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Sammanfattning  

De senaste åren har stort fokus legat på elevers försämrade resultat i PISA-undersökningar. En 

orsak till detta är bland annat att elevers läsförmåga bland 15-åringar har försämrats de senaste 

åren. Föreliggande undersökning har som syfte att undersöka vad som styr gymnasielärare i 

deras litteraturundervisning. Till skillnad från tidigare forskning som lagt fokus på antingen 

enskilda skolor eller ett antal lärare runt om i landet fokuserar denna undersökning på en 

kommun. Det empiriska materialet utgjordes av kvalitativa intervjuer från åtta lärare utspridda 

på fyra skolor, såväl kommunala som en skola med enskild huvudman. Resultatet visade att det 

fanns liknande ramfaktorer på alla de undersökta skolorna och att elevgruppen och lärares 

uppfattning av elevgruppen är en av de främsta ramfaktorerna som möjliggör eller begränsar 

litteraturundervisningen. Detta har lett till att lärare låter sina egna ambitioner stå tillbaka för 

att kunna fokusera på en litteraturundervisning som tilltalar eleverna. De gemensamma 

ramfaktorerna har lett till att litteraturundervisningen är relativt likvärdig på den undersökta 

kommunens gymnasieskolor. Undersökningen visar således att det finns gemensamma 

ramfaktorer inom en kommun och att dessa påverkar hur likvärdig undervisningen kan vara.  

  
Nyckelord: litteraturundervisning, ramfaktorer, ambitioner, likvärdighet  
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1 Inledning   
En vanligt förekommande kritik av skolan som framkommer i media är de svenska elevernas 

försämrade resultat i läsförståelsen för 15-åringar vilket tydliggörs genom 

PISAundersökningar. Skolverket skriver om hur den största nedgången i läsförståelsen är för 

de redan svaga läsarna och att en femtedel inte når upp till en grundläggande nivå i läsning 

(2016). Orsakerna till detta kan vara flera och en orsak anges vara förändrade levnadsvanor, en 

annan den minskade lärartätheten och en tredje orsak uppges vara en kompetensbrist hos de 

verksamma lärarna (Skolverket, 2016). En låg läsförståelse i grundskolan leder ofta till minskad 

läslust, vilket i sin tur kan försvåra den fortsatta litteraturundervisningen under 

gymnasieutbildningen. Om en femtedel av eleverna inte når upp till en grundläggande nivå för 

läsning kan detta även tyda på problem med likvärdigheten i skolans undervisning.  

  

Skolverket (2017) uttrycker att elevernas familjebakgrund har större betydelse för läsförståelsen 

nu än år 2000, samtidigt har också det fria skolvalet lett till att elever med bättre socioekonomisk 

bakgrund i större utsträckning väljer en annan skola än den närmaste. Detta i sin tur leder till 

att resultaten mellan skolor skiljer sig åt eftersom elevernas socioekonomiska förutsättningar är 

olika mellan skolorna. Detta betyder med andra ord att elever med bättre socioekonomisk 

bakgrund går på en skola samtidigt som elever med en sämre bakgrund går på en annan. 

Skolverket anser att skolorna i högre utsträckning måste sätta in rätt resurser där det behövs för 

att därigenom förbättra likvärdigheten mellan skolor (2017). I den skola undertecknad gjorde 

sin avslutande praktik ägde en diskussion rum bland svensklärarna om vilken litteratur som 

skulle presenteras till eleverna för att få dem att vilja läsa. En av frågorna som togs upp var om 

de skulle presentera nobelpristagare eller så kallade kioskvältare för att främja läsandet. Frågan 

fick sig inte ett fullständigt svar efter det här mötet men gav trots allt en första inblick i vilka 

faktorer som kan påverka urvalet till litteraturundervisningen, vilket i det här fallet var kvalitén 

på böckerna.  

  

Frågan om vad som kan påverka undervisningen i klassrummet har undersökts flera gånger 

bland annat i Lundströms avhandling från 2007, avhandlingen undersöker vad det är som styr 

texturvalet på en gymnasieskola. Föreliggande undersökning kommer gå vidare inom området 

och undersöka hur lärare från olika skolor resonerar kring litteraturundervisningen. Det 

teoretiska ramverket kommer att utgå från Lundgrens (1994) ramfaktorteori om vilka ramar 

som styr undervisningen. Utifrån detta kommer undertecknad undersöka om det finns olika 

kulturer på olika skolor som styr litteraturundervisningen.   

  

För att återgå till vad som styr undervisningen påpekar Svedner (2000) att ämnesinnehåll är 

centralt styrda konventioner som lärarna måste underkastas, men han skriver även att olika 

lärare och olika skolor kan påverka detta genom egna prioriteringar. Detta kan exemplifieras 

från den ovan nämnda diskussion kring kioskvältare och nobelpristagare under undertecknads 

praktik. Diskussioner om hur och varför litteraturen ska läsas på skolorna är dock inte isolerad 

till endast den skolan utan har skett under lång tid. Svedner (2006) beskriver hur debatten har 

sett ut och han ger exempel på två tydliga sätt att se på litteraturundervisningen, en med betoning 

på elevupplevelsen, och en med betoning på reflektion och bearbetning. Svedner nämner 

ytterligare en debatt som i synnerhet knyter an till den från min VFU, nämligen den om de 
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litterära klassikerna. Debatten haglade från att det kulturella arvet måste föras vidare genom 

lärare-elev via att det lever vidare av sig självt, till att eleverna skapar sitt eget kulturarv. 

Svedner (2006) avslutar artikeln med att fråga sig om det finns en lösning mellan att förmedla 

ett kulturarv och att stimulera elevernas utveckling.  

  

För att hitta undersökningens värde måste först och främst svar på frågan om varför 

svenskämnet överhuvudtaget ska innehålla litteratur sökas. Svaret kan finnas redan i 

inledningen av ämnet svenska i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). Där kan läsas att 

”kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur” (Skolverket, 2011 s. 160). Litteraturen är 

således kärnan i ämnet och går därför inte att uteslutas. Det står även i kursplanen att ämnet ska 

ge eleverna möjlighet att utveckla   

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att 

sätta in dessa i ett sammanhang.  
6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels 

i film och andra medier.  
7. 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. (Skolverket, 2011 s. 

161).  

Det är således tydligt att läraren måste använda litteratur i undervisningen om denne ska följa 

läroplanen, vilket läraren givetvis måste. Förutom det explicita i läroplanen kan fortsatta 

diskussionsfrågor trots det gälla varför litteratur överhuvudtaget ska läsas i skolan. En som 

behandlar ämnet är Rosenblatt (2002) som skriver att lärare länge sett litteraturen som ett sätt 

att göra eleverna mer känsliga för ordkonsten, samt att föra in dem i ett gemensamt kulturarv. 

Rosenblatt hävdar även att elever kan ta till sig upplevelser genom litteraturen som förutom 

modersmålsämnet även närmar sig ämnen såsom psykologi, filosofi eller historia. Författaren 

anser att litteraturläsaren snabbt kan se det sociala mötet som sker via texten och att en 

romanförfattare kan visa allt de komplicerade i mänskliga relationer. Detta synsätt kan kopplas 

samman med förklaringen i Gy11 om vad svenskämnet är ”[..] med hjälp av skönlitteratur, 

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

och sig själv” (Skolverket, 2011 s. 160). Genom denna mening har styrdokumentet visat en av 

anledningarna till varför litteratur ska läsas i skolan, nämligen att lära känna varandra och sig 

själv.   

  

Ytterligare en viktig utgångspunkt för nedanstående undersökning är skolverkets skrivelse att 

utbildningen ska vara likvärdig. En likvärdig utbildning innebär dock inte att all undervisning 

ska utformas på samma vis eller ens att skolans resurser måste fördelas lika. Fokus ska istället 

ligga på elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Det är därför inte 

självklart hur likvärdighet inom litteraturundervisningen kan uppnås. Att elevernas 

förutsättningar, kunskaper och behov är olika kan förstås bland många. Elevernas olikheter 

gäller heller inte bara inom en skola utan kan även vara inom en enda klass. Detta leder i sin tur 

till att varje lärare har olika förutsättningar för just sin litteraturundervisning i sin klass. Vad jag 

vill undersöka utifrån detta är om det trots allt kan finnas gemensamma ramar i en skola förutom 

själva läroplanen, till exempel vilken roll ämneslaget, skolbiblioteken och rektorer spelar för 

undervisningen. Det är kanske möjligt att olika skolor inom samma kommun undervisar på ett 

liknande sätt trots att de har olika elevunderlag och olika resurser. Det kan även vara möjligt att 
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svensklärarna har en gemensam bild av hur litteraturundervisning ska se ut, trots att de inte 

delger denna explicit med varandra.  

  

En grundtanke måste hela tiden vara att elever som kommer in på universitetet oavsett 

föregående nationella program bör ha nått en miniminivå i förkunskaper. Detta betyder inte att 

elevernas läsförmåga ska ligga på samma nivå utan snarare att det ska finnas en högsta möjliga 

lägstanivå. Men det skulle också kunna innebära att eleverna ska haft möjlighet att läsa mycket 

och därigenom har getts chansen att lära sig om mänskliga relationer. Föreliggande 

undersökning kommer dock inte söka svar på elevernas läsförmåga eftersom detta är ett 

komplext område att undersöka och undertecknad kommer istället undersöka vilka 

förutsättningar som ges till eleven att utvecklas. Dessa förutsättningar kan behandla ämnen om 

hur lärarna ser på litteraturundervisningen och om det endast är ett medel för att utveckla språket 

eller om det är ett medel för att utveckla eleverna i en vidare mening. Ytterligare ett tankesätt 

kan vara att litteraturläsningen är själva målet med litteraturundervisningen. Dessa påståenden 

kan i nuvarande skede verka komplexa men behandlar i slutänden samma problem, nämligen 

likvärdigheten i undervisningen. Skolan och undervisningen ska vara likvärdig men hur lärarna 

i praktiken ska jobba för detta är i många fall helt upp till varje lärare. För att få svar hur lärare 

arbetar och om det finns någon likvärdighet mellan olika skolor har det i nästa avsnitt valts ut 

tre frågeställningar att arbeta med.   

  

  

  

    

2 Syfte och frågeställningar   
Syftet är att visa hur ramfaktorer styr litteraturundervisningen enligt lärarna i en kommun och 

hur lärarna resonerar kring detta. Med ramar avses styrdokument, elevgrupper, ekonomi, tid, 

men även de enskilda lärarnas ambitioner, med andra ord är det alla de aspekter som påverkar 

vilka möjligheter som ges till en viss undervisning.   

  

Frågeställningar:   

Vilka ramar och ambitioner finns det för litteraturundervisningen på skolorna?  

  

Hur påverkar detta undervisningen i klassrummet enligt lärarna?   

  

Hur och varför skiljer sig undervisningen åt på skolorna?   
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3 Bakgrund och tidigare forskning   
I nedanstående kapitel kommer inledningsvis en bakgrund till föreliggande studie att 

presenteras och därefter kommer även tidigare forskning inom ämnet litteraturundervisning och 

lärares litteraturval att ges en kort presentation.  

  

3.1 Bakgrund   
Föreliggande undersökning ska behandla vilka faktorer som styr litteraturundervisningen i 

svenskämnet och för att kunna undersöka detta måste först svårigheterna kring vilket 

svenskämne lärare egentligen undervisar i redas ut. Boglind och Nordenstam (2016) anser att en 

litteraturlärares uppgift är att sätta rätt bok i händerna på rätt elev vid rätt tillfälle. I praktiken 

innebär detta att det kan bli svårt som lärare att återanvända samma böcker under lång tid 

eftersom elevgrupperna ständigt förändras. Författarna tar upp svårigheten för lärarna att plocka 

fram ny litteratur som passar för de förändrade elevgrupperna med till exempel annan etnisk 

bakgrund. Lärare är villiga att ompröva sin litteraturundervisning utifrån förändrade elevgrupper 

men problemet tycks vara att lärarna trots detta har svårigheter att hitta nya texter som 

 passar  i  undervisningen.  I  detta  skede 

 tydliggörs  en  problematik  kring litteraturundervisningen vid val av texter till 

eleverna.  

  

För att kunna undersöka svensklärares retorik kring litteraturundervisningen måste 

undersökningen också veta vilka olika ämneskonstruktioner som kan utläsas i ämnet. Malmgren 

(1996) formulerar tre olika ämneskonstruktioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som 

ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Gunilla Molloy (2007) presenterar dessutom ett fjärde svenskämne nämligen svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Denna ämneskonstruktion har sin grund i svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Molloy (2007) menar att det erfarenhetspedagogiska ämnet har 

en stark demokratisk grund där eleverna ska kunna arbeta med egna erfarenheter och ska ges 

möjlighet att tolka, förstå och värdera dessa tillsammans med andra. Molloy har utifrån detta 

sett en naturlig utveckling till svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Hon 

fortsätter med att svenskämnet har goda möjligheter att utveckla elevernas förmåga att delta i 

samhällslivet, eller som det senare står i Gy 11 att eleven ska: ”kunna diskutera och ta ställning 

i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket, 2011, s. 10). Detta kan enligt Molloy göras 

via läsning av olika texter men även i samtal kring det lästa och i mötet med olika uppfattningar 

kring texterna.   

  

Svenska som ett färdighetsämne innebär enligt Molloy att undervisningen bygger på en 

formalisering av språkliga färdigheter (2007). Eleverna ska utveckla sitt språk genom att öva 

på olika delfärdigheter som övas genom upprepade isolerade moment. Svenskämnet ses i denna 

konstruktion som ett språkämne och ska därigenom vara till praktisk nytta för eleverna. Sett till 

litteraturläsningen är detta en liten del och kan främst ses som en övning i läsfärdighet (Molloy, 

2007). Molloy hänvisar till Malmgren (1996) som hävdar att svenska som färdighetsämne 

innebär att ”träning av språkets och studieteknikens delfärdigheter står i centrum” (s. 86). 

Huvudtanken är enligt honom att eleverna ska lära sig att behärska den teknik som krävs för 

olika delfärdigheter i språket. I och med att det är själva tekniken som står i centrum blir 
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innehållet av sekundär betydelse. Malmgren påstår att detta kan leda till att svenskämnet blir 

tömt på ett sammanhängande omvärldsorienterat innehåll. Innehållet kan i denna konstruktion 

innehålla såväl föremål från vardagen som kända författare, huvudsaken är att det utvecklar 

elevernas språkliga färdighet (Malmgren, 1996).   

  

Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne innebär enligt Malmgren (1996) att det 

centrala i undervisningen är läsning av litteratur. Han visar ur ett läroboksexempel hur det 

svenska litteraturhistoriska arvet står i centrum genom olika klassiska textexempel. I denna 

konstruktion ska svenskämnet förmedla ett kulturarv, främst litterärt, som alla bör känna till. 

Molloy (2007) fortsätter med att kulturarvet innehåller en litterär kanon som har bestämts utav 

litteraturhistoriker och att dessa bestämmer vilka verk som är mest värdefulla. Förutom 

kulturarvets värde anses klassisk litteratur även vara personlighetsutvecklande. I denna 

konstruktion görs en tydlig uppdelning mellan litteraturvetenskap (läsningen) och språket 

(däribland grammatik).   

  

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne betyder att undervisningen utgår från elevgruppens 

förutsättningar och erfarenheter (Molloy, 2007). Skillnaden från tidigare nämnda 

färdighetsämnet är att istället för att momenten är avskilda ska språkundervisningen vara 

sammanhängande och kunskapssökande. Ett mål för undervisningen är att utveckla elevernas 

sociala och historiska förståelse av mänskliga frågor (Molloy, 2007). Läsningen av 

skönlitteratur hjälper även till att gestalta olika mänskliga erfarenheter.   

  

Det är viktigt att påpeka att lärare inte väljer endast en av dessa modeller och sedan håller sig 

strikt till den eftersom den verkliga undervisningssituationen är både komplex och rörig vilket 

leder till att denna indelning ibland kan te sig missvisande (Svedner, 1996). Svedner använder 

sig av dessa komplexa och ibland motsägelsefulla modeller i undervisningen i en mer utarbetad 

modell och ger den benämningen ambitioner. Mer om denna modell under avsnitt 4.2.  

  

3.2 Tidigare forskning   
I det här avsnittet kommer tidigare forskning kring lärares val av texter i gymnasieskolan att 

presenteras. Den forskning som presenteras har studerat lärares retorik kring litteraturundervalet 

men även hur deras faktiska verksamhet ser ut. Två av undersökningarna (Lundström 2007 och 

Brodow & Rininsland 2005) är utförda före 2011 det vill säga före den nya läroplanen Gy11 

trädde i kraft. Dessa är trots det relevanta för föreliggande undersökning eftersom de behandlar 

vilka aspekter som styr lärares textval, det är därför intressant att undersöka om en förändring 

har skett kring lärares upplevelse av vad som styr deras textval sedan den nya läroplanen 

verkställdes.    

