan leda till förståelse för individens tolkning av sin 

erfarenhet. 

Analysmetoden inom analytisk induktion kan variera, där kunskapskällan, objektet som man 

söker information om, och forskningsstrategin påverkar hur analysen kommer se ut (Hartman, 

2004). Jag har valt den metod som Hartman (2004) förklarar är vanligas inom analytisk 

induktion. Denna metod består av två moment, där det första momentet består i att reducera 

datamaterialet genom att kategorisera det (kodning). Det andra momentet innebär själva 

tolkningen av materialet, där man söker den mening som finns i den företeelse jag undersöker 

(Hartman, 2004). 

Kodningen sker i två steg, där det första steget består i att finna begrepp som anses intressanta, 

i steg två finner man kategorier som fungerar som hjälpmedel vid tolkningen och förståelsen 

för den företeelse jag ämnar undersöka. I steg ett där intressanta begrepp söks, har jag utgått 

från den specifika frågan som styrt informanternas svar (Hartman, 2004). Jag har koncentrerat 

mig på begrepp som informanten använder vid beskrivningen av sina didaktiska val. 

Begreppen som framstår som mest frekventa har sedan kategoriserats i teman där begrepp som 

handlar om samma sak inkluderats. Den kategori som sedan kan tolkas som viktigast för alla 

informanter har fått bennämningen huvudkategori. 

Vid tolkningen av data utgår jag även här från Hartmans modell, där de kategorier som 

sammanställts genom kodning ställs mot varandra. Detta i syfte att ställa de olika kategorierna 

i relation till varandra. På detta sätt framkommer hur de olika meningsbärande företeelserna 

hänger samman för de fyra svensklärarna som ingår i min studie (Hartman, 2004). Genom att 

sätta lärarnas föreställningar i relation till varandra framkommer deras motiv för de didaktiska 

valen vid litteraturundervisningen. 

3.1 Intervju 
Det empiriska materialet till undersökningen har samlats genom halvstrukturerade intervjuer 

med fyra svensklärare. Den halvstrukturerade intervjun kännetecknas av att vara flexibel men 

där strukturen tillför balans och resulterar i data av god kvalitet (Gillham, 2008). Den 

halstrukturerade intervjumetoden som används är inspirerad av Gillham. Intervjumetoden 

innebär att: 

 Intervjufrågorna är formulerade som öppna, det vill säga formulerade på ett sätt där 

informanten har möjlighet att öppet svara på frågorna; 

 Sonderande frågor används vid tillfällen där intervjuaren bedömer att informanten kan 

ha mer att berätta; 
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 Samma frågor ställs till alla informanter; 

 Följdfrågor används för att säkerställa att likvärdiga saker täcks in; 

 I så lång utsträckning som möjligt, säkerställa att lika lång intervjutid avsätts för varje 

intervju. 

Vid inledningen av intervjun presenteras forskningssyftet samt informantens roll i ett 

informationsblad. Informationsbladet fungerar som ett verktyg för att presentera mig själv, 

samt mitt syfte med intervjun. Den fungerar även som ett dokument för informerat samtycke 

där informanten får ta del av vad som förväntas av denne vid intervjun, samt vad som händer 

med det insamlade materialet och hur det kommer användas i studien. 

Då syftet med undersökningen är att undersöka hur och varför både subjektiva och objektiva 

läsarter implementeras i litteraturundervisningen i svenska, har intervjufrågorna konstruerats 

utifrån de fyra faser som Langer (2005) har identifierat att läsaren rör sig mellan vid 

uppbyggnaden av föreställningsvärldar. Detta med motivering att Langer med sina faser 

beskriver hur läsaren kan använda sig av både subjektiva och objektiva läsarter. Då det inte 

går att förutsätta att informanten är bekant med subjektiv och objektiv läsart, eller med 

Langers studie över de fyra faserna, har en kort genomgång av faserna redogjorts före 

intervjun påbörjats. Frågor som ställts är konstruerade på ett sätt där en öppen fråga ställs 

inledningsvis och beroende på svaret kan följdfrågor fungera som ett sätt att säkerställa att 

relevant data insamlas. 

3.2 Urval 

Jag har intervjuat fyra svensklärare. Två av lärarna arbetar på kommunal gymnasieskola, en på 

kommunal vuxenutbildning och en lärare arbetar på en privat gymnasieskola. Alla 

svensklärare på orten har blivit tillfrågade om intresse att delta i undersökningen, 

återkopplingen har dock varit näst intill obefintlig. En orsak kan vara att under perioden som 

intervjuerna planerades ske, var många lärare upptagna med de nationella proven för svenska, 

vilket ansågs mycket tidskrävande. Därför har urvalet till undersökningen fått baseras på mina 

egna kontakter i skolor i Norrbotten. Urvalet har skett genom personligt möte där läraren i 

fråga fått information om vad jag vill undersöka, samt metoder jag ämnar använda mig av i 

undersökningen. Lärarna som ingår i studien har alla varierande lång erfarenhet av att 

undervisa i svenska, samt arbete med skönlitteratur i undervisningen. 
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4 Teori 
 

Ett sätt att förstå lärarnas motiveringar för sina litteraturdidaktiska val är att belysa de 

kunskaper som ligger till grund för beslutsfattning och praktiskt utövande. Lee S. Shulman har 

genom flera publicerade arbeten influerat synen av kunskaper en lärare måste ha för att kunna 

undervisa om ämnet. Han lyfter bland annat att lärarens ämneskunskaper måste komplettares 

med ämnesdidaktiska kunskaper. Schulmans arbeten fokuserar främst på undervisningen i 

Nordamerika men har även spridits vidare till andra länder, bland annat Sverige. Med hjälp av 

Schulmans kunskapssyn kan förståelsen för lärarnas beslut och handlingar vidgas. Genom att 

tolka vilka kunskaper läraren använder i sin profession kan komplexiteten i deras val och 

handlingar framträda. Därför kommer Shulmans (2004) kunskapssyn och kunskapsbegrepp 

användas som teoretisk modell i uppsatsen.   

 

I artikeln Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching uppmärksammar 

Schulman (2004) att det skett ett paradigmskifte vad gäller kunskaper en lärare i Nordamerika 

bör besitta för att anses som lämplig att undervisa. Shulman (2004) förklarar att 

ämneskunskaper som tidigare ansågs viktigast i lärarprofessionen, senare fått ge vika för 

pedagogiskkunskap. Shulman (2004) lyfter problemet med den ensidiga kunskapsfokus som 

dominerat lärarprofessionen. En lärare med stor ämneskunskap kan misslyckas med att 

undervisa om ämnet på ett sätt så eleven förstår. Likväl så kan en lärare med god pedagogisk 

kunskap och lite ämneskunskap misslyckas i sin undervisning då medlen finns utan ett 

material(Schulman, 2004). Shulman (2004) förslår därför en medelväg där lärarens 

ämneskunskaper möter pedagogiskakunskaper, vilket han kallar pedagogical content 

knowledge (PCK). 

 

PCK kan förstås som en handlingskompetens där undervisningen grundar sig i lärarens 

ämneskompetens och gällande styrdokument samt formuleras på ett sätt som möjliggör 

elevens förståelse för ämnet i fråga (Schulman, 2004). Schulman (2004) förklarar att varje 

individs inlärning ser olika ut, det är därför ogynnsamt att förlita sig på en metod för 

undervisningen. Istället bör handlingskompetensen byggas upp genom forskning i ämnet och 

på både in- och utlärning (Shulman, 2004). På så sätt kan den undervisande läraren variera 

sina undervisningsmetoder samtidigt som denne har en god ämneskompetens.  

 

För att en fruktbar undervisningssituation ska skapas, där det undervisade ämnet förstås och 

tillägnas av eleven bör läraren därför sträva mot att utveckla sin PCK (Schulman, 2004). 

Shulman (2004) delar in kunskapen som läraren bör träna upp i tre delar, propositional 

knowledge, case knowledge och strategic knowledge. 
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Propositional knowledge kan förstås som principer, maximer (levnadsregler) och normer inom 

ett specifikt ämne, hur man undervisar och hur styrdokument ska förstås (Schulman, 2004). 

Principerna är ofta formulerade genom empirisk forskning, till exempel Rosenblatts (2002) 

princip som talar för att man i litteraturundervisningen bör implementera både en objektiv- 

och subjektiv läsart. Maximer handlar istället om levnadsregler som skapats genom erfarenhet 

och används i praktiken (Schulman, 2004), till exempel att sätta på korken på 

whiteboardpennan efter användning för att motverka att den torkar. Normer, är varken 

teoretiska eller praktiska, utan normerande. De handlar bland annat om kunskaper kring 

rättvisa, vad som är etiskt rätt vid en specifik situation. Tillsammans med principer och 

maximer bildar de vad Schulman (2004) kallar för propositional knowledge. 

 

Propositional knowledge är till sin natur en förenkling av något mycket komplext. De är ofta 

avkontextualiserade, avskalade, utan detaljer och utan hänsyn till atmosfär eller miljö 

(Shulman, 2004). Därför måste propositional knowledge kompleteras med kunskap om 

specifika, väldokumenterade, och välbeskrivna fall, så kallad case knowledge (Shulman, 

2004). Grundtanken är att genom arbetet med fall kunna undervisa om teori (Schulman, 

2004).  

 

På liknade sätt som med uppdelningen av propositional knowledge delar Shulman (2004) in 

case knowledge i tre underkategorier, precedents, prototypes, och parables. Precedents kan i 

en svensk översättning förstås som en modell för att fatta beslut, agera, eller guida vid en 

specifik situation. Dessa modeller byggs upp genom att komma ihåg hur andra lärare har 

tacklat en viss undervisningssituation (Schulman, 2004). En hågkomst om hur en lärare 

lyckades göra grammatiklektionen intressant och stimulerande är därför ett exempel på hur en 

precedent (modell) fastnat i minnet. Genom att komma ihåg beprövade undervisningsmodeller 

kan dessa leda till idéer och stimulera till nya tankevägar hos läraren (Schulman, 2004).  

 

Prototypes, är fall som exemplifierar och illustrerar teoretiska påståenden (Schulman, 2004). 

Dessa fall, prototypes, används oftast för att exemplifiera ett karakteristiskt drag i en given 

situation, vilket inte betyder att prototypen kommer användas i samma utsträckning i 

praktiken. För att exemplifiera, när lärarstudenter undervisas i antikens tragedier kan texter 

som Antigone användas för att exemplifiera specifika drag i texten. Det betyder dock inte att 

lärarstudenten använder samma text i sin egen undervisning. 

 

Där prototypes beskriver en teoretisk användning av specifika fall och precedents beskriver en 

praktisk användning så fokuseras parbles till att beskriva värderingar och normer genom 

specifika fall (Schulman, 2004). Schulman (2004) beskriver parables som en samling myter 

om heroiska figurer och minnesvärda ögonblick genom vilka den gemensamma värdegrunden 

exemplifieras. Kunskaper om parables kan enligt Schulman (2004) bidra till att socialisera in 

läraren i yrkets förpliktelser samt in i arbetsplatsens värdegrund. 

 

  



 

19 

Den teoretiska kunskapen propositional knowledge samt den praktiska kunskapen 

caseknowledge är dock för ensidig hävdar Schulman (2004). Enligt Schulman (2004) vänder 

de båda formerna av kunskap läsaren mot en enstaka praktisk regel eller praktiskt sätt att se på 

saker. Detta vållar problem då läraren stöter på situationer där regler och metoder koliderar 

med varandra, där ingen enkel lösning är möjlig (Schulman, 2004). Därför anser han att 

propositional knowledge och case knowledge måste kompletteras med strategic knowledge. 

 

Den strategiska kunskapen utvecklas i situationer där regler och metoder motsäger varandra, 

där hågkomna fall är okompatibla med den specifika situationen (Schulman, 2004). 