  

Lundström (2007) undersöker lärares retorik och praktik kring textundervisningen i 

svenskämnet. Författaren har intervjuat och observerat fyra lärare på en medelstor svensk 

gymnasieskola. Han kommer fram till att det är skillnad mellan lärares konception (deras 

retorik) och konstruktion (vad som faktiskt görs). Nedan kommer Lundströms resultat kring 

lärarnas retorik att presenteras.   
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En lärare (lärare A) förmedlar en konstruktion av svenska som ett färdighetsämne där bland 

annat litteratur används som ett verktyg för att kunna bemästra språket. Syftet med textläsning 

för denna lärare är att eleverna ska ges möjlighet att se olika sätt att skriva på (Lundström, 

2007). Vidare är det lärarens personliga ramar, som till exempel tolkningen av styrdokument, 

som skapar hennes ämneskonception. Till skillnad från lärare A använder lärare B litteratur och 

andra texter som ett medel för att eleverna ska kunna utveckla sin identitet. Läraren använder 

litteraturen genom att låta eleverna själva välja texter, dessa ska dock även godkännas av läraren 

själv, och därefter ska texterna läsas tyst utan speciella redovisningar.   

  

Lärare C i Lundströms avhandling menar att svenskämnet ska utveckla språkkunskaper såväl 

som allmänbilda eleverna. I bildningen kan det därför vara viktigare att känna igen kopplingar 

mellan texter än att veta vad författaren heter. Läraren menade dock att det inte är oviktigt att 

känna till vissa författare men att det för den sakens skull inte behöver undervisas genom någon 

kanon. Lärare C väljer ut sina texter utifrån vad hon anser att eleverna behöver för sin 

allmänbildning. Lundström ser därigenom att läraren blir ”bärare av ett normativt 

kulturbegrepp” (s. 205). För lärare C sker dock även en konflikt, texturvalen sker inte bara på 

en litteraturhistorisk grund utan även utifrån ett värdegrundsarbete samt utifrån elevernas 

språkutveckling. Lundström konstaterar att läraren står inför en konflikt när hon ”försöker 

förena styrdokumentens postmoderna drag med den äldre skolkulturens värderingar” (s. 207).   

  

Den fjärde läraren (lärare D) ser svenskämnet som ett kommunikationsämne, läsningen av 

böcker används därför som ett medel för att utveckla språket. Läraren har svårt att rättfärdiga 

läsandet av till exempel Defoe eftersom det lika gärna kan läsas en modern författare istället. 

Lundström fortsätter med att lärare D har ett missnöje över hur undervisningen bedrivs men att 

hon inte är benägen att förändra detta utifrån den rådande skolkulturen. Författaren uppfattade 

att det verkade finnas starka institutionella ramar för hur undervisningen ska bedrivas på den 

undersökta skolan. Lärarnas texturval skedde bland annat utifrån dessa ramar.   

  

Utifrån Lundströms avhandling kan en skola ha en rådande skolkultur som styr 

litteraturundervisningen. Det blir således svårt att skapa likvärdighet mellan skolor om det finns 

olika skolkulturer på olika skolor. Skillnaden mellan Lundströms avhandling och föreliggande 

undersökning är att denna ska undersöka flera skolor inom samma kommun och ska därför 

utröna om skolkulturerna kan skiljas mellan olika skolor på samma ort. Föreliggande 

undersökning kommer heller inte att undersöka vilken litteraturundervisning som faktiskt sker 

inne i klassrummen utan endast lärarnas retorik kring vilken undervisning de bedriver.  

  

Bergman (Boglind et.al, 2014) beskriver lärares tankar kring valet av litteratur i svenskämnet 

på gymnasiet. Författaren har intervjuat fem svensklärare samt en blivande lärare om deras 

didaktiska val av texter i undervisningen. Bergmans bakgrund till undersökningen är den 

globaliserade världen och hur olika kulturer och texter från olika kulturer lättare kan mötas idag 

än förr och vill därefter undersöka om dessa texter även används i undervisningen. Hon skriver 

att demokratifrågor ska enligt läroplanen från 2011 finnas i all undervisning i gymnasiet. I 

skenet av detta påpekas dock att svenskämnet är ett traditionsbundet ämne och att införandet av 

utomeuropeiska texter sker långsamt. Även om mer och mer utomeuropeisk litteratur kommer 
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in i ämnet sedan 1970-talet håller många lärare kvar vid en traditionsbunden västerländsk 

litteratur.   

  

Bergman kunde placera in de intervjuade lärarna i två poler där Camilla med lång erfarenhet 

stod på sidan för förändringar i textvalen med utgångspunkt i läroplanens demokratimål. På den 

andra sidan befann sig nyutexaminerade Lisa som istället stod för ett mer traditionellt textval 

där kulturarvet stod högt i kurs. Gemensamt för de olika polerna var dock att de främst använde 

sig av tryckt text och inte särskilt mycket av andra medier som bland annat film. De ej tryckta 

medierna återfanns dock i undervisningen men var betydligt mindre än de tryckta. Vidare menar 

författaren att de didaktiska frågorna användes flitigt av alla de intervjuade lärarna i valet av 

texter i undervisningen. Det verkade bland annat som att många textval gjordes utifrån att väcka 

intresse hos läsarna (eleverna). I Lisas fall betyder detta dock inte att det gjordes något avkall 

på det konstnärliga eller att hon utgick från elevgruppen före vikten av den litterära kanon. För 

henne var elevgruppens intresse en underordnad ram för textvalet. På andra sidan återfanns 

Camilla som valde texter utifrån de frågor och funderingar som kunde skapas hos eleverna. 

Bergman hävdar att textvalen på olika sätt ofta utgår från eleverna, deras kunskaper och 

svårigheter men även elevernas intressen. Andra aspekter som kan avgöra textvalet för de 

intervjuade lärarna kunde vara innehåll, tema, textens form, möjlighet att beröra eleverna eller 

att texten ingår i en kanon på skolan.   

  

Flera av Bergmans intervjuade lärare hade en positiv inställning till att använda sig av 

utomeuropeiska texter i undervisningen eftersom det ansågs viktigt att bredda elevernas 

perspektiv. Dock fanns det som ovan nämnt två motsatta sidor även vid denna aspekt. I den ena 

fanns Camilla som ansåg det som en del av det demokratiska uppdraget att ta med 

utomeuropeiska texter. För henne var det viktigt att kunna använda genus, flykt och identitet 

som utgångspunkt i undervisningen. På andra sidan fanns återigen Lisa som ansåg dessa 

utgångspunkter som otänkbara och ville inte ha för mycket att förhålla sig till i sitt val av texter. 

Istället förhöll sig Lisa till det traditionella svenskämnet och det västerländska kulturarvet. Det 

västerländska kulturarvet var det som alla sex intervjuade lärare kände sig påverkade av. Det 

problem som uppstod för lärarna var att hitta utomeuropeiska texter som kunde fylla en funktion 

i undervisningen. Lärarna ville med andra ord lyfta fram texter av fler skäl än att de kommer 

från ett visst geografiskt område.   

  

Bergman skriver i sin avslutande diskussion att en anledning till att det blir svårt för lärarna att 

föra in nya texter i undervisningen beror på att det redan finns planeringar, läromedel, texter 

och material till kulturarvstexterna. Det är därför lätt att fastna i dessa och dessutom är sökandet 

av ny litteratur svårt och tidskrävande. Det finns även farhågor hos lärarna med att vara för 

okunnig i sitt arbete med nya texter i undervisningen som kan leda till en försiktighet att 

använda dessa.   

  

Brodow och Rininsland (2005) undersökte hur lärare arbetar med skönlitteratur i skolan. De 

intervjuade 21 gymnasielärare och 5 högstadielärare kring olika metoder vid 

litteraturundervisningen. En del av deras undersökning behandlade litterär kanon och en del 

kulturarvsförmedling. I sina intervjuer med lärarna var det vanligt att kulturarvet var en del i 
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beslutsprocessen kring vilka böcker som eleverna skulle läsa. Författarna upptäckte i 

intervjuerna med högstadielärarna att det hade bildats en kanon med klassiska författare som 

bl.a. Fröding och Lagererlöf som nästan var helt obligatoriskt för eleverna att läsa. Dock tyckte 

många lärare att klassiska texter kunde vara svårare att arbeta med än moderna på grund av sitt 

ålderdomliga språk men även utifrån anspelningar på, en för eleverna, okänd mytologi. Detta 

problem uppstod främst hos elever på yrkesprogram och ett sätt att arbeta med klassiska texter 

blev därför genom filmatiseringar. Att helt undvika att arbeta med klassiska texter verkade dock 

inte vara ett alternativ utan det blev istället en utmaning för lärarna att motivera eleverna till att 

läsa klassiska texter. Det fanns med andra ord en tydlig tendens att de klassiska texterna skulle 

läsas men det fanns trots det undantag. Om alternativen stod mellan att antingen inte läsa 

litterära klassiker eller inte läsa alls ansågs det bättre att undvika klassikerna. Författarna 

konstaterar att lärare blivit mer och mer medvetna om elevengagemanget för undervisningen 

och att det därför inte alltid är lätt att motivera läsandet av klassiker.   

  

Ytterligare en aspekt som Brodow och Rininsland (2005) tar upp är vad som styr lärarnas val 

av texter i undervisningen. Författarna menar att det har skett en förändring när läroplanerna 

från 1994 infördes, före 1994 styrdes textvalen helt av kursplaner men att det därefter blev upp 

till lärarna själva. I sin undersökning fann de att det tycktes råda en relativt jämn maktfördelning 

mellan lärarna och eleverna i valet av texter utifrån att det var genom diskussion och 

samförstånd som texter valdes ut. Författarna anser dock att den jämna maktbalansen var 

skenbar och att det istället var läraren som stod för besluten. De tre viktigaste faktorerna för 

textvalet tycktes vara i nedstigande ordning: lärarens didaktiska mål, lärarens kunskap om 

elevers utveckling och till sist elevernas önskemål. Lärarnas egna preferenser kring vad som är 

god litteratur betydde dock jämförelsevis lite eftersom elevernas chanser att ta till sig texten var 

låga. Skolornas bokbestånd spelade stor roll i valet av texter och olika lärare hade således olika 

möjligheter till texturval beroende på i vilken kommun de arbetade inom. På vissa skolor var 

eleverna tvungna att gå till kommunbiblioteket för att införskaffa böcker samtidigt som det i 

andra skolor fanns stora gruppuppsättningar av flera olika böcker.   

  

Två hinder som de flesta lärarna hade var brist på tid samt de stora klasstorlekarna, dessa 

faktorer gjorde det svårt att hinna med att läsa tillräckligt många böcker som de helst hade velat. 

Men det var trots det svårt för alla lärare att använda samma bok i en hel klass och sedan kunna 

hålla i meningsfulla diskussioner utifrån det lästa. Problemet var att det på de flesta skolor helt 

enkelt inte fanns tillräckligt med böcker åt alla elever. Denna problematik löste flera lärare 

genom att i sin undervisning använda sig av noveller istället för långa romaner. Texterna kunde 

kopieras ut i sin helhet och ges ut till alla elever i klassen. En ytterligare fördel var att verken 

både kunde läsas och diskuteras under ett och samma lektionspass. Lärarna ansåg även att 

noveller kvalitetsmässigt kan hålla samma nivå som längre romaner. Författarna konstaterar 

slutligen att de intervjuade lärarna valde böcker främst för att engagera eleverna och inte för att 

nå en efferent läsning, istället ville de att eleverna skulle få ”en positiv upplevelse utan krav på 

kunskapsredovisning” (Brodow & Rininsland, 2004, s. 145).   
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4 Teoretiskt ramverk  
För att kunna undersöka vilka ramar som finns i undervisningen och vad dessa har för betydelse 

i litteraturundervisnigen kommer den ramfaktorteori som myntades av Ulf P. Lundgren 1972 

utifrån Urban Dahllöfs arbete under 1960-talet att användas. Vidare kommer även Svedners 

forskning om hur ämnets utövande sker via lärares ambitioner att vara till grund för föreliggande 

undersökning. Till sist tillkommer Sarland som visar hur lärares textval styrs av olika faktorer 

som tillsammans avgör bokvalet. Valet av dessa teorier gjordes utifrån undersökningens syfte 

att visa lärares tankar kring vad som styr just deras litteraturundersökning. Nedan kommer de 

tre teorierna att presenteras utförligare.   

  

4.1 Ramfaktorteori   
Ramfaktorteorin är väsentlig i nedanstående undersökning eftersom det är en tankemodell över 

vilka faktorer som kan styra undervisningen i skolan. Ramfaktorteorins upphovsman är Urban 

Dahllöf som under 1960-talet utarbetade grunden för det ramfaktorteoretiska tänkandet. Utifrån 

Dahllöfs forskning kunde senare Lundgren fortsätta forskningen och utveckla ramfaktorteorin 

till mer än bara ett tankesätt. Lundgren (1994) hävdar att ramfaktorteorin inte är en modell som 

är enkel att sammanfatta och den innehåller flera olika faktorer som kan begränsa eller 

möjliggöra processer och resultat, som till exempel klasstorlekar eller tid. Lundgren anser 

dessutom att ramarna inte är orsaken till en viss verkan utan att de snarare ger eller inte ger 

möjligheter till en viss undervisning. Ramfaktorteorins främsta användningsområde finns i 

utvärderingsarbetet menar Lundgren (1999).   

  

Undervisningen i skolan har länge dominerats av stora klasser med läraren som talar samtidigt 

som eleverna lyssnar och svarar, Lundgren påpekar dock att denna kollektiva undervisning 

länge har fördömts i didaktisk litteratur (1994). Författaren beskriver hur ramfaktorteorin har 

bildats utifrån polemiken mellan undervisningen i klassrummet och den didaktiska forskningen. 

Lundgren förklarar därefter hur ”undervisningen i praktiken formas av de villkor som skolan 

som organisation ger” (Lundgren, 1994, s. 8). Det är inte faktorer som direkt påverkar resultaten 

som styr undervisningen utan snarare faktorer som styr och ramar in vad som är möjligt och 

därigenom även vad som inte är möjligt att genomföra. 1967 gick Dahllöf tillbaka till den 

tidigare Stockholmsundersökningen och fann bland annat att en stor faktor till elevers resultat 

är tid. Han fann att för att olika grupper skulle nå en likvärdig nivå behövde grupperna olika 

insatser i tid (Lundgren 1994). En grupp elever med sämre förutsättningar behöver kortfattat 

mer tid för ett visst moment för att uppnå samma nivå som en grupp elever med bättre 

förutsättningar. Problemet är dock att den totala undervisningstiden inte räcker till för att alla 

moment ska kunna ges all den tid som skulle behövas, tiden blir således en ram som styr 

undervisningen och vad som är möjligt att genomföra i klassrummet.   

  

Gustafsson (1994) illustrerar ramfaktorteorin på följande vis: Ramar – Process – Resultat. 

Undervisningsprocessen bör analyseras utifrån de ramar som finnes, dessa ramar kan vara den 

tidigare nämnda tiden men även elevernas förkunskaper eller grupperingen av eleverna. 

Resultatet av en undervisning beror således på processer som kan förverkligas utifrån vilka 

ramar som finns. Gustafsson påstår att det inte går att exakt avgöra vilka processer och resultat 

som sker utifrån ett visst antal givna ramar. Det är däremot möjligt att avgöra vilka processer 
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som inte går att genomföra utifrån vissa givna ramar. Ramarna anger olika begränsningar och 

är således ett medel för att styra skolan. Lindblad, Linde & Naeslund (1999) menar att genom 

att använda sig av ramfaktorteorin i undersökningar blir det tydligt att vissa resultat i skolan är 

omöjliga att nå när det finns speciella ramar som styr undervisningen. Lindensjö och Lundgren 

(2000) skriver att det grovt räknat finns tre olika verktyg för styrning av undervisningen, dessa 

tre är juridisk reglering, ekonomisk styrning samt ideologisk styrning. I gymnasiet finns den av 

riksdag godkända läroplanen som är både ideologisk men även en juridisk styrning av vad som 

faktiskt ska ske i klassrummen. Enskilda lärare kan även de stå för en ideologisk styrning i 

klassrummet. Därtill tillkommer de enskilda kommunerna, eller enskilda huvudmän, och 

skolorna som kan råda över den ekonomiska styrningen.   

  

Vidare anser Persson (2015) att skolan som organisation och institution är ett ramverk genom 

de statliga styr- och policydokumenten. Skolan är dock inte endast en institution utan Persson 

hävdar att skolan även är en social rörelse med mål som är löst sammankopplade med samhällets 

beskaffenhet. Skolan är således inte bara en statlig institution utan även en slags social 

företeelse som syftar till att både utbilda befolkningen i faktakunskaper och i samhällets normer. 

Därtill har olika skolor även olika ekonomiska förutsättningar som sätter ramar för 

undervisningen. Lundgren skriver att när läroplanerna förändrades 1994 förändrades också 

lärarnas profession, lärarna behövde då, och behöver fortfarande, ta ställning kring 

”grundläggande läroplansteoretiska frågor, som urval och organisation av kunskap” (Lundgren, 

1999, s. 39). Detta betyder att olika lärares förkunskaper inom dessa frågor gör att det finns 

olika ramar för den blivande undervisningen.   

  

I föreliggande undersökning kommer ramfaktorteorin att användas genom att jämföra vad de 

undersökta lärarna säger om vad som styr deras litteraturundervisning med de faktorer som 

Lundgren nämner. Det är även möjligt att lärarna kommer nämna fler faktorer som styr deras 

undervisning än som nämnts i detta avsnitt. Detta betyder inte att dessa inte är ramfaktorer 

eftersom ramfaktorer kan vara allt som möjliggör eller begränsar undervisningen. Denna 

undersökning kommer att tydliggöra vilka ramfaktorerna är på de undersökta skolorna och hur 

dessa begränsar eller möjliggör litteraturundervisningen.    

4.2 Sarland   
Sarland (1991) undersökte ett antal engelska skolor och hur litteraturundervisningen ser ut i 

modersmålsämnet. Han föreslår att valet av litteratur berodde på ett ramverk av fem element.   

1. The institution: inom institutionen finnes faktorer såsom kursplan/läroplan det vill 

säga att lärare väljer böcker utifrån ett primärt mål som formuleras ur kursplanen. 

Organisation böcker väljes för att de kan läsas inom ett lektionspass eller att de kan 

delas upp och vara väl fungerande i flera pass. Ekonomi vilket kan manifesteras genom 

ett litet antal böcker inom skolan eller genom ett stort bibliotek. Den sista faktorn som 

författaren nämner inom institutionen är den sociopolitiska. Böcker kan på detta sätt 

väljas utifrån vad som är tillåtet i klassrummet, eller utifrån om det finns böcker som är 

förbjudna utifrån politiska ramar. Dessa fyra faktorer inom institutionen som ramverk 

sätter alla olika begränsningar för läraren för vilken undervisning denne kan genomföra.  
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2. The pupil: vissa böcker läses i klassrummet för att väcka elevernas intresse, eller för 

att eleverna själva vill läsa en viss bok. I andra fall väljs böcker för att de anses vara 

åldersadekvata för elevgruppen eller för att eleverna ska utmanas att utveckla sig själva.  

3. The book: handlar om den upplevda kvalitén av böcker hos lärarna. Valet görs utifrån 

att böckerna upplevs som bra av läraren vilket i sin tur kan betyda en intressant intrig 

eller att karaktärsutvecklingen anses god. I andra fall är böcker valda utifrån att de har 

tydliga teman eller att de består av mycket action. Författaren skriver att 

populärlitteratur ofta väljs bort eftersom den anses vara dåligt skriven eller har för lågt 

ordförråd. Sarland menar att detta är ett tecken på att böckerna väljs utifrån det 

etablerade kulturella kapitalet i samhället där till exempel klassiker värderas högre än 

annan litteratur.  

4. The subject of English: Sarland hänvisar till Dixons rapport från 1967 där modeller av 

modersmålsämnet etablerades, färdighetsmodellen, kulturell överföringsmodell och 

personutvecklingsmodellen. Bokvalen görs via tankar att det ska förbättra elevernas 

språk (färdighetsmodellen), komma i kontakt med den högre litteraturen (kulturell 

överföringsmodellen) och för att stimulera elevens egna skrivande (personlig 

utvecklingsmodellen).  

5. The teacher: en lärare kan också välja en bok utifrån egna intressen eller en egen 

agenda. Författaren hävdar att lärarens vilja lätt kan hamna i konflikt med de ramar som 

finns utifrån institutionen om det till exempel innebär att böcker som läraren själv är 

intresserad av inte finns att tillgå.  

Författaren sätter dessa fem faktorer i en modell enligt följande:  

      

  
(Figur 1. Sarland, 1991, s. 15)  

  

Var och en av faktorerna ger sina möjligheter och begränsningar för bokvalet och i vissa fall 

kommer dessa också stå i motsatts eller konflikt till varandra. Sarland anser att detta leder till 

en konflikt som lärare kan vara både medvetna och omedvetna om. De fem faktorerna står dock 

inte själva utan hamnar under ett politiskt ramverk bestående av skolan som en ideologisk 

statsapparat från den ena sidan och skapelsen av ett kulturellt kapital på den andra. Båda dessa 
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yttre ramfaktorer påverkar bokvalet i skolan såväl som de inre faktorerna som bland annat lärare 

och elevgrupp.   

  

Även om Sarland undersöker den engelska skolan finns det stora likheter med svenskämnet och 

engelskämnet. En likhet mellan de två modersmålsämnena är Dixons tre modeller över 

modersmålsämnet och Malmgrens konstruktioner. Sarlands teori kan därför appliceras även på 

den svenska skolan eftersom likheterna i modersmålsundervisningen är stora. Sarland och 

Lundgren skriver båda om ramfaktorer i undervisningen och hjälper därför till att komplettera 

varandra. Sarlands teori hjälper även till att visualisera hur vissa ramfaktorer står i konflikt med 

varandra, föreliggande undersökning kan därför använda Sarlands teori för att visualisera 

eventuella konflikter mellan lärares ramfaktorer.   

  

4.3 Ambitioner   
I bakgrunden berördes Malmgrens konstruktioner av svenskämnet och även om dessa är 

relevanta för föreliggande undersökning kommer istället Svedners forskning kring lärares 

ambitioner att användas som teoretisk referensram. Valet för detta är utifrån den valda metoden. 

Eftersom metoden är samtalsintervjuer är det lättare att synliggöra vilka ambitioner som lärarna 

faktiskt har än att försöka placera in dem i en ämneskonstruktion i vilken de själva inte anser 

sig tillhöra.    

  

Svedner (1996) beskriver lärares ambitioner i undervisning av modersmål, som i det här fallet 

är svenska. Svedner inleder med att skriva att ett ämne är vad läraren gör det till och att detta i 

synnerhet gäller för svenskämnet. För trots att skolan har ett styrdokument (Gy11) som tydligt 

visar vad som ska finnas med i ämnet nämns ingenting om vilka prioriteringar och avvägningar 

som görs mellan de olika delarna. I Svedners indelning av ambitioner försöker han beteckna 

vad lärare egentligen vill åstadkomma med ämnet (1996). Till att börja med nämner författaren 

att det i modersmålsundervisningen finns en självklar ambition att utveckla elevernas 

språkförmåga. Däri finns två indelningar, dels en kreativt inriktad språkförmåga och dels en 

inriktad på tekniska färdigheter. Vidare tar författaren upp ambitionerna kring innehållet språk 

och litteratur. Ambitionerna till detta innehåll kan vara att förmedla kunskap via dessa områden 

och att dessa således blir kunskapsobjekt. Svedner fortsätter med att skriva att detta kan 

förknippas med ”en ambition att förmedla en speciell, i viss mån kodifierad litterär och språklig 

bildnings- och allmänbildningstradition” (1996, s. 118). Denna tradition kan höra samman med 

ett slags försvar av ett kulturarv och att läraren ska överföra den goda smaken för litteratur till 

eleverna. Sett till kursplanerna för svenska 1, 2 och 3 finns det inget skrivet om vad som ska 

finnas med i undervisningen utan snarare vad eleverna ska besitta för kunskaper i slutet av 

kursen. Det är dock vanligt att vissa böcker dyker upp i litteraturundervisningen runt om i landet 

på ett sätt som skulle likna en litterär kanon. Svedner fortsätter med ambitionen kring attityder, 

vilka handlar om att göra eleverna intresserade av litteratur och språk via modersmålsämnet.   

  

Ytterligare en ambition som Svedner formulerat är kallad livskunskap, här är lärarens ambition 

att genom främst litteratur ”förmedla kunskap om och insikt i människors liv och villkor” (1996, 

s. 119). I denna ambition ryms även en förhoppning om att eleven kan skapa sig ett kritiskt 

förhållningssätt till omvärlden. Till sist nämner Svedner en ideologisk funktion i 
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modersmålsämnet, denna finns idag bland annat uttryckt i läroplanens allmänna del och gäller 

bland annat jämställdhet och demokrati. Den ideologiska funktionen är således frammanad av 

stat och inte nödvändigtvis av läraren själv. Totalt beskriver Svedner sju olika ambitioner som 

är riktade till eleverna:   

  
1. utveckling av en allmän, gärna kreativt inriktad, språkförmåga   
2. utveckling av specifika språkfärdigheter   
3. förmedling av kunskaper om språk och litteratur   
4. stimulans till intresse för språk och litteratur   
5. förmedling av en kulturtradition, försvar av estetiska och kulturella värden   

6. utveckling av ”livskunskap” och medvetenhet i synen på verkligheten   
7. påverkan i önskvärd ideologisk riktning. (1996, s. 119).  

  

Svedner har därefter grupperat dessa i tre allmänna typer, de som är färdighetspräglade 

(ambition 1 och 2), de som är stoffcentrerade (ambition 3, 4 och 5), samt en öppen (ambition 6 

och 7). Svedner påstår att varje enskild lärare kan ha flera av dessa ambitioner men att det 

samtidigt kommer ske en prioritering av dem. Författaren menar vidare att dessa ambitioner 

kommer, mer eller mindre medvetet, att påverka lärarens strategier i ämnesundervisningen.   

  

I föreliggande undersökning används dessa sju kategorier som en teoretisk ram för att försöka 

avgöra vilka bakomliggande ambitioner som speglas i litteraturundervisningen på gymnasiet 

idag. Lärarens ambitioner är en stark orsak till varför en viss undervisning ser ut som den gör 

och utifrån Svedners teori kommer ambitionerna vara en ramfaktor för lärarna i deras 

litteraturundervisning.   

  

    

  

  

  

    

5 Metod  
Vid valet av en metod väljs automatiskt andra metoder bort. I föreliggande undersökning 

används intervjuer framför andra insamlingsmetoder vilket bestämdes utifrån syftet att förklara 

lärarnas retorik kring den undervisning som sker i klassrummet. Därutöver syftar 

undersökningen även till vad lärarna anser påverka deras litteraturundervisning och det är här 

som ramfaktorteorin fungerar som teoretiskt ramverk. Det skulle därav bli svårt att formulera 

standardiserade enkätfrågor för att ge en kvantifierbar data och därigenom uppnå syftet med 

undersökningen. Möjligheterna till att utvinna tillräckligt med material av dessa skulle vara 

små. Enkätmetoden skulle dock även kunna användas med öppna svarsalternativ som skickas 

ut till lärarna men formen begränsar hur mycket lärarna faktiskt kan beskriva av sin 

litteraturundervisning och dess bakomliggande faktorer. Ytterligare en risk med detta är att en 

fri enkät tar lång tid att besvara och att inte alla vill lägga ned den tid som behövs för en enkät. 

En tredje metod som var aktuell men som dock valdes bort var observationer som på grund av 

den givna tidsramen inte skulle ge tillräckligt med information för att ge validitet till resultatet. 

Dessa metoder skulle heller inte kunna synliggöra de bakomliggande faktorerna till varför 
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undervisningen sker som den sker utan bara hur den faktiskt ser ut. Den fjärde metoden som 

hade varit möjlig var gruppintervjuer. Men på grund av att dessa riskerade att endast beröra 

lärarnas litteraturundervisning mycket ytligt valdes istället enskilda intervjuer som kunde gå 

djupare. Valet av intervjumetod stannade dock inte vid detta utan ett ytterligare val som gjordes 

var att intervjun skulle vara semistrukturerad. Detta innebär att det fanns i förväg gjorda frågor 

men att dessa inte nödvändigtvis behövdes följas i en särskild ordning utan att det utgör en ram 

för samtalet. Detta innebär även att samtalet kan stannas upp och följdfrågor kan enkelt 

formuleras för att fördjupa samtalet.   

  

Föreliggande undersökning är kvalitativ och kommer att undersöka hur lärarna resonerar kring 

litteraturundervisningen. För att undersöka detta kommer svensklärare att intervjuas på de 

aktuella skolorna och därefter kommer det ske en jämförelse mellan skolorna. Undersökningen 

görs i en kommun där det finns tre kommunala gymnasieskolor och tre skolor med enskild 

huvudman. Den kvalitativt inriktade forskningen är ett försök att överskrida ett subjekt-

objektförhållande, detta uppnås genom att sätta sig in i den undersöktes situation, och i det här 

specifika fallet, dennes tankar och perspektiv kring undervisning (Holme & Solvang, 1997). En 

första viktig del i den kvalitativa metoden är enligt Holme & Solvang en närhet till 

undersökningsenheterna, med detta menas en rent fysisk kontakt och sålunda att forskaren ska 

bemöta den eller det denne undersöker ansikte mot ansikte. Den andra aspekten som bör prägla 

undersökningen är att forskaren ger en riktig återgivning av vad som skett. Det betyder att 

undersökningen ska återge händelserna med högsta möjliga objektivitet. En problematik som 

kan uppstå vid kvalitativa undersökningar och intervjuer är den tidigare nämnda närheten. 

Risken finns att informanter beter sig eller svarar på det sätt som de tror sig förväntas svara.  

För att motverka detta problem krävs det en ”ömsesidig tillit och förståelse mellan forskare och 

undersökta personer” (Holme & Solvang, s. 98) Mer om denna problematik i denna 

undersökning går att läsa under avsnitt 7.1.   

  

Valet av kvalitativ undersökning framför en kvantitativ skedde utifrån svårigheten att formulera 

frågor som ger kvantifierbara svar kring ramar och ambitioner i undervisningen. Vidare är 

styrkan i en kvalitativ undersökning att den kan ge en helhetsbild av en situation, i det här fallet 

likvärdigheten i undervisningen, vilket kan ge en ökad förståelse för processer och sammanhang 

(Holme & Solvang, 1997). Processer i den här undersökningen kan till exempel vara lärares 

litteratururval.   

  

5.1 Fenomenografisk metod.   
Den kvalitativa analysmetoden som valts för att studera vad lärarna upplever styr deras 

litteraturundervisning är fenomenografisk metod. Denna metod syftar till att åskådliggöra 

aktörernas tankar om världen vilket i detta fall innebär litteraturundervisningen (Dahlgren & 

Johansson, 2009). Fenomenografi är en analysmetod som är väl anpassad efter den valda 

datainsamlingsmetoden: semistrukturerade intervjuer. Enligt författarna har analysmodellen sju 

steg och de menar att det under analysen kommer ske ett samspel mellan de olika stegen under 

resans gång.   

1. att bekanta sig med materialet   

2. kondensation   
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3. jämförelse   

4. gruppering  

5. artikulera kategorierna   

6. namnge kategorierna   

7. kontrastiv fas  

Steg 1 att bekanta sig med materialet innebär att vid en intervjumetod lyssna till de genomförda 

intervjuerna och läsa det transkriberade materialet flera gånger för att lära känna materialet än 

mer. Författarna anser även att det med fördel kan göras anteckningar under detta steg 

(Dahlgren & Johansson, 2009). I steg 2 kondensation startar själva analysen vilket kan göras 

genom att skilja ut de mest signifikanta eller betydelsefulla uttalandena, dessa ska sedan 

grupperas och ge en överblick över vilka olika grupper som funnits. Grupperingarna kan göras 

genom att klippa ut passager ur intervjuerna och placera in i ett särskilt fenomen, dessa fenomen 

ska senare vara en grund för jämförelser. Därefter startar steg 3 där jämförelser mellan de olika 

utklippta passagerna sker. Författarna förklarar att forskaren försöker att hitta likheter och 

skillnader inom materialet. I steg 4 grupperas de likheter och skillnader som tidigare funnits 

genom att samla de olika passagerna i grupper och försöker relatera dessa till varandra. Steg 5 

handlar om att artikulera kategorierna vilket betyder att likheterna mellan kategorierna är i 

fokus. Författarna säger att en kritisk del av analysen sker när forskaren bestämmer sig för var 

gränsen går mellan olika uppfattningar. Med andra ord avgöra vad som ryms inom varje 

kategori innan det blir en annan. När steg 6 påbörjas namnges kategorierna och därmed 

framträder även det mest betydelsefulla i materialet. Steg 7 är en kontrastiv fas där forskaren 

granskar alla passager som tidigare klippts ut och undersöker om de ryms inom mer än en 

kategori. På följande vis tenderar antalet kategorier att minska (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Resultatet i en fenomenografisk metod kallas för utfallsrum vilket innebär att de olika 

kategorierna är utfallsrummet som ofta illustreras av korta kärnfulla citat från intervjuerna. Mer 

om hur denna metod användes i föreliggande studie återfinns i avsnitt 5.4 bearbetning av 

materialet.   