Kunskaper om relevanta principer och fall behövs för att bygga en kunskapsbas, den 

strategiska kunskapen, omdömet, ska i sin tur leda vidare mot ett förnuftigt agerande i 

praktiken (Schulman, 2004). För att utveckla den strategiska kunskapen bör principer ställas 

mot fall, generella regler mot dokumenterade händelser, utforska gränser för de generella och 

det specifika (Schulman, 2004). Genom propositional knowledge, case knowledge och 

strategic knowledge kan läraren praktisera och förstå sin profession, samt kommunicera 

professionella ställningstaganden och metoder till andra, och på så sätt utveckla sin 

pedagogical content knowledge (Schulman, 2004). 
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5 Resultat och analys 
I kapitlet resultat och analys, kommer det insamlade empiriska material presentera för att sedan 

analyseras. Strukturen följer den intervjuguide där intervjufrågor strukturerats enligt en 

tematisk modell, vilket underlättar kategoriseringen av informanternas svar. För att säkerställa 

informantens anonymitet kommer lärarna i resultat och analysdelen behandlas under fingerade 

namn. Informanterna är verksamma lärare i fyra olika gymnasieskolor i Norrbotten. 

Informanterna har i varierande läng varit yrkesverksamma ämneslärare i Svenska, där Maria 

har varit verksam i ett år, Åsa i sjutton år, Linda i femton år, och Kristin i sju år. 

5.1 Inledningen vid läsprocessen av det skönlitterära verket 
Nedan presenteras resultaten av hur de fyra lärarna upplever och motiverar sina didaktiska val 

vad gäller den initiala fasen vid arbetet med skönlitteratur, där urvalet av litterärt verk samt 

arbetsätt behandlas. 

5.1.1 Urvalsprocessen 

På frågan vem eller vad som styr urvalet vid litteraturundervisningen uppger alla intervjuade 

lärare att urvalet av litterärt verk ser olika ut. Då alla lärare i studien arbetar med olika kurser, 

olika moment, och lärandeobjekt, visar resultatet på en bred variation gällande motivering av 

den lärarstyrda urvalsprocessen. De förklarar att det ibland är eleven som väljer det 

skönlitterära verket och ibland är det läraren som väljer. Vem som styr litteratur urvalet 

varierar således. Genom att analysera den lärarstyrda urvalsprocessen och den elevstyrda 

urvalsprocessen, framgår olika motiv. När det kommer till lärarnas motivering för det 

lärarstyrda urvalssättet har en huvudkategori formulerats. Vad som motiverar urvalet i den 

lärarstyrda urvalsprocessen är verkets innehåll, och form. Att verkets innehåll och form 

upplevs som motiverande för det lärarstyrda urvalsprocessen är således gemensamt hos alla 

informanter, det råder dock stor variation i upplevelsen gällande på vilket sätt verkets innehåll 

och form motiverar urvalet. I resultatet framgår fyra olika motiveringar för hur det litterära 

verkets innehåll och form motiverar urvalet; 1) Möjligheten att koppla verkets innehåll till de 

mål som beskrivs i kurplanen, 2) verkets innehåll i relation till personligt intresse, 3) 

möjligheten att koppla verkets innehåll till elevens programinriktning, samt 4) verkets 

omfång, upplevs av lärarna vara motiverande vid det lärarstyrda litteratururvalet. 

Vid det elevstyrda urvalet har informanternas svar kategoriserats under två teman, elevernas 

intresse och verkets omfång. Nedan presenteras först resultat och analys av det lärarstyrda 

litteratururvalet, där de fyra olika motiveringarna för urvalet presenteras var för sig, sedan 

presenteras resultat och analys av det elevstyrda litteratururvalet. 

4.1.1.1 Den lärarstyrda urvalsprocessen 

4.1.1.1.1 Det litterära verkets innehåll och dess koppling till ämnesplanen 

Möjligheten att koppla verkets innehåll till ämnesplanen i svenska framgår som en motiverande 

faktor för det lärarstyrda urvalet hos två av informanterna. Gemensamt för båda lärarna är att 

urvalet baseras på det litterära verkets innehåll, det vill säga, verkets innehåll bör möjliggöra 

för eleven att kunna uppnå specifika kunskapsmål som formuleras i respektive kurs. Det är 

framför allt kunskapsmål som faller under epokstudier och litteraturvetenskap som motiverar 
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ett specifikt urval baserad på innehåll. Båda lärarna förklarar att det vid epokstudier är viktigt 

att eleven i det litterära verket ska kunna se en koppling mellan verket och samhället, tiden 

som verket uppkom i. Verkets innehåll bör därför enligt informanterna möjliggöra för eleven 

att kunna uppnå de kunskapskrav som specifikt rör epokstudier. 

De båda informanterna undervisar i kursen svenska 2 där epokstudier inkluderas, detta bidrar 

till att bådas svar har kunnat analyseras gällande en gemensam faktor, nämligen 

kursinnehållet, samt att göra en jämförelse mellan de båda informanterna. Det är dock bara en 

av informanterna som undervisar i kursen svenska 3. Detta har bidragit till att en jämförelse 

uteblir. Trots att det inte går att göra en jämförelse mellan de båda informanternas svar 

gällande kursen svenska 3, går det att se en liknande motivering för det litterära verkets 

innehåll och dess signifikans för ett möjliggörande för eleven att uppnå kunskapsmålen i 

kursen. Läraren som undervisar i kursen svenska 3 förklarar följande: 

I svenska tre är det väldigt olika hur vi gör, där brukar jag till exempel tvinga dom att läsa 

Kafka [skratt], och den är ju så tacksam att träna på de litteraturvetenskapliga teorierna och 

så som man ska köra i svenska tre 

Läraren som undervisar i kursen svenska tre uppger att urvalet gällande det 

litteraturvetenskapliga momentet i kursen baseras på att innehållet och form i verket möjliggör 

för eleverna att träna på litteraturteorier. Det lärarstyrda urvalet motiveras därför enligt 

informanten genom att verkets innehåll och form har en karaktär som är specifikt lämplig vid 

arbetet med litteraturteorier. 

Resultatet visar således att det lärarstyrda litteratururvalet motiveras genom att ett specifikt 

verk inkluderas i undervisningen av läraren därför att verkets innehåll och form anses ha en 

karaktär som möjliggör för eleven att öva på kompetenser som uttrycks i kursplanen. 

4.1.1.1.2 Det litterära verkets innehåll och dess relation till personligt intresse 

Ett urval som motiveras genom personligt intresse framkommer hos tre av de fyra 

informanterna i studien. Det framkommer att det litterära verkets innehåll bör vara intressant att 

läsa. Två av informanterna beskriver att det lärarstyrda urvalet ibland motiveras av lärarens 

egna intressen, där informanterna beskriver att de kan välja ett litterärt verk för att de själv 

finner innehållet intressant, eller att verket på annat sätt berört läraren. En lärare förklarar att 

hon ibland väljer ett specifikt verk därför att hon själv ”fått ut något” av att läsa den. 

Motiveringen för det lärarstyrda urvalet kan även grunda sig i elevens intresse, där läraren 

genom respons från elever bildat en uppfattning om vad de kan tänkas finna intressant att läsa 

och därigenom kan inkludera verk som kan anses intressanta för eleverna. En av 

informanterna motiverar att urvalet av dramat En midsommarnatts dröm bland annat grundat 

sig på att verket innehåller teman som eleverna är bekanta med, och att det är viktig att kunna 

känna igen sig i texten. Två lärare förklarar att det är viktigt att eleven ibland får läsa det som 

de finner intressant. En av dessa poängterar även att hon arbetar för att utmana eleverna 

genom att komma med förslag på andra romaner som de kan tänkas finna intressanta. 

4.1.1.1.3 Det litterära verkets innehåll och dess koppling till elevens programinriktning 

Det litterära verkets innehåll i relation till elevernas programinriktning beskrivs som en 

motiverande faktor vid det lärarstyrda litteratururvalet. Två av informanterna uppger litterära 
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verk som inkluderats i litteraturundervisningen därför att innehållet går att relatera till 

elevens programinriktning. Torka aldrig tårar utan handskar nämns som ett exempel på ett 

verk som passar bra för elever som går på vårdprogrammet, och Fallvatten nämns som ett 

annat exempel som passar bra för eleverna på teknikprogrammet. Det är alltså på grund av 

handlingen, ämnet som verket behandlar, och möjligheten till att göra kopplingen mellan 

innehållet och elevens programinriktning som läraren valt att inkludera texten i 

litteraturundervisningen. 

4.1.1.1.4 Det litterära verkets omfång och dess betydelse i urvalsprocessen 

Det litterära verkets omfång beskrivs av en informant som en motivering för inkludering i 

litteraturundervisningen vid det lärarstyrda litteratururvalet. Läraren i fråga arbetar för 

tillfället med genren drama, vilket enligt henne kan upplevas svårt för eleverna. Hon 

beskriver att hon valt genren i syfte att utmana eleverna men har samtidigt medvetet valt ett 

kortare drama. Hon beskriver att eleverna blir glada när de upptäcker att det rör sig om ett 

”tunt” verk. 

En annan informant nämner också verkets omfång, men vid det elevstyrda litteratururvalet. 

Hon berättar att elevens urval ibland kan baseras på textens omfång där eleven väljer en bok 

som verkar vara tunn.”Det här har jag kanske hört talas om, det skulle jag vilja läsa om, ibland 

blir det mer som, ja, den här verkar tunn”. 

Det finns således en skillnad hur de två lärarna upplever verkets omfång som motiverande vid 

litteratururvalet. Då verkets omfång diskuteras med skilda syften hos de båda lärarna går inte 

en jämförelse att göras. Marias upplevelse måste tolkas i kontexten där den korta texten valts 

utifrån ett syfte som inte framgår och Lindas upplevelse måste tolkas i kontexten där elevens 

syfte med litteraturläsningen diskuteras. Det går att tolka Lindas upplevelse av elever som 

väljer en kortare text inte är synonymt med ett genuint intresse för verkets innehåll. Marias 

motivering för en kortare text är att den är skriven i en genre som utmanar eleverna, den 

innehåller även teman som eleven kan relatera till. Läraren kan således motivera en kortare 

text i sin litteraturundervisning med att dess innehåll motsvarar de hon vill uppnå med 

undervisningen. En elev vars motivering att välja en kortare text endast baseras på att den är 

kort, upplevs av läraren som ett ointresse för verkets innehåll. 

4.1.1.2 Det elevstyrda litteratururvalet 

På frågan varför läraren använder sig av ett elevstyrt litteratururval framgår elevens intresse 

samt ökad läslust som motiverande. En av informanterna förklarar följande: 

det är också viktigt att man får läsa det som man själv känner sig sugen på att läsa, faktisk, 

bara för att jag tycker att läsning är viktigt hur som helst, det spelar egentligen ingen roll 

vad man läser bara man läser, det är ju och för att man, att ge varandra boktips, ”den här 

boken håller jag på att läsa”, det kan ju inspirera de andra att läsa också, att bli sugen på att 

läsa någon bok som de kanske aldrig har hört talas om 

En annan lärare beskriver hur hennes elever får utifrån ett tema som eleverna själv valt, fritt 

välja verk, och ibland väljer de i mindre grupper vilket verk som ska läsas. Då eleven väljer 

fritt diskuterar denne med läraren som kan hjälpa dem att hitta ett verk som kan både 

intressera och utmana eleven. Det är således elevens personliga intresse med 
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litteraturläsningen som styr deras urval. Det elevstyrda litteratururvalet inkluderas därför av 

lärarna för att ge eleverna en möjlighet att välja ett verk som de finner intressant, med 

motiveringen att detta kan leda till ökad läslust. 

Huruvida eleverna får helt fritt välja ett litterärt verk eller om valet görs utifrån en av läraren 

på förhand konstruerad litteraturlista visar resultaten på en variation mellan informanterna. 

Detta kan beskrivas som att det elevstyrda litteratururvalet, styrs till viss grad av läraren. Valet 

att arbeta med en så kallad litteraturlista där läraren på förhand valt ut lämpliga verk, som 

sedan eleverna får välja från motiveras av informanterna genom att på så sätt är det lättare att 

få till gruppdiskussioner kring det lästa, vilket anses vara svårt om alla elever läser olika 

romaner. Just gruppdiskussioner framgår enbart då informanten talar om litteraturlistor, eller 

då läraren valt en roman som alla läser. En av informanterna förklarar följande: 

Det brukar vara en tre stycken texter för jag vill gärna att de ska kunna diskutera i grupp, 

och bolla tankar med varandra, och är det för många texter så att det blir väldig små 

grupper så är det svårt att få en bredd på många olika åsikter, det är lättare om det är flera 

stycken. 