5.2 Urval   
Den första urvalsprocessen sker i inledningen av projektet nämligen att välja ut vilka 

organisationer som ska undersökas (Ryen, 2004). För att besvara undersökningens syfte 

bestämdes det att kommunen skulle bestå av minst två kommunala gymnasieskolor och en 

friskola. Den undersökta kommunens geografiska lättillgängligt befäste valet och detta 

förenklade möjligheten att hitta tider för intervjuer med informanterna. Valet kan därför 

betraktas som ett bekvämlighetsurval.   

  

Valet att endast intervjua lärare och att inte intervjua varken elever eller övrig skolpersonal 

berodde på undersökningens syfte att söka svar på vilka ramar och ambitioner som styr 

litteraturundervisningen. Det är därför mest relevant att undersöka hur lärarna resonerar kring 

vad de anser styra undervisningen. Om även elever tagits med i undersökningen hade syftet 

behövts förändras från att inte endast behandla lärarnas retorik kring vilken undervisningen de 

utför utan även elevernas retorik kring den undervisning de är med i. Vidare hade en annan 

möjlighet varit att intervjua rektorer eftersom dessa är ytterst ansvariga för undervisningen i 

skolan. De valdes dock bort av anledning att dessa trots det yttersta ansvaret inte är särskilt 
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involverad i undervisningen som sker i klassrummet. Det saknas således relevans att intervjua 

rektorer i föreliggande studie.   

  

Kontakten skedde via mejl till alla svensklärare på de aktuella skolorna inom kommunen och 

lärarna tillfrågades om de var villiga att medverka på en intervju kring deras 

litteraturundervisning. I och med att lärarnas arbetsbörda är hög är det svårt att få alla att 

medverka vid en intervju och därigenom sker således ett naturligt bortfall av informanter. Denna 

urvalsmetod innebär att undersökningspersonerna väljer sig själva (Ryen, 2004). En nackdel 

med urvalsmetoden är att en del lärare helt enkelt inte vill/kan ställa upp. Det blir därigenom 

svårare att skapa sig en korrekt bild av vilken kultur det finns på en skola om bara hälften av 

lärarna ställer upp på intervjun. Detta är dock inte säkert och om informanternas svar är 

tillräckligt uttömmande kan det vara tillräckligt med två informanter på en skola med uppemot 

15 svensklärare. I och med att alla skolor heller inte har offentliggjort lärarnas mejladresser blir 

undersökningen beroende av en vidarebefordring av ett första kontaktmejl. Antalet lärare som 

ställde upp blev mindre på grund av att de valde ut sig själva än om de blivit tillsagda av chefer 

att medverka. Det här behöver dock inte vara ett problem eftersom ett stort urval inte 

nödvändigtvis ger mer information än ett mindre urval. Djupintervjuer med omkring 50 lärare 

skulle ta mer tid än undersökningen tillåter och skulle därför spräcka tidsbudgeten. I slutänden 

är det trots allt inte viktigast med antalet intervjuer utan snarare vilken information som 

informanterna faktiskt ger (Ryen, 2004).  

  

I slutänden var det lärare från tre kommunala skolor och en med enskild huvudman som 

medverkade vid undersökningen. På alla fyra skolor finns det både yrkesprogram och 

studieförberedande program. De är således tillräckligt lika varandra att en jämförelse dem 

emellan blir intressant. Antalet svensklärare på skolorna varierade från en till nitton.   

5.3 Intervju   
Syftet med användandet av intervjuer som metod i denna undersökning är för att kunna ge en 

fördjupad bild av vad som påverkar litteraturundervisningen i skolorna. En av styrkorna i en 

kvalitativ intervju är att situationen liknar ett vardagligt samtal. Idén är att låta informanterna 

styra samtalet i största möjliga utsträckning, men att samtalet sker inom de förutbestämda 

ramarna för samtalet. Viktigt är dock att trots det se till att de frågor som ska besvaras också får 

svar (Holme & Solvang, 1997). Författarna anser att för att säkerställa detta är det viktigt att 

intervjuaren är uppmärksam och ställer följdfrågor till informanten. Ett sätt att sätta ramarna för 

samtalet är genom en i förväg gjord intervjumanual som används under samtalet. Denna manual 

behöver inte följas till punkt och pricka men den ska täcka de områden som intervjun ska ta 

upp. I själva intervjusituationen kan det även dyka upp följdfrågor som kan fördjupa samtalet, 

men samtalets ramar ska dock finnas i manualen. På detta sätt är det möjligt att hålla 

talsituationen på ett någorlunda informellt vis men fortfarande ansvara för att det som ska 

undersökas också blir besvarat. Ejvegård (2009) menar att frågorna i manualen inte får vara 

ledande och därför är det öppna frågor i intervjumanualen. Författaren hävdar även att för att 

kunna jämföra svaren mellan olika informanter bör frågorna ställas såpass ordagrant som 

möjligt till alla. Det betyder inte att de olika deltagarna kommer att uppfatta frågan likadant 

men det har dock gjorts allt som möjligen går för att säkerställa den möjligheten. Ett problem 
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som kan uppstå i denna situation är att hålla samtalet öppet och samtidigt ställa frågorna såpass 

ordagrant som möjligt till varje informant.   

  

5.4 forskningsetiska överväganden   
Deltagandet i intervjun är frivilligt men det är även viktigt att de som intervjuas får kunskap om 

vad det är de medverkar i, även känt som informerat samtycke. Detta innebär i sin tur att de har 

rätt att få information om vad projektet är (Ryen, 2004). Andra forskningsetiska överväganden 

som gjort är att informanterna i förväg kommer få veta varför samtalet spelas in och att ingen 

utomstående kommer att komma åt inspelningen, detta görs för att skydda informanternas 

integritet (Holme & Solvang, 1997). Både skolor och lärare är anonymiserade och inget av 

materialet kan således härledas till någon av de intervjuade vilket utgår från 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Av forskningsetiska skäl kommer 

informanterna även att få information om detta i förväg. De viktigaste delarna av intervjuerna 

finns transkriberade och har överförts till skriftspråk. Detta gjordes utifrån läsbarhetens skull 

och skadar inte resultatet heller eftersom det inte är en samtalsanalys som utförs. Anledningen 

till att inte allt transkriberas är både utifrån rådande tidsram men även för att alla delar av 

intervjuerna inte används. Ejvegård (2009) påstår att inspelning av samtalen kan vara 

hämmande för vissa personer och att de därför svarar försiktigare än vad de annars hade gjort. 

Detta i samband med informerat samtycke kan riskera att informanterna styrs i en speciell 

riktning vilket kan bli ett problem. För att motverka detta har i nedanstående undersökning alla 

intervjuer skett på de aktuella lärarnas skolor. Detta görs både av skäl för att öka chansen att 

fler har tid för att intervjuas, men även för att de ska få vara i en välkänd miljö. Att miljön i 

vilken intervjun utspelar sig är viktig för samtalets utförande menar Holme & Solvang (1997). 

Genom att hålla samtalet i en miljö där de vistas närmast dagligen minskar förhoppningsvis 

obehagskänslan och samtalet bör därför kunna genomföras utan påverkan. För att säkerställa att 

intervjun ej blir störd av andra har grupprum bokats i förväg på de aktuella skolorna.    

  

Andra forskningsetiska överväganden förutom har utgått från vetenskapsrådets råd kring 

forskningsetiska principer (2002). Enligt vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav att följa. Det 

första är informationskravet som innebär att informanterna får i samband med intervjuförfrågan 

veta vad undersökningen har för syfte. De fick även veta varför deras deltagande var viktigt för 

studien samt att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. Det sista kravet som beaktades 

var nyttjandekravet vilket innebär att det i denna undersökning endast är undertecknad samt 

handledare och examinator som kan få tillgång till intervjumaterialet.   

5.5 Bearbetning av materialet   
Det första som gjordes var att avidentifiera både lärare och skolor och ge dessa fiktiva namn. 

Därefter påbörjades bearbetningen av intervjuerna som gjordes genom att försöka formulera 

vilka ramfaktorer som kan urskiljas ur lärarnas svar. Därigenom kunde olika ramfaktorer 

identifieras och de delar av intervjuerna som användes transkriberas. Efter att ha gjort en första 

identifikation av de enskilda lärarnas ramfaktorer gjordes en jämförelse mellan de lärare som 

arbetade på samma skolor i ett försök att identifiera den skolkultur som finns. Utifrån Dahlgren 

& Johanssons (2009) modell gick processen till enligt följande:   
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Steg 1: Bekanting av materialet gjordes genom att läsa igenom de anteckningar som skedde 

under intervjun och därefter genom att lyssna igenom intervjun några gånger till och samtidigt 

göra nya anteckningar.   

  

Steg 2: Kondensation gjordes genom att klippa ut avsnitt ur intervjuerna som på något sätt 

behandlade vad som styrde lärarnas litteraturundervisning. Detta kunde vara när lärare pratade 

om elevgruppernas betydelse.   

  

Steg 3: Jämförelse gjordes genom att placera in de olika urklippen bredvid varandra för att 

undersöka vilka likheter och skillnader som fanns. Ett exempel är när olika lärares samtal kring 

elevgruppen klipptes ut och jämfördes med varandra för att hitta vilka likheter och skillnader 

som fanns där emellan.  

  

Steg 4: Gruppering gjordes efter jämförelserna av urklipp som blev grupperade i olika mindre 

grupper. Där gjordes senare en jämförelse mellan de olika grupperna, i exemplet om 

elevgrupper fanns likheter om hur svårt det var att starta upp eleverna vid läsning men även 

skillnader såsom vilka textval som gjorde utifrån elevgruppen.   

  

Steg 5: Artikulation av kategorierna gjorde genom att bestämma vad som egentligen tillhörde 

vilken kategori. Detta betydde att vissa passager som först placerades kring elevgrupper sedan 

placerades in inom lärarens ambition. Steg 5 och 6 skedde i ett samspel genom att grupperna 

både namngavs och jämfördes samtidigt.   

  

Steg 7: Den kontrastiva fasen gjorde efter den första grupperingen och namngivelsen ansågs 

vara klar, med andra ord när ramfaktorer på en skola kunde urskiljas från varandra. Då skedde 

jämförelser mellan de olika grupperingarna för att se om det som markerats verkligen var de 

ramfaktorer som fanns på skolorna. I det här momentet kontrollerades att det verkligen var 

ramfaktorer som hade formulerats och inte något annat.   

  

Denna process gjordes med varje skola för att kunna urskilja vilka ramfaktorer som lärarna 

upplevde styrde deras litteraturundervisning.    
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6 Resultat  
I följande kapitel presenteras skolorna och de intervjuade lärarna i var sin underrubrik. Både 

skolor och lärare har blivit avidentifierade och givits fingerade namn. Varje avsnitt börjar med 

en kort presentation av skolan och de intervjuade lärarna. Därefter ges en kort sammanfattning 

över vilka ramfaktorer som styr litteraturundervisningen på skolan innan ramfaktorerna 

presenteras utifrån de exempel som lärarna gav.  

  

6.1 Annica på Ambrosiaskolan  
Ambrosiaskolan är en förhållandevis liten gymnasieskola placerad cirka fem mil utanför 

centralorten och har kommunen som huvudman. Ambrosiaskolan har läsåret 2017/2018 66 

elever fördelade på inriktningarna djur, skog och jakt. Totalt på skolan finns det mindre än tio 

lärare varav två är svensklärare. Annica har jobbat som lärare i över tre år och började på skolan 

inför vårterminen detta år när den ordinarie läraren gick på föräldraledighet. Annica undervisar 

i svenska 1 till och med 3 och undervisar även engelska.   

  

Annicas syn på svenskämnet är starkt påverkad av hennes lust för läsning. Hon älskar att läsa 

och läser mycket själv, gärna inom fantasygenren men läser dessutom gärna klassiska verk. 

Även om hon vet med sig själv att vissa genrer passar henne bättre, betyder detta inte att någon 

genre eller vissa böcker automatiskt är bättre än andra. Den enda genren som hon aktivt 

undviker är biografier vilka hon anser vara för tråkiga1.   

  

Utifrån Gustafssons (1994) mall av ramfaktorer kan Annicas litteraturundervisning illustreras 

på följande vis: Skolans ekonomi, ämneslag, elevgruppen, tid, egna ambitioner och syn på 

läsning är de ramar som styr hennes undervisning. De processer och resultat som uppstår utifrån 

ramfaktorerna är svåra att besvara i nuläget eftersom intervjun ej var inriktad på detta. Resultatet 

är också mycket svårt att besvara eftersom det hade behövts göra intervjuer även med eleverna. 

Annica nämner dock under intervjun några av de resultat som hon själv har upplevt. Hennes 

litteraturundervisning är en process hon genomför och de resultat som Annica nämner utifrån 

ramfaktorerna och processen är att eleverna missar sammanhang och överlag får läsa mindre. 

Nedan kommer ramfaktorerna på Ambrosiaskolan att förstås utifrån Annicas retorik.   

  

Skolans ekonomi är en stark ramfaktor för vilken litteraturundervisning som kan ske på skolan. 

Eftersom Ambrosiaskolan är en såpass liten skola är även biblioteket förhållandevis litet och 

det består endast av ett litet rum. Annica har dock inte upplevt detta som ett problem utan har 

istället tagit med egna böcker som eleverna får använda sig av. Men även om Annica själv inte 

tycker att detta är ett problem styr det hennes undervisning. Hon har inte undersökt vilka böcker 

som finns i skolbiblioteket ännu och kan därför inte uttala sig om böckerna där kan anses vara 

bra eller inte. Hon har istället valt att ta med sig egna böcker vilket begränsar undervisningen 

till litteratur som hon själv äger. Lundgren (1994) anser att ramfaktorerna begränsar eller 

möjliggör en viss typ av undervisning i klassrummet. Genom att använda sig av egna böcker 

                                                 
1 Resultatet är baserat på den intervju som skedde 12-02-18 på Annicas skola och kommer hädanefter inte stå 

inom någon parantes.  
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och inte av skolans begränsas Annica till de verk hon själv har. Det möjliggör dock även en mer 

explicit undervisning tack vare att hon alltid låter eleverna läsa böcker som hon själv har läst.   

  

På Ambrosiaskolan är det som tidigare nämnt två lärare som undervisar i svenska. Det främsta 

samarbetet dem emellan sker genom att diskutera elever eller att de hjälper varandra vid 

sambedömning. De två diskuterar dock inte lektionsplaneringar med varandra. Förutom 

samarbetet med den aktive svenskläraren samarbetar Annica även med den lärare som är 

föräldraledig på ett liknande sätt. Förutom de ämnesspecifika diskussionerna som sker har 

skolan även ett pedagogiskt forum där alla lärare på skolan ingår. Forumet bidrar dock inte 

särskilt i svenskämnet specifikt utan handlar snarare om att skapa gemensamma metoder kring 

bland annat uppstarten av lektioner. När det inte sker något direkt samarbete kring 

litteraturundervisningen blir detta en ramfaktor som påverkar undervisningen. Ett litet 

samarbete kan vara en ramfaktor eftersom det kan innebära att nya verk inte tas in i 

klassrummen eftersom de två svensklärarna inte diskuterar med varandra om vilka verk som 

kan användas i undervisningen. Istället är det var och en av lärarnas ambitioner som styr deras 

textval.  

  

Skolans ekonomi påverkar även hennes framtida undervisning eftersom hon tror att om hon 

skulle vilja använda sig av en klassuppsättning av verk som inte finns kommer rektorn att 

godkänna ett sådant inköp. Även detta påverkar vilken litteraturundervisning som är möjlig att 

genomföra. Det kan leda till att hon år efter år använder sig av samma verk eftersom det är hon 

som ordnat att de blivit inköpta, detta behöver inte nödvändigtvis vara ett problem men det är 

likväl en tydlig ram för undervisningen. Skolans ekonomi har således ännu inte varit ett hinder 

i litteraturundervisningen men är i högsta grad en ramfaktor som påverkar undervisningen. 

Detta visar sig genom Annicas användning av egna böcker före de böcker som skolan 

tillhandahåller.     

  

Elevgruppen är en tredje ramfaktor för vilken litteraturundervisningen som kan ske i 

klassrummet. Eleverna har ofta ett stort motstånd till läsningen och Annica säger att eleverna i 

många fall ”gör ju minsta möjliga” och att det därför kan vara svårt att arbeta med längre verk. 

Vid dessa tillfällen där elevgruppen inte kan eller vill arbeta med ett längre verk använder 

Annica sig istället av noveller eller utdrag. Faran med utdragen är dock att eleverna riskerar att 

tappa sammanhanget som finns i texten menar Annica. Elevgruppen påverkar således lärarens 

textval och även om Annica själv gärna använder sig av hela verk blir elevgruppen som 

ramfaktor en större påverkan än hennes egna ambitioner. Trots risken att tappa sammanhang 

tjänar textutdragen ett syfte i undervisningen genom att skapa ett intresse att läsa hos eleverna. 