4.1.1.3 Problemområden 

På frågan vilka problemområden som kan finnas vid litteratururvalet framgår tillgången på 

litteratur, ovana läsare, samt textens struktur som svårigheter vid litteratururvalet. En av 

informanterna nämner tillgången på böcker som ett problemområde, då det händer att många 

elever vill läsa samma verk. Här kommer samarbetet med biblioteket in, där läraren genom att 

förutse ett högt intresse för ett verk, kan be biblioteket köpa in fler exemplar. En annan 

informant förklarar att det kan vara svårt att hitta böcker för ovana läsare, att kunna hitta 

alternativ. Hon beskriver svårigheten vid epokstudier då litteratururvalet ofta baseras på äldre 

verk, vilket kan skapa motstånd hos eleverna. Problemet med äldre verk framgår även hos en 

annan lärare som lyfter det ålderdomliga språket som en barriär som eleverna kan ha svårt att 

komma över. 

Läraren som arbetar med genren drama upplever att själva genren, dess struktur kan utgöra ett 

hinder för att eleverna ska kunna läsa verket på egen hand, därför läser hon högt för sina 

elever. Men detta utgör enligt henne ett problem då elever som halkat efter har svårt att på 

egen hand läsa ikapp. 

5.1.2 Arbetssätt vid inledningen av det skönlitterära verket 

Vid frågan om det förekommer några aktiviteter före läsningen påbörjas beskriver de tre lärare 

som arbetar med epokstudier vikten av att eleverna ska få en förförståelse om epoken som 

verket uppkom i. Även läraren som undervisar i svenska 1 där epokstudier inte ingår som 

moment beskriver vikten av att presentera författaren och fakta kring denne, samt tiden då 

denne levde och verkade. Detta görs med motiveringen att eleverna ska få en bakgrund till det 

litterära verket, samt för att kunna problematisera innehållet i verket. Alla lärare kan således 

sägas motivera sina didaktiska val i syfte att öka eleverna förförståelse för det litterära verket. 

På frågan hur eleverna får tillgång till förförståelsen av texten beskriver en av informanterna 

hur hon brukar hålla upp boken och sedan fråga efter elevernas initiala tankar kring verket, 

sedan delas böckerna ut så att eleverna får bläddra i dem. Då verket i fråga är ett drama, 
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förklarar läraren hur strukturen i boken ser ut och hur den kan läsas. Arbetet går vidare genom 

högläsning där läraren läser kortare avsnitt för att sedan till eleverna ställa frågor som rör 

texten. Ibland används även gruppdiskussioner. 

En av lärarna som arbetar med epokstudier brukar inledningsvis prata om epoken, 

författarskap från den aktuella epoken, samt arbeta med kortare utdrag från litterära verk som 

anses aktuella i den specifika epoken. En annan lärare som också arbetar med epokstudier 

brukar istället tilldela eleverna ansvaret att hitta information om epoken, samt författarskap, 

detta med motiveringen att eleverna läser olika romaner vilket försvårar en gemensam 

klassgenomgång. Om alla elever läser en roman som läraren valt ut, inleds arbetet av samma 

lärare genom att läsa några kapitel högt i klassen. Hon förklarar att detta bidrar till att alla i 

klassen kommer in i handlingen snabbare. 

En lärare beskriver att hon upplever det som lättare att introducera ett verk som hon själv har 

valt, och som alla i klassen läser tillsammans. Hon förklarar även att om eleverna har valt 

verket själv så brukar ingen introduktion göras, då eleverna kan uppfattas ha en förförståelse 

om texten, därför att de själv har valt den. 

5.1.2.1 Problemområden vid den initiala läsprocessen 

På frågan om eventuella problemområden vid den initiala fasen av läsprocessen, så beskriver 

två av informanterna att det kan vara en svårighet att introducera ett verk om alla elever läser 

olika böcker. Vilket är anledningen till att introduktion sällan sker vid dessa tillfällen. 

Två informanter uppger elevernas motstånd mot läsning som ett svårt problem. Detta 

motstånd upplevs både i de yrkesförberedande program som en av lärarna är verksam i, och i 

det studieförberedande program som den andra läraren är verksam i. En av informanterna 

beskriver hur hon ibland misslyckas med att fånga elevernas intresse för ett specifikt verk, 

detta trots hennes eget starka engagemang. Hon beskriver vidare hur eleverna verkar vara 

ovana att läsa längre texter och att det finns många förutfattade meningar gällande äldre 

litteratur. 

En annan informant upplever motståndet mot skönlitteratur som att eleverna anser läsningen 

gå för långsamt, eleverna är otåliga och vill gärna att saker ska hända snabbt. Hon uppfattar 

det som att eleverna har svårt att komma till ro i sin läsning, då det är så mycket annat runt 

dem som stör och lockar. 

5.1.2.2 Sammanfattning av urvalsprocessen och arbetssättet vid den initiala fasen av 
läsprocessen av det skönlitterära verket 

Både elever och lärare påverkar urvalet av skönlitteratur, dock är det den lärarstyrda 

urvalsprocessen som dominerar litteraturundervisningen. Även om eleverna får välja litterärt 

verk själv så styrs det valet ofta genom en på förhand konstruerad litteraturlista eller via 

guidning av läraren. 

Det lärarstyrda litteratururvalet motiveras av informanterna genom att det litterära verkets 

innehåll och form på olika sätt påverkar undervisningen efter lärarens på förhand uppsatta 

syfte med undervisningen. De lärare som undervisar i kursen svenska 2 där epokstudier 

inkluderas uppger att verkets innehåll och form måste överensstämma med de kunskapskrav 
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som formuleras i kursplanen. Det som eleven förväntas träna på bör vara överskådligt i det 

verk som inkluderas i undervisningen. Elevmotståndet mot de äldre verk som ofta inkluderas i 

epokstudier anses vara problematiskt. Vid epokstudier väljer eleverna oftast ett verk från en på 

förhand konstruerad litteraturlista. Arbetsmetoderna varierar mellan gemensamma 

introduktioner då alla elever läser samma roman, till inga introduktioner om alla elever läser 

olika romaner. Det anses svårt att introducera ett verk om alla elever läser olika romaner. 

Att det litterära verkets innehåll anses intressant påverkar urvalet. Både lärarens och elevens 

intressen tas i beaktande vid den lärarstyrda urvalsprocessen. Genom att ta avstamp i elevens 

intressen kan läraren utmana eleverna till svårare texter. Litterära verk som innehåller en 

handling som kan relateras till elevens programinriktning fungerar motiverande för att 

inkludera sådana romaner i undervisningen. 

5.2 Den fördjupande fasen i läsprocessen 
Nedan presenteras resultaten av hur lärarna i studien upplever och motiverar sina didaktiska 

val vad gäller fasen i läsprocessen som fördjupar elevens uppbyggnad av 

föreställningsvärlden, där arbetssätt, och lärarens syfte med litteraturläsning presenteras. 

Resultatet visar att det nästan genomgående är läraren som leder arbetet vid den fördjupande 

fasen av läsprocessen. Alla lärare uppger att de utifrån ett specifikt syfte med läsningen 

konstruerar en slutuppgift som sedan ska bedömas. Den fördjupande fasen i läsprocessen är 

således ett steg i riktningen för att eleverna ska nå de kunskapsmål som läraren satt upp 

genom slutuppgiften. Slutuppgiften som konstrueras ser olika ut hos samtliga informanter. En 

lärare förklarar att eleverna brukar få göra en skriftlig textanalys, en annan beskriver att 

eleverna ibland får välj mellan olika sätt att examinera momentet på. Alla utom en lärare 

beskriver att slutuppgiften brukar presenteras för eleverna tidigt i läsprocessen. Detta medför 

enligt informanterna att eleven är väl förbered på vad läsningen syftar till. Två av 

informanterna förklarar dock att de upplever att då eleven tidigt får veta syftet med läsningen 

kan detta bidra till att läsningen blir styrd mot ett mål, istället för en mer förutsättningslös 

läsning. En av lärarna har därför medvetet valt att ge slutuppgiften då eleverna avslutat 

läsningen. Hon förklarar att ”Man vill ocksA att det ska bli en läsupplevelse inte bara en 

läxa”. Läraren i fråga upplever att hennes beslut om att lämna ut slutuppgiften först på slutet 

av romanläsningen ibland ifrågasätts av eleverna som gärna tidigt vill veta syftet med 

läsningen av det specifika verket. 

Slutuppgiften kan sägas vara influerad av lärarens syfte med litteraturläsningen, där resultatet 

visar på en bred variation. I fasen där eleven fördjupar uppbyggnaden av föreställningsfasen 

motiverar samtliga informanter sina didaktiska val genom att både affektiva och icke affektiva 

förmågor kan utvecklas genom läsning av skönlitteratur. Lärarnas syfte med 

litteraturläsningen kan därför kategoriseras i två huvudkategorier, affektiva förmågor och icke 

affektiva förmågor. Nedan presenteras resultaten för varje kategori. 

5.2.1 Affektiva förmågor 

Samtliga informanter förklarar att litteraturläsning kan bidra till att utveckla affektiva 

förmågor hos läsaren. Det råder bred variation mellan informanternas svar gällande dessa 

förmågor. En av lärarna nämner att läsning av skönlitteratur kan bidra till en upplevelse, det 
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framgår dock inte hurdan upplevelse som åsyftas. Samma lärare beskriver även att läsaren 

genom litteraturläsning kan förstå sig själv, samt att läsningen bidrar till att berika en 

människa. 

Upplevelsen av att litteraturläsning kan bidra till att läsaren utvecklas som människa delas 

även av en annan informant. Hon beskriver att litteraturläsning kan bidra till att läsaren 

utvecklar förmågan att känna empati, samt att leva sig in i andras situationer. Hon utvecklar 

sin beskrivning genom att förklara att litteraturläsning kan bidra till att läsaren utvecklar en 

förmåga att leva sig in i andra världar, in i andras perspektiv på världen. Förståelsen för andras 

och sin egen omvärld beskrivs av en annan lärare som förmågor som kan utvecklas genom 

litteraturläsning. 

Att genom litteraturläsning utveckla läslust hos läsaren beskrivs av två av informanterna. Den 

ena informanten beskriver att litteraturläsningen syftar till att eleverna ska få med sig en rolig 

läsupplevelse. Läraren i fråga utgår då från sig själv då hon beskriver att det specifika verket 

valdes därför att hon själv tycker om den, samt att hon anser att eleverna kan relatera till dess 

innehåll. Den andra läraren beskriver att litteraturläsningen kan bidra till läslust, att eleven 

utvecklar mersmak för just läsning. 

5.2.2 Icke affektiva förmågor 

Samtliga informanter förklarar att även icke affektiva förmågor kan utvecklas hos läsaren 

genom litteraturläsning. Två av informanterna förklarar att läsaren genom litteraturläsning kan 

utveckla sin språkliga förmåga. De förklarar att läsaren utvecklar sin förmåga att skriva, 

formulera sig i skrift, och utvecklar sin vokabulär. En av informanterna beskriver även att en 

god läsvana är en fördel även vid studier i andra kurser än svenska. Samma lärare beskriver att 

hon upplever det som att elever som läser mycket har en god förmåga att dra paralleller, det 

framgår dock inte på vilket sätt eleven drar paralleller. 

En av informanterna beskriver tydligt att läsning av skönlitteratur har en koppling till 

kursplanen, då läsningen syftar till att utveckla de förmågor som formuleras i kursplan. Denna 

tydliga koppling till kursplanen beskrivs av informanten som nödvändig då hon upplever att 

det råder tidsbrist i de kurser som hon undervisar i. Även en annan informant beskriver 

läsningens syfte som kopplad till kursplan, där hon förklarar att ett specifikt verk inkluderas i 

undervisningen därför att kursplanen fodrar att undervisningen ska innehålla texter ur olika 

genrer och författarskap. 