Intresset kan skapas via antingen författarporträtt, vilket Annica har upplevt som effektivt, eller 

möjligen genom att hitta böcker som återspeglar elevernas egna intressen eller 

programinriktning. Problemet som uppstår med detta upplägg är att även kunna hitta texter som 

passar för elevernas intressen. Elevgruppen som ram påverkar således vilken undervisning som 

är möjlig att genomföra eftersom läraren måste lägga tid på att hitta böcker som ger eleven 

större lust att läsa. Om läraren inte hinner detta försvåras således den tänka 

litteraturundervisningen och andra texter måste således användas.   
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Annica identifierar ovan elevgruppen som en viktig faktor i litteraturundervisningen vilket även 

Gustafsson (1994) skriver är en väsentlig del av vilka ramar som undervisningen kan utformas 

i. Elevgruppens förkunskaper leder till att Annica måste använda kortare texter och att resultatet 

därför kan påverkas. Utifrån Gustafssons modell Ramar – Process – Resultat kan Annicas 

undervisning illustreras på följande vis: Elevgruppens förförståelse (ram) – kortare texter 

(process) – missat sammanhang (resultat).   

  

Tiden är en viktig ramfaktor som tydligt påverkar vilken undervisning som kan ske i 

klassrummet. Ovan nämndes svårigheterna att hitta texter som återspeglar elevernas intressen 

och den främsta orsaken till detta är bristen på tid som finns att hitta nya böcker. Annica säger 

att den här terminen kommer litteraturarbetet att pågå i ungefär åtta lektioner. Detta påverkas 

både av att hon började undervisa i klassen mitt i skolåret och att eleverna även går ut på praktik 

där flera lektioner försvinner. Elevernas praktik äter upp den tid som hade kunnat läggas på 

litteratur men eftersom eleverna ska ha praktik blir tidsramen snävare. Annica anser att åtta 

timmar är för lite för litteratur och att hon helst av allt skulle vilja jobba med det en hel termin 

med andra moment emellan. På detta vis skulle eleverna få god tid på sig att läsa och det finns 

även tid för att diskutera böckerna under resans gång. Tiden är en viktig faktor i 

litteraturundervisningen och Lundgren (1994) påstår att om eleverna ska uppnå en likvärdig 

nivå i slutprodukt krävs det olika insatser i tid för olika grupper. Att Annica påpekar att åtta 

lektioner är för lite tid för ett bokprojekt tyder på att tiden begränsar hennes möjligheter i 

undervisningen. För att hennes elevgrupp skulle nå en högre nivå i läsningen hade de därför 

behövt mer tid på sig. Det är dock svårt att avgöra om de hade uppnått en likvärdig nivå som 

slutprodukt eftersom det hade behövts en annan grupp att jämföra med. Annicas svar tyder dock 

på att hon upplever att eleverna får mindre tid, och därigenom möjlighet, att uppnå samma 

kunskapsnivå inom läsning som en annan elevgrupp. Annica kan se flera fördelar med att 

använda noveller i undervisningen eftersom de kan läsas inom ramen för en lektion. Tiden som 

ramfaktor försvårar användandet av hela böcker men möjliggör fortfarande användande av 

noveller i litteraturundervisningen.   

  

Den sista ramfaktorn som påverkar litteraturundervisningen på Ambrosiaskolan är lärarnas egna 

ambitioner och syn på svenskämnet. Eftersom det inte sker något egentligt samarbete mellan 

lärarna är det troligt att undervisningen skiljer sig åt dem emellan. I intervjun med Annica var 

hon heller inte insatt i vilken sorts litteraturundervisning den andre läraren har. Någon enhetlig 

skolkultur är det därför inte tal om på skolan. Annicas ambitioner och syn på svenskämnet 

tydliggörs när hon pratar om vad hon gärna ser att eleverna läser. Tidigare nämndes hur hon 

konsekvent undvek biografier vilka hon ansåg vara tråkiga vilket även leder till att hon undviker 

dessa i klassrummet. Hon vill helst att de läser klassiker men hävdar samtidigt att det är 

oväsentligt om det är Dickens, Hemingway eller någon samtida författare. Annica menar att 

“alla borde ha läst minst en sådan bok”. Hon inser dock svårigheterna med att få eleverna till 

att vilja och framförallt att orka läsa dessa böcker, men påstår samtidigt att även nobelpristagare 

kan ge en ”wow-faktor” till eleverna om böckerna ges en ärlig chans. Här syns Annicas 

ambitioner att förmedla en slags kulturtradition (Svedner, 1996), där de estetiska och kulturella 

värdena försvaras. Denna kulturtradition syns i hennes idé om att alla borde ha läst minst en 

klassisk bok. Den ”wow-faktor” Annica påstår kan uppstå hos eleven ses av henne som ett 
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uppvaknande i det kulturella arvet. Sarland (1991) hävdar att den upplevda kvalitén av boken 

är viktig i lärarens val av böcker, när Annica talar om att minst en litterär klassiker borde läsas 

av alla förmedlas även en värdering av att dessa är bättre än andra böcker. Detta gör hon i 

konstrast med synen att ingen genre automatiskt är bättre än någon annan. Annicas ambitioner 

blir en tydlig ramfaktor för vilken litteraturundervisning som sker i hennes klassrum eftersom 

hennes undervisningen alltid kommer innehålla minst en litterär klassiker.   

  

I undervisningen av svenskämnet anser hon att litteraturen kan hjälpa till att utveckla språket, 

hon säger att ”Det är ju min egen erfarenhet att där jag har lärt mig språket är ju dels att läsa 

och dels också att se på till exempel film, serier, TV-program på respektive språk spelar ingen 

roll om det svenska eller engelska”. Hon konstaterar att det är möjligt att koppla de olika delarna 

av språket med varandra via multimodala texter. Hon menar att läsningen är jätteviktig för att 

kunna tillgodogöra sig språket och att det därför också behövs mycket litteratur i skolan. Annica 

har ambitionen att utveckla språkförmågan hos eleverna vilket är gemensamt med andra 

modersmålslärare (Svedner 1996). Annica tycker att det bästa sättet att arbeta med litteratur är 

genom att använda sig av hela verk men kommer samtidigt in på den tidigare nämnda 

elevgruppen som ramfaktor. För att fortfarande ha kvar läsningen i undervisningen kan det 

istället krävas korta utdrag ur verk eller noveller eftersom elevgruppen gör det svårt att arbeta 

med längre texter.   

  

Det sker en konflikt mellan Annicas egna tankar om att det är bättre att använda hela verk än 

kortare utdrag ur dem och elevernas förmåga att arbete med dessa. Denna konflikt är densamma 

som Sarland (1991) nämner (se figur 1). Sarland uttrycker att texter väljs av läraren för att passa 

elevernas ålder och läsförmåga och att detta kan stå i direkt konflikt med lärarens vilja att 

använda en bok som läraren anser vara av god kvalité. Lärarens ambitioner blir den ramfaktor 

som påverkar litteraturundervisningen minst explicit. Den mest explicita ramfaktorn på 

Ambrosiaskolan är elevgruppen som möjliggör användandet av viss litteratur men försvårar 

användandet av annan.    

  

Sammanfattningsvis  är  de  identifierade  ramfaktorerna 

 för  Ambrosiaskolans litteraturundervisning: skolans ekonomi, ämneslag, elevgruppen 

och lärarens uppfattning av elevgruppen, tid, egna ambitioner och lärarens egen syn på läsning. 

Dessa ramfaktorer illustreras bland annat genom att skolan har ett litet bibliotek och därigenom 

få böcker vilket leder till ett begränsat urval. Lärarens uppfattning av elevgruppen samt 

undervisningstid försvinner genom elevernas praktik som leder till att det blir mindre läsning i 

undervisningen än vad läraren själv hade velat. På grund av att de två svensklärarna inte har 

något större samarbete är det möjligt att deras undervisning skiljer sig åt. Det kan dock 

konstateras att de båda lärarna har liknande ramfaktorer i form av skolbiblioteket och 

elevgruppen samt tiden som kommer påverka deras litteraturundervisning.   

  

6.2 Beatrice på Blåklocksskolan  
Blåklocksskolan är en förhållandevis liten gymnasieskola med enskild huvudman och skolan är 

placerad i direkt anslutning till tätortens centrum. På skolan går det läsåret 2017/2018 131 elever 

fördelade på såväl yrkesprogram som studieförberedande inriktningar.   
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Eftersom det är få elever per inriktning har årskurserna gemensam undervisning i de 

gymnasiegemensamma ämnena. Skolan har för närvarande mindre än tio lärare där Beatrice är 

ensam svensklärare. Beatrice har jobbat som lärare i 19 år men tog ett uppehåll på två och ett 

halvt år innan hon började på Blåklocksskolan inför vårterminen detta år.   

   

Beatrice har vitt spridda tankar om läsning, det kan vara både roligt och viktigt men samtidigt 

även svårt och framförallt för eleverna kan det svåra överglänsa det roliga. Hon läser själv i 

perioder och gör det främst som avkoppling under sommaren. Hon är även med i en bokcirkel 

där hon kan diskutera böcker tillsammans med andra. Den genre som hon själv främst läser är 

deckare men hon läser även andra genrer.   

  

Beatrices litteraturundervisning skulle enligt Gustafssons (1994) modell se ut enligt följande: 

elevgruppens läsvana, tid, litet bibliotek, inga klassuppsättningar och skolans ekonomi, 

elevgruppernas sammansättning samt hennes egna ambitioner av litteraturundervisning är de 

ramar som styr hennes undervisning. Den minskade läsningen hos eleverna, att läraren läser 

högt, användandet av film samt icke programinriktad läsning blir en möjlig process i 

undervisningen till följd av ramfaktorerna. Denna process ger i sin tur möjliga resultat såsom 

sämre uthållighet i läsningen hos eleverna, mer variation i undervisningen och att eleverna får 

ta till sig litteratur på nya vis. De ramar som Beatrice har att förhålla sig till leder till en kraftigt 

förändrad undervisning som både har negativa aspekter, den minskade läsningen hos eleverna, 

samt en positiv aspekt genom mer variation i undervisningen. Nedan kommer Blåklocksskolans 

ramfaktorer att gås igenom ytterligare.  

  

Elevgruppen som ramfaktor på Blåklocksskolan påverkar litteraturunderundervisningen i stor 

utsträckning. En stor anledning till detta är att det är svårt att motivera eleverna till att börja 

läsa, Beatrice anser att problemet beror på att eleverna tycker det är jobbigt och framförallt svårt 

att läsa. Hon tycker att eleverna har liten läsvana sedan tidigare och att elevernas uthållighet i 

läsandet har försämrats avsevärt sedan hon började som lärare. Vidare säger Beatrice att en 

anledning till detta kan bero på att eleverna inte kan samla ihop sig själva för att orka med att 

sitta och läsa en bok (Intervju Beatrice 15 februari 2016)2. Precis som för Annica är elevgruppen 

en av de enskilt största faktorerna för vilken undervisning som kan ske i klassrummet. Elevernas 

uthållighet försvårar litteraturundervisningen och blir en viktig ram för vilken undervisning som 

Beatrice kan göra i klassrummet. När eleverna inte vill eller orkar läsa, försvårar det inte bara 

litteraturundervisningen utan det kan även omöjliggöra den. Risken finns att läraren måste 

spendera mer tid på att motivera eleverna till att börja läsa verket än vad eleverna faktiskt lägger 

ned på att läsa det. De verk som Beatrice försöker använda i undervisningen tas inte emot av 

eleverna och den faktiska läsningen blir därför mindre. Elevgruppens motstånd till läsning har 

lett till att de oftare får läsa utdrag ur böcker snarare än hela verk.   

  

En annan metod som blivit aktuell på skolan till följd av elevernas minskade läsförmåga är att 

läraren läser högt för eleverna. Beatrice menar på att elevernas motstånd till läsning leder till 

att hon istället backar och att eleverna får läsa mindre när det bästa vore att göra tvärtom, att 

                                                 
2 Avsnittet är baserat på den intervju som skedde på Beatrices skola den 15 februari 2018 och kommer 

hädanefter inte refereras till i någon parantes.  



24  

  

låta eleverna läsa mer. Elevgruppen är den ramfaktor som påverkar tiden som i sin tur leder till 

minskad läsning för eleverna. Beatrice visar på en konflikt mellan elevgruppen och läraren över 

textvalet (Sarland 1994). Beatrice vill själv att eleverna ska läsa mycket men på grund av deras 

förkunskaper väljer hon istället kortare texter för att kunna upprätthålla gruppens koncentration. 

Det är även viktigt att tillägga att Beatrices uppfattning av eleverna även det är en ramfaktor 

eftersom hon låter dem läsa mindre till följd av att hon upplever att de ej kan läsa längre verk. 

Hade hon ej upplevt att eleverna hade svårt att ta till sig längre verk hade hon heller inte 

förändrat undervisningen.   

  

Beatrice ger ett tydligt exempel där elevgruppen, och hennes uppfattning av dem, som ramfaktor 

har påverkat undervisningens upplägg i litteraturhistoria. För att eleverna ska få en uppfattning 

om olika verk och stilar brukar hon använda sig av högläsning vilket hon tycker har fungerat 

bättre än att eleverna läser själva. Detta är ett tydligt exempel på hur elevgruppen som ramfaktor 

påverkar vilken undervisning som är möjlig att genomföra. Ett annat exempel på hur eleverna 

får läsa mindre själva är användandet av film i undervisningen, istället för att eleverna läser en 

tryckt text används istället film som medium. Detta behöver inte vara en nackdel eftersom det 

leder till en mer varierad litteraturundervisning men det betyder även att eleverna läser mindre. 

Här kan skönjas en konflikt mellan den yttre faktorn (skapandet av ett kulturellt kapital) och 

textvalet (Sarland, 1994). I skapandet av ett kulturellt kapital kan spelfilmen anses vara en 

enklare konstart än skönlitteraturen vilket också kan tydas i det faktum att Beatrice aldrig 

tidigare velat använda sig av film i undervisningen förrän hon upplevde att elevgruppen krävde 

det.   

  

Genom Gustafssons (1994) illustration kan Beatrices litteraturundervisning visas som: 

elevgruppen (ram) – minskad läsning (process) – sämre uthållighet (resultat). Men det är inte 

det enda resultatet Beatrice når utan hennes undervisning kan även illustreras genom: 

elevgruppen (ram) – film, läraren läser (process) – variation i undervisningen, eleverna får 

uppfattningar av olika verk (resultat). Beatrice använder elevgruppens förutsättningar till att 

skapa en variation i undervisningen istället för att endast se elevernas läsförmåga som en 

belastning.   

  

Institutionen som ramfaktor försvårar en programinriktad romanläsning hos eleverna. Tidigare 

nämndes att grupperna på Blåklocksskolan är blandade från flera olika inriktningar vilket leder 

till att det är svårt att arbeta programspecifikt i litteraturundervisningen. På Beatrices förra 

skolan kunde hon däremot arbeta programinriktad i litteraturen eftersom grupperna hade samma 

inriktning. Det blir tydligt hur institutionen är en viktig faktor i textvalet i undervisningen (se 

figur 1). Det blir för Beatrice svårt att arbeta programspecifikt i en sådan heterogen grupp som 

hon har nu. När institutionen (skolan) sätter upp ramen för svenskundervisningen genom 

gemensamma klasser försvårar detta en programspecifik litteraturundervisning. I motsats till 

detta kan en skola underlätta litteraturundervisningen genom en homogen elevgrupp. Med 

homogen elevgrupp menas i det här fallet att alla läser samma program. Blåklocksskolan är inte 

ett hinder för litteraturundervisningen men som institution sätter den en mycket tydlig ram för 

vilken undervisning som är möjlig.   

  



25  

  

Institutionen som ramfaktor visas även i form av skolans bibliotek. Precis som på 

Ambrosiaskolan har även Blåklocksskolan ett litet skolbibliotek utan någon anställd 

bibliotekarie vilket påverkar utbudet av böcker som eleverna kan läsa. Institutionen blir återigen 

en faktor för vilken litteraturundervisning som kan ske i klassrummet. Skolan som institution 

försvårar textvalet för Beatrice men omöjliggör heller inte användandet av böcker som inte finns 

på skolbiblioteket. Beatrice löser detta genom att gå till stadsbiblioteket, hon säger: ”men annars 

har vi så nära till stadsbiblioteket så dit har vi gått när vi lånade till läsningen. […] det jag 

saknade från min förra skola (författarens omskrivning) var att det är ett så fint bibliotek och 

att man fick så bra hjälp och att man slapp gå iväg”. Även om stadsbiblioteket är en möjlig 

resurs i litteraturundervisningen krävs det att det finns tid för eleverna att gå dit och låna 

böckerna. Institutionen som sådan förhindrar inte eleverna från att använda böcker från annan 

plats än skolbiblioteket men litteraturundervisningen försvåras av att de inte har ett stort eget 

bibliotek. Skolan har satt en tydlig ram genom att det i nuläget inte finns några 

klassuppsättningar vilket omöjliggör en gemensam läsning av ett verk. Beatrice tror dock att 

om hon vill skulle skolan köpa in en klassuppsättning åt henne. Detta i sig skulle kunna skapa 

en ny ram för litteraturundervisningen eftersom det kan leda till att läraren känner sig tvungen 

att använda samma verk år efter år.   