5.2.3 Lärarnas motivering för arbetssättet vid fasen där eleven fördjupar förståelsen för 
den uppbyggda föreställningsvärlden 

Samtliga informanter beskriver att arbetssättet i fasen där eleven fördjupar förståelsen för den 

uppbyggda föreställningsvärlden varierar. Tre av lärarna beskriver att litteratursamtal med 

diskussionsfrågor förekommer i litteraturundervisningen. En av informanterna beskriver att 

hon brukar formulera diskussions frågor som sedan eleverna får diskutera i mindre grupper om 

fyra personer per grupp. Diskussionsfrågorna kan till exempel behandla vad som händer vid en 

viss scen, hur kvinnor och män portreteras, samt att eleven uppmanas dra kopplingar mellan 

innehållet och sina egna liv. Läraren förklarar att anledningen till att eleverna får diskutera i 

mindre grupper är därför att hon upplever att eleverna i mindre grupper vågar yttra 
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tankar och åsikter i högre grad än om diskussionen sker i helklass. Hon upplever även att 

eleverna är mer benägna att diskutera frågor som berör dem själv, än frågor som berör det rent 

textuella. 

En annan informant beskriver att det ibland är hon som lärare som konstruerar 

diskussionsfrågor, och ibland är det eleverna som fått i uppgift att konstruera 

diskussionsfrågor som det sen samtalas om på lektionen. Samma lärare förklarar att det vid 

varje diskussionstillfälle samtalas om olika aspekter i romanen. Vid början av läsningen 

konstrueras till exempel frågor som berör inledningen och karaktärerna. Hon förklarar vidare 

att diskussionsfrågorna kan beröra till exempel litteraturvetenskapliga begrep samt känslor 

som väcks till liv genom litteraturläsningen 

Två av informanterna beskriver att det i fasen där eleven fördjupar sin förståelse för den 

uppbyggda föreställningsvärlden förkommer lite bearbetning av texten. En av lärarna 

beskriver att på grund av tidsbrist får eleverna själv i mindre grupper konstruera frågor som 

ska diskuteras och själv bestämma hur frekvent diskussionerna ska ske. Samma lärare 

förklarar att hon ibland uppmanar eleverna att skriva reflektioner under tiden de läser 

romanen. Även en annan lärare beskriver att tidsbrist är en anledning till att hon inte brukar 

inkludera boksamtal i sin litteraturundervisning. Hon förklarar att hon tidigare har försökt 

inkludera boksamtal där eleverna får instruktioner om att läsa ett visst antal kapitel och sedan 

gemensamt diskutera kapitlen på lektionen. Detta fungerar enligt läraren dåligt då vissa elever 

inte har läst kapitlen till diskussionstillfället, samt att hon upplever att eleverna inte ser 

fördelarna med litteratursamtal. För att få till en gemensam analys av en text använder läraren 

istället kortare utdrag som läses och diskuteras på lektionen. 

5.2.4 Problemområden vid fasen där eleven fördjupar sin förståelse för den uppbyggda 
föreställningsvärlden 

Resultatet visar att problemområden i fasen upplevs variera. Dessa kan kategoriseras som 

organisatoriska och elevcentrerade problem. Nedan presenteras resultaten inom varje 

kategori. 

5.2.4.1 Organisatoriska problemområden 

Två av informanterna upplever tidsbrist som ett problemområde vid fasen där eleven fördjupar 

sin förståelse för den uppbyggda föreställningsvärlden. En av lärarna är vid tillfället för 

intervjun upptagen med de nationella proven, och upplever att detta tar mycket tid i anspråk 

från övrig undervisning. 

En annan lärare som undervisar på vuxenutbildningen beskriver att tidsbristen är ett konstant 

problem, då kursuppläggen på vuxenutbildningen är mycket komprimerade. Hon upplever att 

hon inte har tid att göra det hon skulle vilja göra i sin litteraturundervisning. Hon skulle vilja 

ha mer tid för att fokusera på läsningen 

5.2.4.2 Elevcentrerade problemområden 

Resultatet visar att de elevcentrerade problemområden som lärarna upplever varierar. 

Bristande läsförmåga beskrivs av en informant som ett problemområde, där vissa elever 

kanske aldrig i hela sitt liv har läst en bok. Även en annan informant beskriver ovana läsare 

som ett problemområde, där hon förklarar att ovana läsare har svårt att läsa in det som 
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beskrivs i boken. 

Samma informant förklarar även att elever ibland upplever att själva läsningen går för sakta, 

speciellt i romaner med en längre inledningsfas. Hon förklarar att eleverna gärna vill att 

handlingen ska gå fort och att den ska gripa tag i läsaren snabbt. Vidare beskriver hon att 

eleverna gärna vill att handlingen ska kunna vara relaterbar, att innehållet ska kunna relateras 

till något som eleven själv har upplevt. Om eleven inte kan relatera till handlingen i romanen 

utgör detta ett hinder för läsningen. 

En annan informant förklarar att hon upplever det som att eleverna inte ger sig själv tid att 

själv söka reda på svar till aspekter i boken som de inte förstår. Hon förklarar att ”istället för 

att förstå, och sätta sig in i, och ta reda på, så struntar man i det, det blir bara som en fläck, och 

så har man bara ännu sämre förförståelse för boken”. 

5.2.5 Sammanfattning av resultatet vid fasen där eleven fördjupar sin förståelse för den 
uppbyggda föreställningsvärlden 

På frågan vem eller vad som styr arbetet vid fasen svarar samtliga informanter att det är 

läraren som genom en på förhand formulerad slutuppgift styr arbetet med den fördjupande 

fasen av litteraturläsningen. Arbetssättet i fasen varierar. Tre av lärarna arbetsmetoder består i 

litteraturdiskussion där innehållet i den aktuella romanen diskuteras. I vissa fall är läraren som 

konstruerar diskussionsfrågor och i vissa fall är det eleverna som konstruerar 

diskussionsfrågor. En av lärarna uppger att litteraturdiskussioner inte förkommer då dessa 

visat sig vara problematiska att utföra i praktiken. Eleverna läser då enskilt och får på slutet av 

läsningen en uppgift som berör det lästa. 

På frågan om vad läraren anser att litteraturläsningen syftar till har resultatet kategoriserat i 

två kategorier där informanterna beskriver att litteraturläsning syftar till att hos läsaren 

utveckla både affektiva och icke affektiva förmågor. De affektiva förmågorna som 

framkommer som utvecklingsbara genom litteraturläsning är förmågan att förstå sig själv, 

förstå andra, förstå sin omvärld, utvecklas som människa, empati, läslust, leva sig in i andras 

situationer. 

Resultatet visar att de icke affektiva förmågor som framkommer som utvecklingsbara genom 

litteraturläsning är skrivförmåga, förmåga att formulera sig, utveckla ordförråd och förmåga 

att läsa. Utöver dessa förmågor upplever informanterna att litteraturläsning syftar till att 

eleven ska uppnå de kunskapsmål som finns formulerade i kursplanen, samt att en god 

läsförmåga är en fördel för eleven även vid studier i andra ämnen. 

På frågan om informanten upplever några problemområden vid den fördjupande fasen av 

läsprocessen har resultatet kategoriseras i två kategorier, organisatoriska problemområden 

och elevcentrerade problemområden. Resultatet visar att de organisatoriska problemområden 

främst syftar till tidsbrist. Två av informanterna upplever att tidsbristen bidrar till att läraren 

inte hinner inkludera litteraturdiskussioner i sin litteraturundervisning. Anledningar till 

tidsbristen anges av en informant, där hon förklarar att de nationella proven vid 

intervjutillfället tog mycket tid i anspråk från övrig undervisning. Den andre informanten 

förklarar att det komprimerade tidsplanen för svenskkursen på vuxenutbildningen där hon 

arbetar, är en anledning till tidsbristen vid litteraturundervisningen. Hon upplever att hon inte 
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har möjlighet att arbeta med litteraturen på de sätt hon önskar, då en snäv tidsplan försvårar 

detta. 

5.3 Den meta-reflektiva fasen vid läsprocessen 
Nedan presenteras resultaten av hur lärarna i studien motiverar sina didaktiska val vad gäller 

den meta- reflektiva fasen i läsprocessen. Utifrån lärarnas svar på intervjufrågorna så har 

följande kategorier formulerats: Lärarnas arbetsätt, samt lärarnas upplevelse vad gäller 

elevernas utveckling av meta-reflektiva förmågor vid läsprocessen av ett skönlitterärt verk. 

Resultatet från dessa kategorier presenterar nedan var för sig. 

5.3.1 Lärarnas arbetsätt vid den meta-reflektiva läsprocessen 

Resultatet visar att tre av informanterna använder sig av litteratursamtal vid den meta-

reflektiva fasen av läsprocessen. Två av informanterna beskriver att eleverna under 

litteratursamtalen diskuterar frågeställningar som konstruerats av både läraren och eleverna, 

detta görs gemensamt i mindre grupper. En av informanterna beskriver att hon istället för på 

förhand konstruerade frågeställningar brukar låta eleverna tala fritt om det skönlitterära 

verket, detta gör eleverna i mindre grupper. Hon förklarar vidare att då eleverna får tala fritt 

om det litterära verket tenderar de att koppla aspekter ur texten till sina egna liv i högre grad 

än om på förhand konstruerade frågeställningar inkluderats i samtalet. Detta upplevs av 

läraren som att eleverna kan göra en koppling mellan innehållet i det litterära verket och den 

egna samtiden. 

En annan av informanterna beskriver att hon brukar inkludera läsloggar i sin 

litteraturundervisning. Detta medför enligt informanten att läraren och eleverna kan följa den 

meta-reflektiva processen från början till slut. Hon beskriver tillexempel att eleven vid början 

av litteraturläsningen kan ha uppfattat en karaktär på ett vist sätt, för att senare ändra 

uppfattning, detta möjliggör för eleven att se sin egen reflektionsutveckling genom hela 

läsprocessen. 

En informant beskriver att eleverna inte brukar träna på meta-reflektiva förmågor under 

läsningens gång, detta görs istället på slutet då de har läst färdigt. Samma informant förklarar 

att hon brukar använda sig av kortare textutdrag för att möjliggöra för eleverna att träna på de 

meta-reflektiva förmågorna vid litteraturläsning. Hon förklarar vidare att de dock kan vara en 

svårighet för eleverna att få till en meta- reflektiv tankeverksamhet, då textutdragen är korta. 

Hon avslutar med att säga att det ändå finns vissa elever som lyckas med att nå till den meta-

reflektiva tankeverksamheten vid litteraturläsningen. 

Utifrån informanternas svar framgår det dock inte en mer exakt beskrivning av hur 

litteratursamtalen genomförs, där information om konkreta exempel på frågeställningar vid 

litteratursamtalet uteblir. 
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5.3.2 Lärarnas upplevelse vad gäller elevernas utveckling av meta-reflektiva förmågor vid 
läsprocessen av ett skönlitterärt verk 

Resultatet visar att tre av informanterna upplever den meta-reflektiva förmågan som viktig vid 

läsning av skönlitteratur. En av informanterna förklarar att det inte alltid är viktigt att eleverna 

kan känna igen sig, eller relatera till det litterära verket. Informanternas intervjusvar har 

kategoriserats i tre kategorier, där den meta-reflektiva förmågan beskrivs av informanterna 

utveckla elevernas läslust och förståelse för litteratur. Problemområden vid fasen där eleven 

utvecklar sin meta-reflektiva förmåga beskrivs även av informanterna. Nedan presenteras 

resultaten från varje kategori var för sig. 