  

Tiden är precis som för många andra läraren även en ramfaktor för Beatrice. I undervisningen 

vill Beatrice använda mycket tid till läsning men hon anser dock att det finns mindre tid idag 

än för några år sedan. Hon ger ett exempel från tidigt 2000-tal där målet var att låta eleverna 

läsa minst en bok per termin vilket ansågs rimligt. Idag är det inte säkert att det är möjligt på 

grund av den minskade läsvanan hos eleverna. I detta exempel är det inte skolan som institution 

som sätter ramen för hur mycket tid som kan användas till läsning utan istället är det 

elevgruppen och lärarens uppfattning av deras kunskaper som är ramfaktorn. Istället för två 

böcker per läsår kan det för Beatrice i stället vara aktuellt att som tidigare nämnt läsa utdrag. 

Detta leder till att den totala tiden för läsning hos eleverna minskar men att det åtminstone sker 

en läsning. Hade det funnits mer tid till planering av lektioner är det möjligt för läraren att hitta 

böcker som lättare motiverar eleverna att läsa. Problemet är dock att det inte finns tillräckligt 

med utrymme för planering när elevgruppen är heterogen. Det är med andra ord svårt att 

individanpassa texterna till eleverna när elevernas intressen, bakgrund och program är olika. 

Tiden är således en ramfaktor som framförallt påverkar hur mycket tid som kan läggas att hitta 

texter att använda i undervisningen.   

                                                                                                                                                                                

Lärarens egna ambitioner kring litteraturundervisningen är också det en ramfaktor för vilken 

undervisning som kan ske. Beatrice konstaterar att det är viktigt att eleverna läser mycket i 

skolan men tycker inte att det viktigaste är vad de läser. En av anledningarna till detta beror 

enligt Beatrice på att litteraturen ska hjälpa eleverna att utveckla språket och att det därför är 

viktigt att använda läsning som ett verktyg till detta. Detta kan sammanfattas som en ambition 

att i modersmålsämnet utveckla elevernas språkförmåga (Svedner, 1996). Samtidigt anser 

Beatrice även att litteraturen kan hjälpa eleverna till att tänka själva och därigenom kan de även 

utveckla sin livskunskap via litteraturen (Svedner, 1996).   

  

Sammanfattningsvis är de identifierade ramfaktorerna på Blåklocksskolan elevgruppens 

läsvana och lärarens uppfattning av dem, tid, litet bibliotek, inga klassuppsättningar och skolans 
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ekonomi, elevgruppernas sammansättning samt lärarens egna ambitioner av 

litteraturundervisning. Lärarens uppfattning av elevgruppen har lett till en minskad läsning i 

litteraturundervisningen och den kan istället genomföras genom bland annat visning av film. 

Denna ramfaktor begränsar Beatrice i hennes undervisning men har även lett till att hon 

använder sig av fler metoder för att bedriva litteraturundervisningen.   

  

6.3 Cecilia, Disa och Eva på Citrusskolan  
Citrusskolan är en av de största skolorna i kommunen och har kommunen som huvudman, 

skolan är placerad någon kilometer utanför stadens centrum. På skolan går det läsåret 2017/2018 

strax under 1200 elever fördelade på såväl studieförberedande som yrkesprogram. På skolan 

finns det cirka 80 lärare varav 15 är svensklärare. Avsnittet kommer börja med att de tre lärarna 

kort presenteras var för sig för att därefter fokusera på vilka ramfaktorer som styr lärarnas 

undervisning.   

  

Cecilia har jobbat som lärare i sex år och undervisar för närvarande i svenska på yrkesprogram. 

Cecilia anser, precis som lärarna på ovan nämnda skolor, att läsning är viktigt och att det är 

viktigt att komma i kontakt med både korta och långa texter. Hon menar att det viktigaste inte 

är att läsa en hel bok utan snarare att komma i kontakt med en stor mängd verk. Cecilia läser 

själv mycket i perioder.  

  

Disa har jobbat som lärare i 16 år och arbetar numer med de elever som för närvarande har 

Fvarningar i svenska. Hon är ensam svensklärare för dessa elever men samarbetar med 

elevernas ordinarie svensklärare. Disa tycker att läsningen är en väsentlig del av undervisningen 

i skolan. Hon hävdar att det nämligen är viktigt med bra läsförståelse i alla ämnen. Disa läser 

idag inte särskilt mycket även om hon tidigare läste mer, hon har tidigare skrivit en D-uppsats 

i litteraturvetenskap för att stimulera hennes intresse för litteratur.   

  

Eva har jobbat som lärare i sju år och undervisar detta läsår svenska i både yrkesprogram och 

studieförberedande program. Evas egna tankar om läsning är att ”allmänt är det trevligt med 

läsning” (Intervju Eva, 14 februari 2018)3 och hon läser själv mycket från de flesta genrer såväl 

deckare som ungdomsböcker.   

  

Utifrån Gustafssons (1994) modell kan Citrusskolans litteraturundervisning sammanfattas 

enligt följande: elevgruppen, lärarnas ambitioner, stort bibliotek, skolans ekonomi, tid, och 

ämneslaget är de ramfaktorer som styr litteraturundervisningen. De processer som kan 

genomföras utifrån ramfaktorerna blir bland annat: böcker som är anpassade till eleverna, 

ämnesutveckling (i perioder), mer/ mindre styrd läsning, diskussioner om det lästa. Till följd av 

ramfaktorerna och processerna kan några av de möjliga resultaten bli bättre läsförståelse hos 

eleven, historisk kontext, elever som får möjlighet att möta nya genrer och verk.   

  

En av de starkaste ramfaktorerna är elevgruppen som i många fall begränsar vilken typ av texter 

som är möjliga att använda i klassrummet och även hur mycket litteratur som ska användas. För 

                                                 
3 Cecilia, Disa och Evas svar är baserade på de intervjuer som skedde på deras skola den 14 februari 2018 och 

kommer hädanefter inte att stå inom någon parantes  
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Disa som jobbar med enskilda elever blir litteraturundervisningen helt beroende på vad den 

enskilda eleven behöver förbättra. Om en elev främst behöver fokusera på skrivning kan det 

följaktligen bli mycket färdighetsträning. Hon nämner dock att det är möjligt att använda sig av 

litteraturen vid alla moment eftersom eleven genom att läsa mycket får förbättrad lästeknik och 

därigenom även bättre läsförståelse och till slut även förbättrad skrivförmåga. Ett annat tydligt 

exempel på hur elevgruppen sätter ramen för litteraturundervisningen är när Eva säger att 

litteraturen ska tillägnas ”lagom med tid. Jag skulle vilja ägna mer tid åt det än jag gör men det 

är inte alltid som eleverna är så jättetaggade. Det kan vara svårt att få igång och få dem att 

faktiskt läsa någonting”. Eva tydliggör hur elevgruppen som ramfaktor påverkar hennes 

upplägg mer än vad hennes ambitioner gör. Hon anser att elevgruppen styr upplägget på 

litteraturmomentet mycket och att en studiemotiverad klass kan ges en ram att de ska läsa en 

viss typ av böcker och att de sedan får välja själva men att en mindre läsvan grupp kan kräva 

hårdare styrning. Vidare menar hon att i en mindre läsvan grupp kan det krävas att alla läser 

samma bok och att eleverna ska ha läst till en viss del av boken vid en viss tidpunkt. Det är 

således inte endast elevgruppen i sig utan även hennes uppfattning av dem som styr hennes 

undervisning. Eva visar hur elevgruppen som ramfaktor kan avgöra både vilken bok som 

eleverna ska läsa men även hur de ska jobba med den. Elevgruppen möjliggör således vissa 

typer av undervisning men försvårar andra (Lundgren, 1994).  

  

Ovan benämns den kanske enskilt största ramfaktorn som påverkar litteraturundervisningen på 

Citrusskolan, nämligen ambitionen hos lärarna. Det blev mycket tydligt utifrån intervjuerna att 

Citrusskolans kultur kring litteraturundervisning var starkt knuten till de enskilda lärarnas 

ambitioner. Detta leder till att de i vissa fall har en samstämmig bild av hur 

litteraturundervisningen bör se ut men i andra fall har stora olikheter.   

  

De intervjuade lärarna på skolan anser alla att det är viktigt med läsning i skolan men de har 

även ambitioner som skiljer sig från varandra. Cecilia tycker att det är viktigt att läsa och 

framförallt att eleverna får möta flera olika sorters texter. Det viktigaste för henne var inte att 

de läste en hel bok utan snarare att de fick komma i kontakt med en stor mängd text från flera 

olika genrer och stilar. Cecilia visar ambitioner att både förmedla en kunskap om språk och 

litteratur men även till att stimulera elevernas intresse för språk och litteratur (Svedner, 1996). 

Disa pekade ut problemet med att läsningen i skolan blir alltför isolerad. Enligt henne skulle 

det absolut bästa vara att alltid ha kontinuerlig litteraturundervisning där eleverna ständigt hade 

nära till en bok.   

  
Jag tycker att litteraturundervisningen blir lite isolerad och av förklarliga skäl. Jag skulle vilja att den kunde 

löpa under hela året så att de nästan alltid hade en bok på gång. Det har jag haft när jag jobbat på Individuella 

Valet. För då träffar man eleverna mycket mer. Nu till exempel i svenska 1 kanske man träffar dem två gånger 

i veckan. Då är det svårare. […] Så jag skulle säga gärna mer tid. (Disa)  

  

Disa har en klar uppfattning att eleverna kan utveckla sin språkliga förmåga på alla plan genom 

mycket läsning och att det är därför som hon även vill använda mycket litteratur i 

undervisningen. Disa visar tydligt ambitioner att litteraturen hjälper till att utveckla elevernas 

allmänna språkförmåga men hon visar även ambitionen att utveckla specifika språkfärdigheter 

hos eleven (Svedner, 1996). En anledning till att Disas personliga ambitioner är just dessa beror 
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till stor del på att hon jobbar med enskilda elever. En viktig del i hennes arbete är att utveckla 

elevernas läsförståelse och förmåga att ta till sig längre texter. Av denna anledning måste hon 

hela tiden arbeta språkutvecklande, vilket hon gör genom att arbeta med litteratur och texter 

tillsammans med sina elever. Även Cecilia nämner ambitionen att utveckla språkförmågan som 

en anledning till litteraturläsning i skolan. Cecilia visar även en annan tydlig ambition i hennes 

litteraturundervisning. Hon anser nämligen att det går att genom litteraturen lära sig om andra 

människor och att det kan användas för att skapa förståelse för andra. Vidare säger hon även att 

det är möjligt att lära sig mycket kring historia genom litteraturen. Hon är själv väldigt 

intresserad av kvinnohistoria och menar att det är möjligt att genom litteratur visa hur kvinnor 

hade det historiskt om eleverna får läsa texter av exempelvis Selma Lagerlöf eller Moa 

Martinsson. Cecilia beskriver hur hon har använt sig av detta i klasser med endast eller 

övervägande andel tjejer. ”då kan de ha fått se Thelma And Louise, den filmen och så kan man 

koppla det till Selma... så kan man bygga det så”. Ett annat exempel på hur litteratur kan hjälpa 

elever att skapa förståelse för andra är enligt Cecilia via teman som till exempel kärlek eller till 

och med svårare teman som barnmisshandel. Detta visar hur svenskämnet och 

litteraturundervisningen kan användas i en ambition av läraren att utveckla elevernas 

livskunskap eller medvetenhet kring verkligheten (Svedner, 1996).   

  

Eva skiljer sig från sina kollegor ambitionsmässigt eftersom hon lyfter fram att det absolut är 

viktigt att jobba med litteratur i skolan men att det inte är avgörande i livet. Hon påstår att 

litteraturen kan ge eleverna intryck utifrån men att detta är sådant de kan få även från annat håll 

och inte endast från litteratur. Evas ambitioner tydliggörs i hennes syn på det övergripande 

svenskämnet och där tydliggörs det att hon tycker det kan utveckla livskunskap hos eleverna 

(Svedner, 1996). Eva kan göra detta både via litteratur och texter i svenskämnet men även på 

andra sätt. Det är dessutom möjligt att Eva menar att livskunskapen som kommer från annat 

håll än från litteraturen i skolan kommer från de upplevelser eleverna är med om utanför skolan.   

  

Därtill syns lärarnas ambitioner genom deras sätt att arbeta med litteratur i klassrummet. Disa 

föredrog att arbeta med hela verk i sin undervisning eftersom ”det är svårt att lyfta utdrag ur sitt 

sammanhang och få med hela bilden”. Hon tycker även att det är viktigt att eleverna får utmanas 

genom att de får läsa åldersadekvat litteratur samt verk de normalt ej skulle ha valt. Hon visar 

upp en ambition att eleverna behöver utveckla sin språkförmåga för att klara av att läsa utdrag 

ur verk och fortfarande förstå dem. Eftersom eleverna inte har denna förmåga ännu blir hennes 

uppgift att utveckla den.   

  

Cecilia skiljde sig från sina intervjuade kollegor och menade istället att textutdrag var att föredra 

för att inte riskera att fastna vid ett särskilt författarskap. Cecilia exemplifierar: ”Dostojevskij 

är en fantastisk författare men genom att bara läsa hans verk så tappar man ju alla andra. Genom 

att använda textutdrag är det möjligt att täcka av flera olika [författare]”. Hennes ambition är 

inte endast att ge eleverna möjlighet att upptäcka nya verk utan hon vill även att de ska få 

uppleva flera olika författarskap. Genom sitt arbete med textutdrag förmedlar hon en bred 

kulturtradition (Svedner, 1999) till sina elever. Hon tycker det är viktigt att eleverna får läsa av 

alla möjliga genrer men även olika former såsom dikter, noveller och romaner. Hon har en 

ambition att förmedla estetiska värden och den fina kulturen (Svedner, 1996) vilket blir tydligt 
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när hon inte vill att eleverna ska fastna i ett författarskap eftersom det finns många andra bra 

författare. Cecilia är den lärare som tydligast visar upp ett flertal ambitioner och är mycket mån 

om att kunna förmedla historisk kontext samt att ge eleverna en större medvetenhet kring 

omvärlden (Svedner, 1996). Hon tar upp censurering av böcker i klassrummet som ett exempel 

och säger att detta inte ska göras utan att det är bättre att diskutera innehållet.   

  
Jag skulle inte ta fram en bok som någon från Nya tider skrivit men det säger sig självt. Men det är inte så att 

jag undviker att ta fram Robinson Kruse fastän det står ordet neger i det. Då måste man hellre prata om det i 

sitt sammanhang, jag tycker absolut inte man ska välja bort Pippi Långstrump eller så. Det finns ingen 

anledning till det. Då blir det hellre att man förtränger historien. Hellre då att man lyfter upp det, varför är det 

skrivet så här, det är något att diskutera om istället för bara locket på det tror jag absolut inte på.  

  

Cecilia är inne på vikten av den historiska kontexten och menar att även om det finns böcker 

som innehåller ordval som anses förlegade skrevs dessa i en kontext där sådant språkbruk var 

normalt. Texterna kan därigenom diskuteras för att eleverna ska kunna förstå historien. Cecilia 

visar en tydlig ambition att litteraturen kan hjälpa eleverna att förstå omvärlden både i dagens 

samhälle och i en historisk kontext.   

  

Det blev tydligt att Cecilia stod ut från sina kollegor på Citrusskolan. Hon är den enda av sina 

kollegor som explicit vill att litteraturen ska hjälpa eleverna till att uppnå en större 

omvärldsförståelse och framförallt kring demokrati samt manligt och kvinnligt. Cecilia hade 

själv forskat kring kvinnohistoria vilket återspeglas när hon berättar hur böcker kan användas 

för att visa hur kvinnor levde i olika tider. Cecilias ambition kan sammanfattas i att utveckla 

elevernas livskunskap och medvetenhet kring andra människors livsförhållanden (Svedner, 

1996).   