5.3.2.1 Läslust 

Enligt informanterna kan den meta-reflekterande förmågan bidra till läslust. En av 

informanterna förklarar att elevens förmåga att kunna relatera det litterära verket till sina 

egna erfarenheter kan bidra till att eleven utvecklar en lust att läsa litterära verk. Hon 

beskriver vidare att diskussionen kring kanon och att läsning inte alltid ska ha med nöje att 

göra, hamnar för henne i bakgrunden. Hon upplever att då elever idag läser väldigt lite 

skönlitteratur, så kan litteratur där eleven kan känna igen sig i handlingen, leda till att en 

läslust uppstår. Hon förklarar att igenkänningsfaktorn i ett verk kan vara anledningen till att 

en gnista för läsning uppstår. En handling som ”går över huvudet” på eleven leder enligt 

informanten till att eleven ser det litterära verket som tråkigt. En annan informant beskriver 

att den meta-reflektiva förmågan kan fungera som en inkörsport till läsning, då eleverna är 

mer positivt inställda till att läsa verk där de kan relatera verkets handling till sina egna 

erfarenheter. Den tredje informanten förklarar att det är väldigt viktig att eleven ska kunna 

relatera sina egna erfarenheter till innehållet i ett litterärt verk. Hon förklarar vidare genom 

att säga att detta leder till en mer värdefull läsning, att läsningen ger mer. Hon ger dock inte 

någon fördjupande beskrivning till hennes upplevelse. 

Den fjärde informanten beskriver i motsatts till de andra informanterna att det inte alltid är 

viktigt att eleven ska kunna relatera sina egna erfarenheter till innehållet i det litterära verket. 

Hon förklarar att då eleverna är unga så har de inte mycket erfarenhet att utgå ifrån. Men 

informanten förklarar att det kan hos eleven byggas upp en erfarenhet, genom att läsa hur 

någon annan upplever något. 

5.3.2.2 Förståelse för litteratur 

Resultatet visar att en av informanterna upplever elevens förmåga till meta-reflektion som 

bidragande till en djupare förståelse för litteraturen. Hon beskriver att förståelsen för det 

allmänmänskliga kan utvecklas genom att eleven kan relatera romanens innehåll till sina egna 

liv. Att eleven i även äldre verk kan se hur teman och motiv även återfinns i deras egna 

erfarenheter och kunskaper anses av informanten viktigt vid litteraturläsning. Hon nämner 

även intertextualiteten som en aspekt som eleven kan få fördjupad förståelse för genom att 

kunna relatera på ett personligt plan till det litterära verket. Hon beskriver att ju mer eleven 

läser så utvecklas en förståelse för vad som utrycks i texten, att eleven förstår att det finns ett 

mervärde i texterna. 
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5.3.3 Problemområden vid fasen där eleven utvecklar sin meta-reflektiva förmåga 

Vid frågan om lärarna upplever några problemområden vid fasen där eleven ska utveckla sin 

meta- reflektiva förmåga har informanternas svar varit knapphändiga. Följdfrågor från 

intervjuguiden har därför lett in lärarnas svar på eventuella problemområden som jag anset 

som troliga svårigheter vid fasen. Resultatet visar att de problemområden som lärarna 

upplever kan utgöra ett hinder vid elevens utveckling av en meta-reflektiv förmåga kan 

kategoriseras i två kategorier: Känsliga ämnen och verk som inte berör. Nedan presenteras 

varje kategori var för sig. 

5.3.3.1Känsliga ämnen 

Två av informanterna upplever att ämnen i en roman som kan uppfattas som känsliga för 

någon elev kan utgöra ett problem vid fasen då eleven ska utveckla sin meta-reflektiva 

förmåga. En av informanterna beskriver hur en livlig diskussion blossade upp under ett 

litteratursamtal, då de kvinnliga eleverna upplevde romanens manliga karaktärer som lika de 

manliga eleverna i klassen. Detta mottogs inte bra av de manliga eleverna i klassen som 

motsade sig den felaktiga bilden som de kvinnliga eleverna upplevde som sann. Informanten 

beskriver att det hela ändå löstes genom en diskussion om subjektiva åsikter och att dessa 

inte behöver vara sanna för alla. 

En annan informant upplever även hon att känsliga ämnen i en roman kan utgöra ett 

problemområde vid fasen då eleven ska utveckla sin meta-reflektiva förmåga. Hon beskriver 

hur ett verk som behandlar misär i barndomen upplevdes av en elev som alltför relaterbar. 

Detta bidrog till att de obehag som eleven kände vid läsningen inte gick att överbrygga, så 

denne fick slutligen läsa en annan roman. 

Två av informanterna upplever till skillnad från de andra att känsliga ämnen i en roman inte 

behöver utgöra ett problem vid elevens utveckling av meta- reflektiva förmågor. En av 

informanterna förklarar att hon förstår att det kan vara svårt för en elev att läsa om något svårt 

ämne som denne själv har upplevt men att eleven genom att läsa om det erfarenheterna även 

kan bearbeta sina egna svåra erfarenheter. Hon poängterar även att eleven vid sådana fall inte 

kan lämnas ensam med sin läsning, lärarens uppgift är då att guida eleven i sin läsning. 

Samma informant beskriver även att det finns en risk med romaner som tar upp oönskat 

beteende, att romanen kan fungera som en inspiration för eleverna att ta efter de beteenden 

som beskrivs i romanen. 

En annan informant förklarar att känsliga ämnen inte nödvändigtvis behöver utgöra ett 

problem i fasen. Hon förklarar att en roman innehåller många andra motiv som eleven istället 

kan fokusera på vid den meta-reflektiva fasen. 

5.3.3.2 Verk som inte berör 

Två av informanterna upplever att litterära verk som inte berör eleven kan utgöra ett 

problemområde vid fasen där eleverna ska utveckla sin meta-reflektiva förmåga. En av 

informanterna förklarar att det är svårt att hitta ett verk som lyckas beröra alla elever. Hon 

beskriver att det är särskilt svårt i en klass där personligheter och vardagsintressen varierar i 

hög grad. Resultatet kan därför bli att det litterära verk som läraren valt inte berör vissa av 

eleverna, som därigenom inte får möjlighet att utveckla sin meta-reflektiva förmåga. 
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En annan informant beskriver att även hon ibland stöter på problem där det litterära verket inte 

berör eleven. Hon förklarar att hon i de fallen brukar försöka motivera eleven till att fortsätta 

läsa, då romanen kanske senare i handlingen lyckas beröra eleven. Hon förklarar vidare att det 

dock inte alltid hjälper att motivera eleven, och i de fallen får eleven i så fall läsa en annan 

roman. 

En tredje informant talar också om aspekten då eleven inte blir berörd av romanens innehåll, 

men till skillnad från de övriga två upplevs detta inte som ett problem. Hon förklarar att även 

om eleven inte blir berörd av romanens innehåll så är det trots allt en upplevelse som eleven 

erfarit. Informanten förklarar att så länge eleven kan motivera varför denne inte har blivit 

berörd av romanen så utgör det inget problem. 

5.3.4 Sammanfattning av resultaten vad gäller elevernas utveckling av meta-reflektiva 
förmågor vid läsprocessen av ett skönlitterärt verk 

På frågan om informanterna upplever det som viktigt att eleverna ska kunna koppla innehållet 

till sina egna liv och erfarenheter, upplever majoriteten av informanterna att det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att utveckla sin meta-reflektiva förmåga vid litteraturläsning. En 

informant beskriver dock att det inte alltid är viktigt. 

De informanter som upplever att den meta-reflektiva förmågan är viktig för eleverna att 

utveckla vid litteraturläsning uppger att det bidrar till att hos eleverna utveckla läslust och en 

djupare förståelse för litteraturen. Den meta-reflektiva förmågan kan fungera som en 

inkörsport till vidare läsning, där eleven genom att koppla innehållet i romanen till sina egna 

erfarenheter kan motiveras till att läsa fler romaner. Detta beskrivs som viktigt då eleverna 

idag läser få skönlitterära böcker. Det är därför viktigt att i litteraturundervisningen läsa 

romaner som möjliggör för eleven att på ett personligt plan kunna relatera till innehållet i 

romanen. Att läsa kanoniserad litteratur som inte berör eleverna prioriteras därför inte av 

läraren. 

En av informanterna upplever dock att det inte alltid är viktigt att eleven ska kunna koppla 

litteraturens innehåll till sina egna liv och erfarenheter. Hon beskriver att eleverna för det 

första är unga med få erfarenheter, och för det andra, att det hos eleverna kan bli en erfarenhet 

att läsa i romanen hur någon annan upplever något. 

En av informanterna upplever att eleven genom den meta-reflektiva förmågan kan utveckla 

en djupare förståelse för det skönlitterära verket. Hon nämner den allmänmänskliga aspekten 

och intertextualitet. Informanten upplever att eleven genom att göra kopplingar mellan 

innehållet i texten och sina egna erfarenheter kan utveckla en förståelse för att det finns 

vissa allmänmänskliga aspekter i en roman, som eleven kan erfara på liknande sätt som 

karaktärerna i romanen. Hon beskriver till exempel hur känslor och erfarenheter i en roman 

från antiken kan kännas igen av hennes elever. Samma informant beskriver att även 

intertextualitet kan utvecklas genom att eleven kopplar romanens innehåll till sina egna 

erfarenheter. 
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På frågan om informanterna upplever några problemområden vid fasen där eleven utvecklar 

sin meta-reflektiva förmåga, baseras svaren på de förslag som jag presenterar, nämligen 

känsliga ämnen och verk som inte berör. 

Känsliga ämnen kan enligt två av informanterna utgöra ett problemområde. Om eleven själv 

har erfarenheter som upplevs svåra kan det utgöra ett hinder hos eleven att på ett personligt 

plan relatera till ett innehåll som porträtterar deras erfarenheter. Vid gruppdiskussioner kan 

personliga erfarenheter och åsikter även utgöra ett problemområde. I en klass kan till exempel 

subjektiva erfarenheter och åsikter leda till en livlig debatt i klassrummet, då dessa 

erfarenheter och åsikter inte delas av alla elever. 

Att känsliga ämnen skulle utgöra ett problemområde delas dock inte av alla informanter. Två 

av informanterna beskriver att känsliga ämnen i en roman kan bearbetas på två olika sätt. En 

av informanterna förklarar att eleven inte behöver fokusera på det som upplevs svårt på det 

personliga planet, utan kan istället rikta intresse till andra aspekter i romanen. En annan 

informant beskriver att känsliga ämnen i en roman kan leda till att eleven får möjlighet att 

bearbeta de svåra personliga erfarenheterna. Detta ska dock eleven inte lämnas att göra på 

egen hand, lärarens guidning är därför nödvändig vid sådana fall. 

Två av informanterna förklarar att ett verk som inte berör eleverna kan utgöra ett problem då 

eleven ska koppla sina egna erfarenheter till innehållet i romanen. En av informanterna 

beskriver att det ibland händer att en elev läser en roman som helt enkelt inte berört eleven på 

ett personligt plan. Detta medför att det är svårt för eleven att kunna utveckla en meta-

reflektiv förmåga. En annan informant beskriver även hon att ett verk ibland inte berör en elev 

på ett personligt plan. Då brukar läraren försöka motivera eleven att ändå läsa vidare för att se 

om innehållet senare kan upplevas som mer relaterbar. Ibland misslyckas dock detta och i de 

fallen får eleven välja en annan roman. 

Att ett verk inte berör eleven beskrivs av en informant som en upplevelse i sig. Hon förklarar 

att så länge eleven kan motivera varför ett verk inte har berört denne så ser läraren inga 

problem med elevens upplevelse. 

5.4 Den distanserande fasen vid läsprocessen av ett skönlitterärt verk 
Nedan presenteras resultaten vad gäller informanternas motivering för deras didaktiska val 

vid den distanserande fasen vid läsprocessen av skönlitterära verk. Resultaten har 

kategorisera i tre kategorier där informantens arbetssätt, informantens upplevelse av vikten 

att eleven utvecklar en distans till det litterära verket, samt problemområden vid fasen 

presenteras var för sig. 

5.4.1 Arbetssätt 

Resultatet visar att samtliga informanter arbetar med fasen där eleven möjliggörs att distansera 

sig från det litterära verket. Samtliga informanter upplever att eleven genom slutuppgiften ges 

möjlighet att distansera sig från det litterära verket. Eleverna får då i uppgift att skriva en 

romananalys som ska inkludera frågor som är på förhand konstruerade av läraren. Frågorna 

som eleven förväntas besvara i sin romananalys behandlar frågor som kan kategoriseras som 

objektiva frågor. En informant beskriver att frågorna kan beröra ”texten 
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som sådan”, samt frågor som hjälper eleven att förstå texten ur en kontext. Här nämner läraren 

till exempel att eleven ska besvara frågor som berör tiden som verket uppkom i och hur det 

kan ha påverkat innehållet i romanen. En annan informant beskriver att hon inkluderar i 

slutuppgiften frågor som behandlar textens teman. Läraren förklarar att eleven i det litterära 

verket ska hitta ett tema för att sedan jämföra hur temat förmedlas i ett annat verk, till exempel 

i en film. Samma informant beskriver att textens struktur brukar diskuteras i klassen i syfte att 

bena ut händelseförloppet i texten. 

En annan informant upplever att då läsningen är avslutat kan detta bidra till att eleven får ett 

mer distanserat förhållande till texten. På slutet får eleverna en slutuppgift, vilket får dem att 

tänka kring romanens mening och budskap. Samma informant beskriver även att den 

distanserade fasen förekommer vid olika tillfällen vid läsningens gång. Hon förklarar att 

eleverna under läsprocessen diskuterar romanen vid fyra tillfällen, där frågor som både kan 

upplevas som subjektiva och objektiva inkluderas. Hon nämner tillexempel att eleverna kan få 

diskutera frågan hur språket i romanen påverkar deras förståelse för romanen, men även frågor 

som behandlar deras subjektiva upplevelser. 

En av informanterna beskriver att kursplanen med kunskapskraven är styrande för hennes 

arbetsätt vid fasen då eleverna ska objektifiera den föreställningsvärld som byggts upp av 

eleven. Hon förklarar att eleverna skriver en romananalys där verktyg från läraren ges. 

Verktygen är enligt informanten baserade på kunskapskraven i svenska 2, där begrepp som 

verkningsmedel och idéströmningar inkluderas i elevernas slutuppgift. Dessa verktyg får 

eleverna praktiskt öva på med hjälp av kortare textutdrag på lektionstillfällen. 

Två av informanterna förklarar att den objektifierande fasen inte används lika frekvent i 

kursen svenska 1 som det görs i kursen svenska 3. En av informanterna beskriver att eleverna 

i svenska 1 får få möjligheter till att öva på de objektifierande förmågorna vid 

litteraturundervisningen. Hon förklarar vidare att eleverna i svenska 1 kan få i uppgift att 

förstå temat i en roman, men att läraren i dessa fall måste vara väldigt styrande då eleverna 

inte har tillräklig begreppsförståelse för att på egen hand söka temat i romanen. Informanten 

brukar ge eleverna förslag på teman som sedan eleven får i uppgift att hitta exempel på i 

texten. 

En annan informant förklarar att det sker en stegring kunskapsmässigt från svenska 1 till 

svenska 3. Där förmågorna vid svenska 1 är mer subjektiva till sin karaktär, för att stegvis leda 

till mer objektiv analysförmåga vid svenska 3. Informanten förklara att trots att hon upplever 

att det är ett större fokus på de subjektiva förmågorna vid svenska 1 kursen så tränar eleverna 

även en del på objektiva förmågor. Hon förklarar att eleverna kan utgå från sina subjektiva 

åsikter men måste då försöka hitta exempel i texten som motiverar deras tankar. 

5.4.2 Informantens upplevelse av vikten att eleven utvecklar en distans till det litterära 
verket 

Resultatet visar att samtliga informanter upplever att det är viktigt att eleverna utvecklar 

förmågan att distansera sig från den uppbyggda föreställningsvärlden. Utifrån informanternas 

svar kan två kategorier formuleras, Vikten av att inte läsa enbart subjektivt, och 

allmänbildning. Nedan presenteras resultaten för varje kategori var för sig. 
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5.4.2.1 Vikten av att inte enbart läsa subjektivt 

Resultatet visar att tre av informanterna upplever att eleven genom att utveckla förmågan att 

distansera sig från det litterära verket bidrar till att eleverna tar ett steg bort från den rent 

subjektiva läsupplevelsen. Detta anser alla informanter är viktigt. En av informanterna 

förklarar att elever ibland lever sig in i litteraturen på ett sätt där innehållet ses som något de 

ska agera efter. Hon förklarar att om en roman till exempel handlar om prostitution händer 

det att någon elev förstår romanens syfte som att förespråka prostitution. Hon beskriver 

vidare att dessa elever skulle vara behjälpta genom förmågan att distansera sig från romanen, 

att se romanen som en berättelse, att eleven förstår att denne inte ska lära sig att tycka som 

författaren. 

En annan av informanterna förklarar att det är viktigt att eleverna får utveckla både förmågan 

till subjektiv läsning men även en mer distanserad läsning av ett skönlitterärt verk. Hon 

förklarar att det är viktigt att eleven utvecklar förmågan att dra paralleller där det egna jaget 

inte är i fokus. Hon förklarar vidare att ett bra argument i en litteraturanalys präglas av en 

objektifiering där fokus från de subjektiva försvinner. Denna nivå av litteraturanalys kan 

enligt informanten ske vid kursen svenska 3, då fokus vid kursen svenska 1 ligger mer på den 

subjektiva erfarenheten. 

5.4.2.2 Allmänbildning 

Att skifta fokus från den mer subjektiva erfarenheten vid litteraturläsning anses även av en 

annan informant som viktigt. Hon upplever det dock som svårt att sätta ord på varför hon 

upplever det som viktigt. Hon förklarar att förmågan att distansera sig från det litterära 

verket bidrar till att eleven ”kan bära med sig verket, om man bara läser upplevelsen så är 

det ju jättebra, men förhoppningen är ju att de ska plocka med sig något och bära vidare det i 

livet, och verkligen lära sig någonting”. Hon förklarar att eleven till exempel kan utveckla 

förmågan att se kritiskt på den tiden som verket uppkom i. Det utvecklas enligt informanten 

en slags allmänbildning genom att eleven utvecklar förmågan att distansera sig från det 

litterära verket. 

En annan lärare förklarar att eleven genom att distansera sig från den litterära texten kan 

utveckla en förståelse för orsak och verkan. Hon förklarar att genom att eleven kan utveckla 

en förmåga att se hur tiden författaren levde i har påverkat romanen kan eleven även utveckla 

en förståelse för hur samtiden påverkat eleven som individ. 

5.4.3 Problemområden 

På frågan om informanterna upplever att det finns några problemområden vid fasen där eleven 

utvecklar förmågan att distansera sig från det litterära verket, visar resultaten att samtliga 

informanter upplever problemen som elevcentrerade. Problemområdet har kategoriserats i två 

kategorier bristande elevintresse och bristfälliga förkunskaper, där resultaten under varje 

kategori presenteras var för sig. 

5.4.3.1 Bristande elevintresse 

Två av informanterna förklarar att ett problemområde vid fasen består i bristande elevintresse. 

En av informanterna förklarar att hennes arbetsätt består i att vid litteraturdiskussioner 

inkludera både subjektiva och objektiva frågor. Detta medför att eleverna under hela 
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läsprocessen får tillfälle att träna på båda förmågorna. Hon upplever dock att eleverna anser de 

objektiva frågorna som tråkiga. Därför väljer hon att inkludera subjektiva frågor i 

litteraturdiskussionerna, då de anses av eleverna som roligare. Hon förklarar vidare att elever 

som läser kursen svenska 3 kan tycka att det är tråkigt att behöva utveckla de objektiva 

förmågorna, där löst tyckande inte får förekomma. 

En annan informant beskriver även hon att den distanserade förmågan inte anses av eleverna 

som intressant. Hon förklarar att hon upplever det som att de elever som har en god 

förförståelse och intresse är även i regel mer benägna att utveckla förmågan till att distansera 

sig från det litterära verket. Men hon upplever även att intresset, förförståelsen och 

allmänbildningen hos den större delen av eleverna har sjunkit rejält då hon jämför med tiden 

hon påbörjade sin karriär som lärare. 

5.4.3.2 Bristfälliga förkunskaper 

Resultatet visar att tre av informanterna upplever elevernas bristfälliga förkunskaper som ett 

problemområde vid utvecklingen av förmågan att distansera sig från det litterära verket. En av 

informanterna förklarar att ovana läsare tenderar att läsa en roman som presskriptivt, där 

eleven ser på innehållet som något det ska lära sig att leva efter. Hon beskriver vidare att det 

finns elever som anser att ett litterärt verk influerar läsaren till att ta efter beteenden som 

behandlas i romanen. Detta upplever informanten som problematiskt. 

En annan informant upplever att eleverna har för lite förkunskaper för att kunna skriva en 

djupare romananalys. På grund av detta upplever hon att förståelsen för romanen ofta blir 

ytlig. Hon förklarar vidare att sådana förkunskaper tar lång tid att utvecklas hos läsaren, det 

måste ha vuxit fram under många år, där allmänbildning, kunskaper om samhället, och 

förförståelse upplevs av informanten som viktiga för en djupare romananalys. 

Den tredje informanten upplever att ovana läsare utgör ett problem vid utvecklingen av 

förmågan att distansera sig från det litterära verket. Hon förklarar att i den klass som hon 

undervisar i för tillfället är det många elever som är ovana läsare. Därför har 

litteraturundervisningen främst fått fokusera på fas ett och två, där eleverna arbetat med att 

förstå handlingen i dramat. Hon beskriver dock att några elever i klassen är på en högre nivå 

när det kommer till analysförmågan. För att utmana dessa elever har hon därför konstruerat 

andra uppgifter, som i högre utsträckning utvecklar förmågan att distansera sig från det 

litterära verket. 

Samma informant upplever även att elevens mognad utgör ett problem vid utvecklingen av 

förmågan att distansera sig från det litterära verket. Hon förklarar att elever vid 

gymnasieåldern är mycket koncentrerade på sig själv och sådant som berör dem själva, därför 

kan det vara svårt för dessa elever att kunna objektifiera sin förståelse för den uppbyggda 

föreställningsvärlden. 

5.4.4 Sammanfattning av resultaten över lärarnas motivering av deras didaktiska val vid 
den distanserade fasen 

Resultatet visar att samtliga informanter arbetar med att möjliggöra att eleverna utvecklar 

förmågan att distansera sig från det litterära verket. Detta görs nästan uteslutande via en 



 

37 

slutuppgift där eleven ska skriva en romanalys. Vid arbetet med romananalysen arbetar eleven 

efter frågor som läraren på förhand konstruerat. Dessa frågor består av en blandning av 

subjektiva och objektiva frågor. En av informanterna upplever kunskapskraven i kursplanen 

som styrande för de frågor som slutuppgiften behandlar. En av informanterna arbetat dock 

genom hela läsprocessen med litteraturdiskussioner där eleven möjliggörs att diskutera frågor 

som är både subjektiva och objektiva. Eleverna får således genom hela läsprocessen möjlighet 

att utveckla förmågor där eleven ska kunna koppla det litterära verket till sina egna 

erfarenheter och förmågan att distansera sig från det litterära verket. 

Informanter förklarar att i svenska 1 ges inte många möjligheter till att eleven ska utveckla 

förmågan att distansera sig från det litterära verket. Dock förekommer det ibland. I svenska 3 

upplever lärarna att eleven ges fler möjligheter till att objektifiera den uppbyggda 

föreställningsvärlden. Detta beror enligt informanterna på att kursen svenska 3 har en mer 

litteraturvetenskaplig karaktär, där löst tyckande inte bör förekomma. 

På frågan om informanten upplever att det är viktigt att eleverna utvecklar förmågan att 

distansera sig från det litterära verket, svarar samtliga informanter att det är viktigt. Resultatet 

visar att det är viktigt då detta medför att eleven inte enbart läser subjektivt och för att 

allmänbildningen hos eleven utvecklas. 

Det är viktigt att eleven inte enbart läser subjektivt förklaras av en informant genom ett 

exempel på elever som upplevelseläser romaner, där innehållet i romanen förstås hos eleven 

som en beskrivning på hur författaren vill att läsaren ska agera. Informanten upplever att det 

för dessa ”upplevelseläsare” är viktigt att utveckla förmågan att distansera sig från det litterära 

verket, att se den som en berättelse inte en beskrivning över hur eleven ska tänka. 