  

Den yttre ramfaktorn som lärarna framförallt har att förhålla sig till i litteraturundervisningen 

är läroplanen. Eva sade att det inte finns något tryck utifrån (från arbetslag eller rektor) att det 

ska vara mycket eller lite litteratur i hennes undervisning. För henne var det snarare kursmålen 

som bestämmer att det ska vara litteratur i ämnet, vilket i sig är ett tryck utifrån även om läraren 

själv inte reflekterade över det. Styrdokumenten är i allra högsta grad en av de viktigaste 

ramfaktorerna som påverkar vilken litteraturundervisning som kan ske i klassrummet. Ett 

tydligt exempel på detta är när både Eva och Cecilia menar att det är naturligt att det blir mer 

litteratur i svenska 2 än i svenska 1 utifrån kursmålen. De två pekar på styrdokumentet som en 

yttre ram för vilken undervisning som är möjlig, det är möjligt att ha mer litteratur i svenska 2 

än i svenska 1 eftersom det kan legitimeras genom kursmålen. Svenska 1 har således enligt Eva 

och Cecilia en snävare ram för vilken litteraturundervisning som är möjlig att genomföra 

(Lundgren, 1994). Hon menade att litteraturen är jätteviktig i svenskämnet men att det trots 

detta inte tar upp all tid även om litteraturen kan närvara vid flera moment.   

  
det tar ju inte all tid, men säkert 50%. för ofta blir det ju att man på något sätt… för om man jobbar med 

noveller då kanske man läser någon exempelnovell och sedan får de analysera och sedan utmynnar de i att 

skriva en egen text. Så att alla områden är påverkade av litteratur. Någon annan gång kanske de ser film men 

nog kan man koppla det till litteratur inom samma teman som kan utmynna i boktips eller något sådant.  
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Vidare säger Cecilia att ”det är väl 50-50 så jag tycker inte det ska vara mer”. Hon menar således 

att litteraturen kan vara med i uppemot 50% av den totala undervisningstiden. Cecilia ser på 

litteraturbegreppet genom ett vidgat perspektiv, det vill säga även film och andra medier 

förutom tryckta böcker, och att det är därför som det tar upp den tid som det gör. Läroplanen 

som ramfaktor för litteraturundervisningen gör att Cecilia kan använda sig av litteratur i 

uppemot 50% av tiden men det är också där hon upplever att gränsen går för att även kunna 

hinna med annat som står med i kursplanen.  

  

Disa tycker att det är svårt att genom styrdokumenten avgöra hur mycket av den totala 

undervisningstiden som ska spenderas på litteratur och att detta i stor mån styrs av den enskilda 

läraren.  

  

Ska man prata rent generellt är det ganska luddigt i vårt styrdokument. Det lämnar väldigt mycket utrymme 

för tolkning. För vad är verk? är det en bok eller är det ett A4? När jag jobbade på Individuella så jobbade jag 

med litteratur hela tiden medan jag hade kollegor som inte jobbade med det alls. Det lämnar jättestort utrymme 

till tolkning.   

  

Disa nämner styrdokumenten som en ram för vilken litteraturundervisning som är möjlig i 

klassrummet. Hon menar dock att läroplanen genom sin utformning lämnar mycket av beslutet 

till de olika lärarna och att det därför kan skilja oerhört mycket på hur stor del av undervisningen 

som ägnas åt litteratur. Disas uttalande visar med ett konkret exempel hur Sarlands (1994) 

modell (se figur 1) kan se ut i realiteten. Som yttre ramar för lärarens textval finns skolan som 

en ideologisk statsapparat från ena sidan och skapandet av ett kulturellt kapital på den andra. 

Däremellan finns de fem faktorerna: institutionen (enskilda skolan), läraren, eleverna, texten 

och ämnet. Gy11 representerar de två yttre ramarna för undervisningen eftersom det är en 

yttring för vilken ideologisk riktning den svenska skolan ska ha, samt även skapandet av ett 

kulturellt kapital genom kravet att ha med skönlitteratur från olika tider och kulturer. Innanför 

dessa två ramar finns läraren som utifrån Disas exempel kan välja att arbeta med litteratur nästan 

hela tiden men som samtidigt även kan välja att mycket snabbt arbeta igenom ett 

litteraturmoment och därefter aldrig använda litteratur igen.   

  

Även Eva nämner att det enda som egentligen styr hennes litteraturundervisning är kursmålen 

och hon därför kan tycka att det är lämpligt med ett litteraturmoment per termin i svenska 1. I 

svenska 2 tycker hon att det utifrån kursmålen går att lägga mer tid på litteratur än i svenska 1. 

Även här tydliggörs hur kursmålen är de yttre ramar som hon har att förhålla sig till, men att 

hon själv sedan gör en tolkning av hur mycket litteratur som faktiskt ska vara med i hennes 

undervisning. enligt Gustafssons (1994) modell skulle ramfaktorerna se ut enligt följande: 

styrdokument (ram) – lärarens tolkning (process) – hur mycket tid som läggs på litteratur  

(resultat).   

  

Ämneslaget på Citrusskolan är en ramfaktor men den har under året inte varit särskilt stark. De 

intervjuade lärarna säger att det under läsåret inte varit särskilt mycket ämneslagstid som ägnats 

åt att utveckla svenskämnet och därför har det ej heller skett särskilt mycket diskussioner kring 

litteraturundervisningen. Däremot skedde det stor utveckling under förra läsåret eftersom 

mycket tid ägnades åt läslyftet och att utveckla ämneskompetensen. Disa berättar att de under 
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denna tid bland annat diskuterade vilka texter som var lämpliga i undervisningen, när vissa 

texter skulle användas men att det även skedde diskussioner kring varför en text fungerat eller 

inte i ett visst sammanhang. Eva berättade att ämneslaget i engelska har kontinuerliga bokcirklar 

där de diskuterar olika böcker med varandra och hur dessa kan användas i undervisningen. Hon 

berättar vidare att detta ska försökas göras även i ämneslaget för svenska men att detta ännu 

inte har hänt. Det kan således konstateras att ämneslaget i svenska på citruskolan i nuläget inte 

är en stark ramfaktor för litteraturundervisningen, men att det under föregående år varit mer 

involverade i varandras litteraturundervisning. Ämneslaget som ramfaktor kan därför 

konstateras vara en föränderlig sådan. Vissa år kommer ämneslaget vara en ramfaktor som 

påverkar undervisningen i högre grad än andra år.  

  

Citrusskolan som institution är en ramfaktor men en mycket svag sådan. Som exempel säger 

Eva att arbetslaget inte spelar någon roll i hennes undervisning i svenskämnet vilket även Disa 

styrker genom att säga att det heller inte brukar var på det viset. Cecilia menar att arbetslaget 

kan vara med och påverka i skrivandet men inte något i litteraturundervisningen. Ingen av de 

intervjuade lärarna ansåg heller att rektorerna var involverade i deras litteraturundervisning på 

något sätt. På Citrusskolan är arbetslagen inte involverade i modersmålsundervisningen förutom 

vid vissa små delar. Institutionen sätter vissa ramar för vilken litteraturundervisning som kan 

ske på skolan men det är inte genom någon involvering av rektorer eller arbetslag utan snarare 

genom de program som finns på skolan och därigenom kan lärarna anpassa textval till eleverna 

utifrån inriktning (Sarland, 1994).   

  

Den sista ramfaktorn som tydligt framkom i intervjuerna var biblioteket. Skolans bibliotek och 

framförallt dess engagerade personal var till stor nytta i arbetet med att hitta litteratur för lärarna. 

Disa berättar att personalen kan hjälpa till att ställa iordning en bokvagn för läraren att ta med 

sig eller att de hjälper eleverna att välja böcker att läsa. Lärarna berättar att det inte skulle vara 

något som helst problem om de ville använda böcker som inte fanns på biblioteket eftersom 

dessa snabbt kunde köpas in eller lånas in av ett annat bibliotek. Skolbiblioteket är således en 

ramfaktor som starkt påverkar litteraturundervisningen. Detta syns även när Cecilia inte 

använder sig av biblioteket som främsta utgångspunkt i hennes undervisning. Trots detta 

nyttjade hon biblioteket genom att låta eleverna bläddra i böckerna eller genom att själv bli 

inspirerad av bokutbudet. Cecilia använder istället gärna antologier eller eget material såsom 

egna pockets till hennes litteraturundervisning. Citrusskolan har ett stort bibliotek med mycket 

böcker och detta utgör därför en bred ram för vilken undervisning som är möjlig. Cecilia som 

inte använder biblioteket lika mycket som de andra hindras dock inte utav det utan kan istället 

använda eget material. Biblioteket utgör därigenom inget hinder för någon av lärarna i deras 

undervisning och utifrån Lundgrens ramfaktorteori (1994) möjliggör biblioteket en bredare 

undervisning för lärarna än om det hade funnits ett mindre bibliotek. För Cecilia som främst 

använder antologier är skolans inköp av dessa en ram som hon måste förhålla sig till. Hennes 

egna pocket som hon har köpt till är en ytterligare ramfaktor för henne eftersom det begränsar 

hennes undervisning till böcker hon själv äger. Hennes ambition att inte använda hela verk blir 

den ramfaktor som påverkar valet att inte använda sig mycket av skolans bibliotek.   
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En anmärkningsvärd aspekt var att ingen av de intervjuade lärarna på skolan nämnde tiden som 

en ramfaktor som påverkade dem. Däremot sade de alla att de använder mindre tid åt 

litteraturundervisningen än vad de själva hade velat. Detta tyder på att tiden inte är en nämnvärt 

stark ramfaktor på skolan utan att det snarare är andra ramfaktorer, som till exempel 

elevgruppen, som gör att det blir mindre tid åt litteraturundervisningen.   

  

För att sammanfatta Citrusskolan är det tydligt att det stora biblioteket och dess engagerade 

personal är till en stor hjälp för lärarna i deras litteraturundervisning. Vidare sade de intervjuade 

lärarna att inga rektorer eller arbetslag är speciellt involverade i deras undervisning utan att den 

enda styrning utifrån som de har att förhålla sig till är styrdokumenten. Dock har ämneslaget 

under föregående läsår varit till stor hjälp kring litteratur och läsning i klassrummet. Eleverna 

och lärarens uppfattning av elevgruppen är en mycket stor ramfaktor som sätter begränsningar 

i vilken litteraturundervisning som kan utföras. Därutöver är även tiden en viktig ramfaktor 

eftersom den påverkar hur lärarna kan lägga upp undervisningen  

  

6.4 Felicia, Gunilla och Hanna på Dahliaskolan  
Dahliaskolan är kommunens andra stora gymnasieskola och har även den kommunen som 

huvudman, skolan är placerad i direkt anslutning till stadens centrum. På skolan går det läsåret 

2017/2018 cirka 1100 elever fördelade på såväl yrkes som studieförberedande program. Skolan 

har cirka 90 lärare varav 19 är svensklärare.   

  

Felicia har jobbat som lärare i 13 år och har för närvarande yrkesprogram men har tidigare även 

arbetat med studieförberedande program. Hon läser mycket själv och kallar sig för en allätare 

som läser alla möjliga genrer. För stunden blir den mesta av hennes läsning för jobbets skull för 

att till exempel kunna hitta böcker som kan användas i hennes undervisning eftersom hon anser 

att det är mycket svårt att bedriva en god litteraturundervisning utan att ha läst verket själv4.  

  

Gunilla har jobbat som lärare i 18 år och undervisar detta läsår i studieförberedande program 

men har tidigare arbetat med såväl yrkesprogram som studieförberedande elevgrupper. Hon 

läser mycket själv och läser flera böcker mycket för jobbets skull men läser även diverse 

facklitteratur och dagstidningar. Gunilla understryker att det är i princip omöjligt att bedriva 

litteraturundervisning utan att ha läst böckerna själv5.  

  

Hanna har jobbat som lärare i 30 år och hon är för närvarande förstelärare i svenska på skolan.  

Hon undervisar för närvarande i såväl studieförberedande som yrkesprogram och har tidigare 

erfarenhet från både yrkesprogram och studieförberedande elevgrupper. Hanna läser mycket 

själv och läser allt från dagstidningar till böcker och serier. Hon säger även att hon ibland kan 

läsa klassiker bara för att få läsa något riktigt6.  

                                                 
4 Felicias svar är baserat på den intervju som gjordes på informantens skola den 19 februari 2018 och kommer 

hädanefter inte att stå inom någon parantes.   
5 Gunillas svar är baserat på den intervju som gjordes på informantens skola den 22 februari 2018 och kommer 

hädanefter inte att stå inom någon parantes.   
6 Hannas svar är baserat på den intervju som gjordes på informantens skola den 22 februari 2018 och kommer 

hädanefter inte att stå inom någon parantes.   
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Utifrån Gustafssons (1994) modell skulle Dahliaskolans litteraturundervisning kunna 

sammanfattas enligt följande: institutionen, ämneslaget, tid, bokkvalitén samt läraren själv är 

de ramfaktorer som finns på skolan. Den process som ramfaktorerna ger möjlighet till innebär 

bland annat digital läsning, likvärdig undervisning och samarbete bland lärarna. Några av de 

resultat som därigenom kan uppstå blir mer läsning av eleverna samt att alla elever ska få 

möjligheten till en likvärdig progression i läsningen.    

  

En av de absolut tydligaste ramfaktorerna för Dahliaskolan är lärarnas ambitioner kring 

litteratur och läsning. Detta exemplifieras bland annat genom Hanna som anser att läsning är en 

central del för att kunna delta i samhället och menar vidare att den som inte läser riskerar att bli 

åsidosatt i samhället samt att de som inte läser ej heller kan läsa källkritiskt. Gunilla är inne på 

samma spår och säger att läsning är grunden till allt i omvärlden. Med detta hävdar hon att 

läsning kan ge människor verktyg till att förstå omvärlden och även ge nya perspektiv till 

människor. Hon konstaterar dessutom att läsning är väldigt viktigt och att svenskämnet skulle 

kunna bestå av endast läsning och att eleverna sedan får analysera det lästa. De två lärarnas 

ambition är att genom litteraturundervisningen förmedla livskunskap och medvetenhet kring 

verkligheten (Svedner, 1996). Deras ambition framgår tydligt när Hanna berättar att personer 

riskerar att åsidosättas i samhället om de inte läser. Med andra ord kommer människor som inte 

läser heller inte kunna medverka i samhället eller verkligheten.   

  

För Felicia har elevgruppen en tydlig påverkan för vilka ambitioner hon ger uttryck för. Hon 

påstår att eleverna har svårt att ta till sig texter och en viktig del i hennes arbete blir att försöka 

hjälpa eleverna att läsa mycket och att de därigenom kan utveckla denna förmåga. Felicia visar 

en ambition att utveckla specifika språkfärdigheter (Svedner 1996). Litteraturundervisningen 

handlar för henne i början av ett moment om att få eleverna att ta till sig texten. Felicia visar 

ytterligare en annan ambition när hon säger att hon gärna arbetar med böcker som har uppföljare 

eftersom hennes förhoppning är att eleverna ska vilja fortsätta att läsa dessa. Hennes 

förhoppning är att skapa ”en stimulans till intresse för språk och litteratur” (Svedner s. 119) hos 

eleverna genom användandet av böcker med uppföljare vilket även har fungerat för vissa elever.   

  

Att lärarens ambitioner är en viktig ramfaktor i undervisning kan förtydligas via exempelvis 

Felicia som visar upp ett flertal olika ambitioner, däribland: att utveckla en allmän gärna kreativt 

inriktad språkförmåga, utveckla specifika språkfärdigheter, stimulera intresse för språk och 

litteratur samt utveckling av livskunskap och medvetenhet i synen på omvärlden (Svedner, 

1996). Felicia pratar om att genom litteraturundervisning kan eleverna utveckla både specifika 

språkfärdigheter men även en kreativt inriktad språkförmåga. Det stannar inte vid detta utan 

hon menar även att eleverna samtidigt kan utveckla sina tolkningar och sin medvetenhet av 

omvärlden. Hennes ambitioner är att utveckla elevernas språk men även utveckla eleverna 

själva genom litteraturen. Detta innebär att ambitionerna är en ramfaktor som styr 

litteraturundervisningen. För att kunna utveckla elevernas språk kan det krävas en viss typ av 

litteratur samtidigt som det kan krävas en annan typ av litteratur för att utveckla elevernas 

medvetenhet om omvärlden. Ramfaktorerna möjliggör eller begränsar en viss typ av 

undervisning och när det finns tydliga ambitioner i litteraturundervisningen kommer det leda 
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till att läraren kan behöva vara mer styrande i elevens textval. Är målet att för stunden utveckla 

elevens språkkunskaper måste verk som uppfyller lärarens krav för detta användas. Ambitionen 

att utveckla elevernas omvärldskunskap finns även hos de andra intervjuade lärarna på skolan. 