En annan informant upplever att det är viktigt att eleven utvecklar förmågan att dra paralleller 

där det egna jaget inte är i fokus. Dock uteblir en tydlig beskrivning av varför hon upplever det 

som viktigt. Vidare beskrivs att en bra analys präglas av ett mer distanserat synsätt. 

Allmänbildning upplevs av två informanter som en aspekt som kan utvecklas genom 

förmågan att distansera sig från det litterära verket. Det handlar om att eleven får med sig 

något från läsprocessen som är mer än bara en upplevelse. Att eleven lärt sig något som denne 

kan ha nytta av senare i livet. Förståelse för orsak och verkan upplevs även som en aspekt som 

kan utvecklas genom den distanserande fasen av läsprocessen. 

Problemområden vid den distanserande fasen av läsprocessen upplevs av informanterna som 

elevcentrerade, där elevernas bristande intresse och bristfälliga förkunskaper upplevs som 

problematiska. Informanterna upplever att eleverna anser att utvecklingen av mer objektiva 

förmågor är tråkigt, att eleverna inte är intresserade av att utveckla dessa förmågor. 

Problemområden som rör elevernas bristfälliga förkunskaper upplevs också av 

informanterna som problematiska. Ovana läsare som läser ett litterärt verk som preskriptiv, 

där innehållet i verket upplevs av eleven som en uppmaning till hur läsaren ska tänka och 

agera är enligt informanten problematiskt vid utvecklingen av förmågan att distansera sig 

från det litterära verket. Ovana läsare kan även enligt en informant leda till att fokus på 
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litteraturundervisningen ligger på faser där eleven ska bygga upp sin föreställningsvärld, där 

läraren måste arbeta mer med att eleven utvecklar en förståelse för verkets handling. Den 

distanserande fasen i läsprocessen hamnar därför i skymundan i klasser med många ovan 

läsare. Bristfälliga förkunskaper kan även leda till att analyserna blir ytliga. Detta upplevs av 

informanten bero på den tidskrävande process som det faktiskt är att utveckla nog med 

förkunskaper för att ha förmågan till en djupare analys. 

5.5 Lärarnas konkluderande tankar kring de fyra faserna i läsprocessen 
På frågan om informanterna upplever att någon av de fyra faserna är mer viktig än någon 

annan i läsprocessen så visar resultaten att samtliga informanter upplever alla faserna som 

viktiga. Dock framgår det i resultaten att informanternas svar varierar vad gäller faser som av 

olika anledningar anses mer viktiga. 

Den första fasen upplevs av en av informanterna som mer viktig än de andra då hon upplever 

att fasen bidrar till att eleverna snabbt kommer igång med läsningen. En annan informant 

upplever dock att den första fasen är minst viktig för de elever som läser på sitt eget 

modersmål. Hon upplever att den första fasen är viktigare för de elever som har ett annat 

modersmål än svenska. Informanten upplever att dessa elever får arbeta mer under läsningens 

initiala process, där de försöker förstå vad det är för bok. 

Även en annan informant upplever att den första fasen är mindre viktig. Hon upplever den 

första fasen som begränsad men förklarar vidare att den ändå är användbar vid inledningen av 

läsningen. Samma informant upplever att fas ett och två är viktiga i början av läsprocessen 

men att faserna tre och fyra är mer givande på sikt. Hon upplever att faserna tre och fyra är 

spännande för henne personligen. 

En av informanterna upplever att faserna ett, två och tre fokuseras mest under hennes 

litteraturundervisning. Fas fyra upplevs som svårt för de flesta av hennes elever. Hon förklarar 

att därför ligger fokus på att i alla fall nå upp till fas tre. Tidsbrist anges även av informanten 

som ett problem för att hinna nå fram till fas fyra. 
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6 Diskussion 
Nedan kommer studiens resultat och metod diskuteras och analyseras. Metoddiskussionen 

grundar sig i studiens vetenskapliga angreppssätt fenomenologin, samt den kvalitativa 

metoden för insamling av empiriskt material. I resultatdiskussionen relaterar resultaten från de 

kvalitativa intervjuerna till studiens syfte och frågeställningar, samt med den tidigare 

forskningen som beskrivs under bakgrunden till studien. 

6.1 Metoddiskussion 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie med fyra verksamma svenskämneslärare. I 

studien har ett fenomenologiskt angreppsätt används, där lärarnas motivering för sina 

didaktiska val vid litteraturundervisningen har undersökts. Syftet har varit att genom det 

fenomenologiska angreppssättet beskriva hur och varför den subjektiva, respektive objektiva 

läsarten implementeras i litteraturundervisningen. Genom halvstrukturerade intervjuer har 

lärarnas upplevelser gällande litteraturundervisningen framkommit. 

Valet att genomföra intervjuer grundar sig i att lärarna med egna ord ska få berätta om sina 

upplevelser. Resultatet är därför en beskrivning över lärarnas upplevelser, utan att en tolkning 

görs. Intervjufrågorna har bestått i öppna frågor därför att lärarnas svar inte ska styras mot 

någon specifik riktning vilket ökar reliabiliteten i resultatet. Följdfrågor har konstruerats i 

syfte att säkerställa att validiteten från intervjufrågorna. Vid intervjuerna har jag utgått från en 

intervjuguide, detta säkerställer att alla informanter har besvarat likadana frågor. För att 

säkerställa att resultatet speglar informanternas upplevelser, har alla intervjuer spelats in på en 

smartphone. 

Då det har varit svårt att hitta informanter för studien är underlaget litet, vilket påverkar 

studien på så sätt att resultatet inte kan anses representera svensklärare som yrkesgrupp. 

Vidare har tidsbrist och svårigheten med att hitta informanter bidragit till att ingen 

pilotintervju kunnat genomföras. I efterhand kan jag se att intervjufrågorna hade behövt 

kalibreras för att få mer detaljerade svar från informanterna. En pilotintervju hade därför varit 

önskvärt. 

Då intervjuerna endast gjorts med svensklärare framkommer endas deras upplevelser om sin 

undervisning. Det framkommer ur intervjusvaren att lärarna upplever att elevintresset för 

läsning av skönlitterära texter är låg. Det hade därför varit intressant att även inkludera 

elevintervjuer där deras upplevelser av litteraturläsning hade framkommit. Vidare kan man 

diskutera vikten av att även göra observationer i respektive lärares litteraturundervisning. 

Genom observationer hade intervjusvaren kunnat kompletteras med material från faktiska 

undervisningstillfällen, och på så sätt gett en bredare bild av problematiken kring subjektiv 

och objektiv läsart i litteraturundervisningen. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Fyra svensklärares motivering för sina didaktiska val vid litteraturundervisningen 

Resultatet visar att de fyra svensklärarnas motivering för sina didaktiska val vid 

litteraturundervisningen baseras främst på att i undervisningen ge eleverna möjligheten att på 

ett personligt plan relatera till det litterära verket. Detta överensstämmer med de iakttagelser 

som Degerman (2015), Martinsson (2015) och Andersson (2010) gjort, där de anser att 

litteraturundervisningen i hög grad präglas av implementeringen av subjektiva läsarter, 

jämfört med den objektiva läsarten som hamnat i skymundan. Men implementeringen av 

subjektiva läsarter innebär inte att informanterna anser den subjektiva läsningen som viktigare 

än den objektiva läsningen. Utifrån informanternas svar går det att tolka en konsensus kring 

vikten av båda läsarterna, dock finns det bidragande orsaker till varför undervisningen främst 

fokuserar på den subjektiva läsarten. Polariseringen mellan de båda läsarterna som kan utläsas 

i uppsatsens bakgrund verkar inte existera hos informanterna i studien. 

 

Med hjälp av Shulmans (1986) kunskapsbegrepp PCK går det att se hur informanterna genom 

sin samlade kunskap motiverar implementeringen av den subjektiva läsarten i 

litteraturundervisningen. I det här fallet handlar det om motsättningen mellan lärarens 

propositional knowledge, kunskaper vad gäller vetenskapliga principer och den rådande 

undervisningssituationen, elevernas bristande intresse för läsning av skönlitteratur. 

Informanterna anser att eleverna ska utveckla både den subjektiva och objektiva läsningen så 

som t.ex. Rosenblatt bland andra förordar men de har även erfarenheten att elever som är 

ovilliga och ovana litteraturläsare har svårt att tillägna sig de båda läsarterna. Istället för att stå 

handlingsförlamade inför denna kunskapsmotsättning försöker lärarna finna vägar för att varje 

elev ska kunna nå så långt de kan efter sina förutsättningar. Det är här lärarnas strategic 

knowledge sätts i spel.  

 

Den strategiska kunskapen leder läraren mot ett förnuftigt agerande (Schulman, 1986). Att 

fokusera på målet, det vill säga eleven ska utveckla både en subjektiv och objektiv läsart, 

kräver noga avvägda beslut. I informanternas fall så har man tagit utgångspunkt i den 

kunskapsfas där eleven befinner sig och arbetat framåt mot större utmaningar, vilket kan anses 

som ett förnuftigt beslut. I alla fall har eleven inte nått ända fram till målet men orsakerna till 

detta har inte varit en ovilja från lärarens sida. För att söka svar på frågan varför elever inte i 

högre grad utvecklar de båda läsarterna måste vidare studier utföras. Här  vore det av intresse 

att se hur och om samhällsförändringen bidragit till en förändrad läskultur hos dagens elever. 

 

Det går dock inte att utesluta att fokusering på den subjektiva läsarten inte kan ha orsakats av 

ett pedagogiskt paradigm, så som Degerman (2015) argumenterar. Genom Shulmans (1986) 

kunskapsbegrepp kan man diskutera om lärarnas motiveringar för sina litteraturdidaktiska val 

skulle kunna vara influerade av så kallade precedents, kunskaper om hur en viss 

undervisningsdel tidigare har paktiseras med framgång. Har läraren erfarenhet av att den 

undervisningsdelen även exemplifierats med hjälp av erfarenhetspedagogiken så kan denna 

prototypkunskap ha haft inverkan på lärarens beslut. Det går heller inte att utifrån 

intervjusvaren utesluta eller bekräfta att svenskämnets kultur haft inverkan på informanternas 

upplevelser. För att få svar på dessa frågor måste vidare studier genomföras. 
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Trots att styrdokumenten inte i lika hög grad utrycks som motiverande för lärarnas didaktiska 

val, som elevernas ovilja till läsning, kan kursplanernas utformning diskuteras som en 

bidragande faktor. I läroplanen, under ämnet svenska är det formulerat att undervisningen i 

svenska ”ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras 

personliga utveckling” (SKOLFS 2010:261, s. 160). Läslust är alltså ett övergripande syfte i 

ämnet svenska, vilket resultatet visar överensstämmer väl med lärarnas motivering för deras 

didaktiska val.  

Vidare kan den kunskapsprogression som uttrycks i dokumentet Om ämnet svenska tolkas 

som bidragande faktor vid implementeringen av subjektiva och objektiva läsarter i 

litteraturundervisningen. I dokumentet Om ämnet svenska står att ”i kursen Svenska 1 

fokuseras det allmänmänskliga i tid och rum, i Svenska 2 ligger fokus på litteratur i ett 

samhällsperspektiv, och i Svenska 3 återfinns ett mer litteraturvetenskapligt perspektiv”. 

Lärarnas kunskap vad gäller formuleringen kan tolkas som en del av lärarens propositional 

knowledge, det vill säga en princip om hur något ska förstås. Detta framgår tydligt hos två av 

informanterna som upplever att den objektiva läsarten, som präglas av en mer distanserad 

analysförmåga, främst förekommer i kursen svenska 3. Informanternas kunskaper vad gäller 

när och var den objektiva läsarten ska äga rum följer alltså formuleringen ur Om ämnet 

svenska. I det här fallet kan det sägas att de agerar efter sin propositional knowledge.  

En annan av lärarna upplever att det sker en progression kunskapsmässigt ifrån kursen svenska 

1 till svenska 3. Hon förklarar att arbetet i svenska 1 är mer inriktad på subjektiva förmågor och 

att svenska 3 är mer inriktad på mer objektiva förmågor. Trots detta så förklarar hon att 

eleverna ges möjligheter till att öva på mer objektiva förmågor. Läraren har alltså kunskapen 

om hur något ska förstås men agerar inte helt i linje med sin propositional knowledge. Orsaken 

till avvikandet från sin propositional knowledge vad gäller progressionen i ämnet kan dock inte 

uttydas.  
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Inom ämnet svenska finns alltså en tydlig progression vad gäller förmågor som eleverna 

förväntas utveckla inom respektive kurs. Då gymnasieskolan idag är utformad på ett sätt där 

många elever inte läser alla kurser i svenska kan detta utgöra ett problem för de elever som 

bara läser kursen svenska 1. Kursen svenska 1 är mer tydligt inriktad på subjektiva förmågor 

vilket även lärarna uppmärksammat, det blir då upp till varje enskild lärare att vid svenska 1 

genom sina litteraturdidaktiska val, implementera mer objektiva läsarter.  

Vikten av implementeringen av en objektiv läsart anses av alla informanter som viktigt. 

Framförallt för att den leder eleven bort från den rent subjektiva läsningen. Så kallade 

”upplevelseläsare” kan enligt en informant vara behjälpta av ett mer distanserat perspektiv på 

läsupplevelsen. Läsupplevelsen kan annars anknytas så starkt till individens egna tankar att 

denne läser romanen som en manual där man upplever att författaren förespråkar ett visst sätt 

att tänka och känna, vilket kan vara provocerande för eleven. Således går det att se att läraren 

är införstådd i problematiken som bland annat Anderson argumenterar. Att låta eleverna tolka 

efter eget skön (Andersson, 2010) kan i litteraturundervisningen bli problematiskt. 

6.2.2 Arbetssätt vid implementeringen av subjektiva, respektive objektiva läsarter 

Det går inte att utifrån intervjusvaren säkerställa på vilket sätt subjektiva och objektiva läsarter 

implementeras i litteraturundervisningen. Detta beror på att intervjufrågorna inte har varit nog 

detaljerade för att några övergripande slutsatser kunnat dras. 

Resultatet visar att informanternas arbetssätt under läsprocessen varierar. Detta är förståeligt 

då alla informanter arbetar med olika kunskapsmål vid intervjutillfället. Dock går det att 

utifrån resultaten se att arbetssätt som främst inkluderar objektiv läsart, förekommer vid den 

distanserande fasen. Det går inte att utifrån resultaten fastslå att den subjektiva läsarten 

implementeras i högre eller mindre grad vid någon av faserna vid läsprocessen. 

Utifrån resultatet framgår mer detaljerade beskrivningar över arbetsätt där den subjektiva 

läsarten implementeras strövis i samtliga faser. Lärarna implementerar den subjektiva 

läsarten i sin litteraturundervisning bland annat genom att inkludera elevernas egna tankar 

och erfarenheter. Eleverna får till exempel vid den fördjupande fasen själv konstruera frågor 

som diskuteras vid litteratursamtal. Ibland får eleverna fritt diskutera det specifika verket. 

Läsloggar förekommer också som arbetsätt där den subjektiva läsarten framgår genom att 

eleven möjliggörs att följa progressionen av sina subjektiva tankar genom hela läsprocessen. 

Lärarna kan således säga arbeta med litteraturundervisningen efter en modell där 

undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tankar. På så sätt arbetar 

lärarna efter vad Rosenblatt och Langer förespråkar, men objektifieringen av den litterära 

texten samt elevernas upplevelse av det litterära verket sker mer sparsamt. Objektifieringen 

av det litterära verket upplevs av lärarna ske framförallt via den slutuppgift som läraren 

konstruerat, där frågor av mer objektiv karaktär inkluderas. Endast en av lärarna uppger att 

eleverna genom hela läsprocessen får möjlighet att diskutera texten både objektivt och 

subjektivt. 
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Att arbeta med objektivläsart i litteraturundervisningen upplevs av alla informanter som 

viktigt men svårt. Svårigheterna handlar främst om att eleverna upplevs sakna förkunskaper 

och att det finns en generell motvilja till att läsa skönlitteratur. Det går dock inte att utläsa från 

intervjusvaren om svårigheterna beror på bristande kunskaper hos läraren, därför kan inte den 

orsaken helt uteslutas. Därför behövs vidare studier angående lärarens litteraturdidaktiska 

kunskaper. 

Orsaker till att den objektiva läsarten implementeras först i slutet på läsprocessen kan bero på 

den motvilja som lärarna upplever att eleverna har för litteraturläsning. Det är mer krävande 

att kunna objektifiera den litterära texten samt sin egen förståelse för den än att anknyta till 

egna tankar och erfarenheter, vilket även framgår i den kunskapsprogression som återfinns i 

kurserna svenska ett, två och tre. Då implementeringen av objektiv läsart upplevs som svårt 

för eleverna samt att implementeringen främst sker genom slutuppgiften, talar detta för ett 

behov av att i högre grad, mer kontinuerligt implementera den objektiva läsarten i 

litteraturundervisningen. 

6.3 Slutsatser 

Studiens syfte har varit att undersöka hur fyra svensklärares motiverar sina didaktiska val vid 

litteraturundervisningen, där fokus har legat på subjektiv och objektiv läsart. Resultatet visar 

att implementeringen av subjektiv läsart implementeras i högre grad än den objektiva läsarten. 

Orsaker till detta kan härledas till det problemområden som lärarna upplever sker vid olika 

faser av läsprocessen. Problemområden upplevs som främst elevcentrerade, där elevernas 

bristande läsförmåga och intresse för läsning av skönlitterära verk utgör ett hinder vid 

litteraturundervisningen. Implementeringen av subjektiv läsart där elevens erfarenheter och 

intressen inkluderas, sker därför i högre grad än den objektiva läsarten. Att ta avstamp i 

elevintressen och erfarenheter kan således leda till ökad läslust, då den subjektiva läsarten 

upplevs skapa högre läsintresse hos eleverna. Dock anser lärarna att den objektiva läsarten är 

viktig i litteraturundervisningen, främst då den möjliggör för eleverna att utveckla kunskaper 

som inte enbart utgår från individens tankar och åsikter. Det upplevs dock svårt att 

implementera den objektiva läsarten i litteraturundervisningen då elevintresset för att utveckla 

dessa förmågor är lågt och då eleverna upplevs sakna förkunskaper för att på ett mer 

distanserat sätt ta sig an ett litterärt verk. 
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6.4 Pedagogisk relevans 
Studien visar hur den subjektiva läsarten implementeras i högre grad i 

litteraturundervisningen, än den objektiva läsarten. Lärarna upplever dock att det är viktigt att 

båda läsarterna implementeras i litteraturundervisningen. Det finns således ingen tydlig 

koppling till den påverkan som erfarenhetspedagogiken anses ha haft på lärarutbildningen, där 

lärarna genom lärarutbildningen indoktrineras in i ett pedagogiskt förhållningsätt som för 

stunden präglat lärarutbildningen. Lärarnas motivering för sina didaktiska val vid 

litteraturundervisningen grundar sig istället i problemområden som kan sägas vara både 

elevcentrerade och i vissa fall organisatoriska. Elevernas bristande intresse för litteraturläsning 

är ett hinder som lärarna stöter på. Vilket inte är helt förvånande då problem med 

nöjesanvändning av datorer och mobiltelefoner idag anses vara ett stort problem i 

gymnasieskolan. Skönlitteraturen måste ständigt kämpa för sin roll i elevernas vardag. 

Svensklärarna har på så sätt blivit något av förkämpar för skönlitteraturens signifikans för 

elevernas personlighetsutveckling. Det är inte konstigt att svensklärarnas första prioritet med 

litteraturundervisningen blir att försöka fostra läsare, och detta görs genom att i första hand 

anknyta till det som eleverna känner bäst, elevernas egna erfarenheter och tankar. 

 

Men om problemet är att skönlitteratur inte längre lockar majoriteten av gymnasieeleverna 

kanske den objektiva läsarten, med mer litteraturvetenskapligt förhållningssätt till litteraturen 

kan utöver utveckling av kritiskt tänkande även utgöra ett intresseområde hos eleverna. Detta 

är förstås ett djärvt påstående, då den objektiva läsarten kräver mer av läsaren. Det grundar sig 

i en läsförmåga som eleverna kan vara ovana vid, samt anse som svårt. Men det kan även 

upplevas som lockande att inta ett annat perspektiv än det rent personliga. Att genom ett slags 

detektivarbete försöka se hur det litterära verket med sitt innehåll, språk och struktur påverkar 

hur vi upplever verket kan för eleverna upplevas intressant. Detta kräver så klart att den 

objektiva läsarten kontinuerligt implementeras i litteraturundervisningen. Eleverna måste få en 

ärlig chans till att öva på förmågor som kräver en mer distanserad läsning, annars är det dömt 

att upplevas som svårt och främmande. 

Symbiosen mellan objektiv och subjektiv läsart som Rosenblatt argumenterar för, har på 

grund av olika problemområden i litteraturundervisningen lett till att utgångspunkten i 

litteraturundervisningen hamnat hos elevens erfarenheter och tankar, men i mycket lägre grad 

lett till en bredare litterär insikt. Då forskning, bland annat Johanssons studie (2015) visar att 

den subjektiva läsarten dominerar i Svensk litteraturundervisning, blir den objektiva läsarten 

något främmande för eleverna. För att den subjektiva och objektiva läsarten ska ges lika stort 

utrymme i litteraturundervisningen och för att den objektiva läsarten ska upplevas hos 

eleverna som lika självklar som den subjektiva måste symbiosen mellan de båda läsarterna 

uppmärksammas mer i forskning, samt av huvudmän och svensklärare vid svenska 

gymnasieskolor. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Fas 1. Vara utanför och kliva in i föreställningsvärlden. 
Hur går urvalet av ett litterärt verk till? 

 Vem eller vad styr urval? 

 Motivera varför 

 Eventuella problemområden, vilka svårigheter finns? 

Hur inleds arbetet med ett litterärt verk? 

 Föregår det några aktiviteter före läsningen, film, studiebesök, etc? 

 Vad får eleverna veta? Genre, författaren, temat, handling, miljö? Hur får det veta 

detta? 

 Motivera dina val 

 Eventuella problemområden, vilka svårigheter finns? 

Fas 2. Att var i och röra sig genom en föreställningsvärld. 
Vem eller vad leder arbetet? 

 Hur? Vad gör man (typiskt)? Vad är mindre vanligt att man gör, vad beror det på? 

 Lärarens, elevens roll? 

 Elevens reaktioner, frågor? 

 Lärarens syn på vad läsningen syftar till? Motivera varför 

 Vad anses som ett eventuellt problemområde, vilka svårigheter finns? 

Fas 3. Att stiga ut och tänka över det man vet. 
På vilket sätt möjliggörs eleven att reflektera över föreställningsvärlden som skapats? 

 Vad gör läraren? 

 Hur ska eleven kunna koppla det litterära verket till sina egna kunskaper och 

erfarenheter? Aktiviteter? 

 Hur viktigt är det att eleven kan koppla verket till sina egna liv? Varför? 

 Eventuella problemområden? Vilka svårigheter finns? Känsliga ämnen, texten berör 

inte etc. 

Fas 4. Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. 

Hur arbetar läraren för att eleven ska distansera sig från sin föreställningsvärld, samt  

reflektera över den? 

 Hur objektifieras förståelsen? Analys, jämförelse, koppling till andra verk/  

upplevelser? Varför? 
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 Hur objektifieras läsupplevelsen? Analys, jämförelse, koppling till andra upplevelser? 

Varför? 

 Hur objektifieras själva texten? Analys, jämförelse, koppling till andra verk? Varför? 

 Hur viktigt är detta? Är det viktigt? Varför? 

 Eventuella problemområden? Vilka svårigheter finns? 

Sammanfattning om de fyra faserna 
Om du skall värdera de olika faserna, vad är enligt dig den viktigaste? 

 Varför? 

 Vilken är minst viktig? 

När du arbetar med litteraturundervisning, hur examineras arbetet vanligtvis? 

 Motivera varför? 

 Finns det något annat sätt att examinera på som du skulle kunna tänka dig att prova? 

Varför används inte den examinationsformen? 
 