Gunilla ger som exempel att läsförståelsen handlar om att avkoda information och att detta 

krävs konstant i vardagen. Hon påstår att det krävs en god läsförståelse bara för vardagliga 

sysslor som att betala räkningar och att det därför är viktigt att arbeta mycket med litteratur i 

skolan. Litteraturundervisningen blir ett medel både för att utveckla språket men även för att 

förstå omvärlden. Det blir tydligt hur ambitionen att eleverna ska kunna ta till sig information 

från omvärlden innebär att läraren måste göra textvalet utifrån detta. Den tydligaste ambitionen 

som alla tre lärarna hade var att de försökte utveckla elevernas förståelse av omvärlden genom 

litteraturen. Att det finns en sådan likhet kan bero på att ämneslaget i svenska på skolan har ett 

brett samarbete vilket kan leda till att lärarna ger en liknande bild av deras ambitioner kring 

litteraturundervisningen. I och med det breda samarbetet tyder det på att ambitionen att utveckla 

elevernas omvärldskunskap är gemensamt för svensklärarna på skolan. Detta betyder inte att 

det är den enda eller ens den starkaste ambitionen hos alla men att den finns där.   

  

Skolan som institution är en ramfaktor som också påverkar litteraturundervisningen på 

Dahliaskolan. Institutionen sätter ramar både genom sitt skolbibliotek men även genom 

ekonomiska bistånd till ämneslaget i svenska. Alla tre intervjuade lärare använder sig 

framförallt av skolans bibliotek som hjälp när eleverna ska välja böcker. Precis som på 

Citrusskolan har Dahliaskolan ett stort skolbibliotek med engagerad personal. Förutom detta 

har svensklärarna på skolan även ett eget bokförråd där de både har tagit med sig egna böcker 

och köpt in några gemensamt. Hanna berättar att svensklärarlaget får en summa pengar varje år 

och kan köpa in lite böcker vilket har lett till att det finns i ett litet förråd på skolan. Hon säger 

att det har funnits för lite av de hon kallar för ”folkliga klassikerna” och att de har fokuserat på 

att köpa in mer av dessa på sista tiden. Vidare säger hon att det inte är några enorma summor 

de köper in böcker för utan kanske för någon tusenlapp per gång. Skolan som institution är en 

mycket tydlig ramfaktor för inköpen av böcker eftersom de inte ger hur mycket pengar som 

helst till svenskämnet. Det verkar dock som att lärarna inte är missnöjda över den summa de får 

men att summan trots det är för låg för att kunna köpa in allt som önskas på en gång.   

  

Alla tre lärarna säger att när de använder sig av biblioteket gör de ofta det i samarbete med 

personalen som hjälper till att hitta lämpliga böcker till eleverna. Alla tre lärarna säger också 

att de kan be bibliotekspersonalen att köpa in böcker som de vill använda sig av i 

undervisningen vid de tillfällen böcker inte finns på biblioteket. De menar även att böcker i 

många fall kan lånas in från andra bibliotek om något saknas för stunden. Bibliotekets storlek 

och engagerade personal är ett tydligt exempel på hur institutionen som ramfaktor möjliggör en 

bredare litteraturundervisning. Med bredare menas det i det här fallet fler böcker från flera olika 

genrer och författare.   

  

Hanna väljer dock hellre textutdrag i sin litteraturundervisning än hela verk men säger att hon 

försöker att ”klämma tre böcker per år och klass men det är inte alltid det funkar”. Hanna pekar 

på aspekter som att det inte alltid finns tid för att hinna med tre böcker eller att hon inte fått tag 

på något tillräckligt bra verk. Detta försvåras på grund av att det finns för lite tid att hitta nya 
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verk att använda i undervisningen och tiden är därför en ramfaktor som inskränker möjligheten 

att använda sig av hela verk för henne. Hon tycker istället att det är bättre att använda sig av 

längre textutdrag eller möjligen noveller om det är historien som är målet. Hon ger som exempel 

på hur hon har arbetat i litteraturhistoria med epoken upplysningen.   

  
Vi läser lite Swift, vi läser två utdrag ur Gulliver, ett utdrag ur Ett anspråkslöst förslag, sen får de titta på 

handling, karaktär och miljö och sen får de titta på idéer och typiska stildrag. Läsningen får de göra hemma 

och sen får de tänka till lite och sen i skolan får de sitta i arbetsgrupper och anteckna och diskutera och sen 

får några stycken berätta vad de har tänkt och så där. Sen kommer jag kanske in och berättar lite mer, de kan 

få läsa i boken, lite bakgrund och varför det ser ut såhär. Jag kan hjälpa till att skapa kontext men de själva 

tittar på hur ser det faktiskt ut i boken när man talar om att det här en satir, välj ut ett citat och argumentera. 

Det blir mycket mer hanterligt för i läroböckerna finns de här bra utdragen redan.  

  

Genom användandet av textutdrag ger Hanna sina elever möjligheten att läsa från flera olika 

verk och hon överbygger problemet med kontexten genom att själv ge den till eleverna. Hanna 

ser möjligheterna i användandet av textutdragen och framförallt tidsvinsten i att använda 

textutdrag som redan finns i läroböckerna. Utifrån Gustafssons (1994) modell av ramfaktorer 

kan Hannas textval illustreras genom följande: tiden, kvalitén på böcker (ram) – användandet 

av textutdrag och läroböcker, läraren ger kontext (process) – eleverna får bekanta sig med flera 

olika verk, kan hitta idéströmningar i verken (resultat). Även om institutionen ger vissa 

möjligheter till en viss typ av litteraturundervisning (hela verk från biblioteket) kan tiden som 

ramfaktor också påverka hur mycket biblioteket kan utnyttjas.   

  

Förutom Biblioteket använder Felicia och Gunilla sig även gärna av E-böcker och de har med 

hjälp av sina respektive närmaste chefer fått lov att köpa in läsplattor. Felicia säger även att det 

är tur hon har den rektor hon har och att om hon haft någon annan är det inte säkert att 

läsplattorna hade blivit inköpta. Det här är enda gången någon av de intervjuade lärarna anser 

att rektorerna på något sätt har varit med och påverkat deras undervisning, även om Felicia inte 

talar om undervisningen explicit är läsplattorna numer en del av hennes undervisning. Vidare 

säger båda två att undervisningen i allmänhet blir mer och mer digital och att detta även gäller 

litteraturundervisningen. De ser också fördelar med att eleverna läser på läsplattor eftersom 

eleverna i många fall läser mer än vad de har gjort med fysiska böcker. Både Gunilla och Felicia 

är inne på att de böcker som finns inköpta nu kommer att bli inaktuella och att det därför är 

lättare att byta ut E-böcker än de fysiska. Felicia säger att:  

  

Just nu finns inga E-böcker (på biblioteket, författarens anmärkning). Jag och Gunilla är lite piloter på det här 

projektet så vi har fått tillstånd av våra närmaste rektorer och sedan har vi köpt in både läsplattor och E-

böcker. Och då har vi köpt in två klassuppsättningar av Zack och av Glastronen. Vi valde ut två lite olika 

verk. Men vi blev lite begränsade av att bara kunna välja två verk och kunde inte jobba riktigt som vi hade 

tänkt.  
Personligen kan jag känna att köpa in en fysisk klassuppsättning till svenskan kanske är värdefull i två år. Sen 

är de passé och då är den inte värd något längre.  

  

Felicia är inne på hur institutionen sätter en tydlig ram för vilken undervisningen de kunde 

bedriva. I och med att de endast fick köpa in två olika verk fick de planera om sin ursprungliga 

idé. Men institutionen möjliggjorde även att det överhuvudtaget kunde köpas in läsplattor och 

E-böcker. Dessutom har även institutionen tillfört pengar till ämneslaget i svenska vilket 
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möjliggjorde att fysiska böcker kunde köpas in och även i vissa fall att biblioteket köper in 

böcker och klassuppsättningar. Utifrån Gustafssons (1994) modell skulle institutionen som 

ramfaktor på Dahliaskolan kunna sammanfattas enligt följande: ekonomi i form av tillskott 

av pengar, rektorer i form av beviljande av läsplattor, stort bibliotek (ram) – inköp av 

klassiker, läsning av E-böcker, stort urval av böcker (process) – eleverna läser mer (resultat).   

  

På Dahliaskolan har ämneslaget i svenska ett mycket brett samarbete kring alla delar av 

svenskämnet. Ämneslaget blir därför ytterligare en stark ramfaktor för lärarnas 

litteraturundervisning. Samarbetet gäller såväl kring boktips att använda i undervisningen till 

hur olika delar av ämnet ska examineras. Trots det breda samarbetet är de en viss skillnad inom 

ämneslaget på hur mycket tid som ska läggas till litteraturundervisning och det är fortfarande 

upp till varje lärare säger Felicia. Hon säger även att det finns en samstämmighet bland 

svensklärarna på skolan att läsning är viktigt och att alla tycker att det är bra att det läggs ned 

mycket tid på litteratur. Hanna säger att en grund för samarbetet är likvärdigheten som ska 

finnas i ämnet. Hon säger vidare att de vill försöka få en samstämmig syn om vilka delar som 

är viktigast i exempelvis svenska 1. Samarbetet kan även behandla hur de ska arbeta med 

romanläsning i ämnet och Hanna säger att förhoppningen är att till exempel 

litteraturundervisningen ska vara likvärdig, men att de trots det inte ska lägga sig i vad som 

läses i varje klassrum. Likvärdigheten inom ämneslaget ska således var en ramfaktor för hur 

undervisningen ska arta sig men undervisningen kommer fortfarande vara beroende av andra 

ramfaktorer som elevgruppen och lärarens enskilda ambitioner. Gunilla beskriver samarbetet 

kring litteraturundervisningen som att det är en samsyn på hur progressionen ska se ut från 

svenska 1 till svenska 3. Hon säger att i början av svenska 1 kan eleverna få läsa 

ungdomslitteratur eller liknande böcker, nästa steg är att eleverna läser fantasy eller deckare för 

att därefter påbörja litterära klassiker. Det fjärde steget i progressionen är facklitteratur, det 

femte är ytterligare klassiker och/eller vuxenlitteratur för att till sist avslutas med vetenskapliga 

artiklar. Vad varje lärare väljer att använda för material säger Gunilla är helt upp till var och en. 

Den progression som hon pratar om är samma ramfaktor som Hanna nämner när hon pratar om 

likvärdigheten. Det är tydligt att arbetet med likvärdighet inom svenskämnet på skolan har 

arbetats med under en längre tid och att det i nuläget är en ramfaktor som de enskilda lärarna 

måste förhålla sig till.   

  

Precis som på de tre andra skolorna är elevgruppen en mycket stark ramfaktor. Felicia anser att 

det under de senaste sex åren har skett en försämring i gymnasieelevernas läsförståelse och hon 

menar vidare att många gymnasieelever inte har någon lässtrategi. Därtill säger hon att deras 

grundläggande ordkunskap har blivit sämre, dessa tre fenomen betyder att det blir svårare att 

bedriva litteraturundervisning idag än för några år sedan. Det är således elevgruppens 

läsförmåga som hon pekar ut som ramfaktorn för hennes undervisning. De två andra lärarna är 

även de inne på elevgruppens inverkan på undervisningen och ovan nämndes hur Felicia tycker 

att elevernas läsförståelse försämrats under de senaste sex åren. Detta har i sin tur påverkat 

hennes planering mer idag än förr. Hon lägger ned mycket tid på att hitta böcker som eleverna 

vill läsa och hoppas att de därigenom ska lyckas läsa mer fastän det till en början kan kännas 

tungt. Felicia har dessutom en yrkesinriktad elevgrupp som endast är på skolan varannan vecka. 

Detta påverkar hennes planering avsevärt eftersom hon har tvingats till att använda Facebook 
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för att kunna hålla i en bokcirkel. Gunilla hävdar att det finns för lite tid till att planera, och 

därigenom hitta böcker som passar elevgruppen, men att hon löser detta genom att använda sig 

av allmänmänskliga teman eftersom ”blod, sex och våld alltid går hem”. För Gunilla är det tiden 

och elevgruppen som tillsammans bildar en ramfaktor eftersom hon inte har tid att anpassa sitt 

textval utifrån specifika elevgrupper.   

  

Ibland står elevgruppen som ramfaktor emot lärarens ambitioner. Felicia exemplifierar detta när 

hon säger att eleverna inte får läsa vad som helst i skolan utan att hon vill att de ska läsa ”lite 

mer rumsren litteratur”. Hon försöker därför se till att alltid ha läst det som eleverna läser för 

att kunna kontrollera att det är vad hon kallar för rumsren litteratur. Ett exempel är elever med 

trasiga hemförhållanden som har velat läsa Pojken som kallades för det. Hon har vid dessa 

tillfällen ansett att detta inte varit lämpligt och antingen försökt få eleven att byta bok eller att 

ge en bakgrund till boken. Eleven blir därför en ramfaktor att förhålla sig till i undervisningen 

och elever med annan bakgrund hade därför kunnat läsa samma bok utan större bekymmer. 

Gunilla är precis som Felicia inne på att en del elever kanske inte är lämpade att läsa alla böcker, 

hon ger som exempel när en elev lånade Mein Kampf från skolbiblioteket. Hon menade att om 

hon vet att eleven kan läsa verket källkritiskt kan denne ges tillåtelse att göra det. Men om 

eleven inte kan läsa verket källkritiskt får denne heller inte göra det. En elev kan därför 

möjliggöra användandet av en viss typ av böcker samtidigt som en annan elev inte kan använda 

samma. På individnivå kan varje elev utgöra en ramfaktor, men det är trots detta oftare som 

lärarna förhåller sig till hela elevgruppens kunskaper i planeringen av litteraturundervisningen. 

Det här betyder även att elevgruppen i sig inte behöver vara den egentliga ramfaktorn utan 

snarare lärarens uppfattning av elevgruppen. När Gunilla säger att en elev kan läsa en bok men 

inte en annan innebär det att det är hennes uppfattning av eleven som är den egentliga 

ramfaktorn. Det är hon som möjliggör läsning för den ena eleven och som begränsar läsningen 

för den andra. Elevgruppen kan således vara en ramfaktor men det är i slutänden lärarens 

uppfattning av elevgruppen som styr vilken undervisning som kan genomföras.    

  

Ett exempel på hur elevgruppen tillsammans med lärarens uppfattning är en ramfaktor för 

litteraturundervisningen är när både Felicia och Gunilla säger sig nästan uteslutande använda 

hela verk i sin undervisning. De båda anser att det är svårt att arbeta med textutdrag eftersom 

eleven inte får någon helhetsförståelse. Gunilla säger att hon förr använde sig av textutdrag men 

har slutat med det på senare tid eftersom hon tycker att eleverna tjänar mer på att läsa hela verk. 

Hon menar dock att det även går utmärkt att arbeta med noveller i undervisningen eftersom 

dessa har en början och ett slut till skillnad från textutdrag. Felicia och Gunilla påpekar i 

exemplen ovan på elevgruppen som den ram vilken leder till att de undviker textutdrag i 

undervisningen. Lundgren (1994) förklarar att ramfaktorerna möjliggör vilken undervisning 

som är möjlig/omöjlig att genomföra i klassrummet. I det här fallet blir, enligt lärarna, eleverna 

den ramfaktor som försvårar användandet av textutdrag i undervisningen. Om eleverna inte får 

någon helhetsförståelse försvåras arbetet med textutdrag avsevärt.   

  

Ytterligare exempel på hur elevgruppen och lärarens uppfattningar av densamma förändrar 

undervisningen är när Hanna säger att det går att arbeta verklighetsanpassat utifrån elevgruppen. 

Hon ger som exempel att det i en vårdklass kan falla väl ut att arbeta mycket kring realismen 
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eftersom gruppen består av större delen tjejer som vill arbeta med människor. Vidare säger hon 

att det för tillfället har fungerat bra att låta elever i Teknik läsa Zlatans självbiografi tack vare 

den gruppens intressen. Elevgruppen är en ramfaktor men de olika programmen utgör inte 

nödvändigtvis olika ramfaktorer i sig. Istället är det eleverna och lärarens uppfattning av dessa 

inom programmen som är de ramfaktorer som läraren måste förhålla sig till. Om en lärare inte 

har någon uppfattning av elevernas intressen blir det därför svårare att anpassa litteraturen efter 

elevgruppen. Det är därför som elevgruppen tillsammans med lärarens uppfattning är en 

ramfaktor för undervisningen och inte endast elevgruppen.   

  

Den sista ramfaktorn för litteraturundervisningen som framkom på Dahliaskolan var 

styrdokumenten. Lärarna är dock inte samstämmiga i tolkningen av kursplanerna. Felicia själv 

kunde inte riktigt uppskatta hur mycket av hennes undervisning som läggs på litteratur men 

säger att det åtminstone blir mer i svenska 1 än i svenska 2. Som exempel säger hon att ett 

moment som tar tre lektioner i svenska 2 kommer att ta åtminstone fem lektioner i svenska 1. 

Hanna menar tvärtom och säger att det i svenska 1 mest handlar om färdighetsträning och att 

mindre än hälften av tiden därför läggs på litteratur. Svenska 2 och 3 har däremot en litterär 

botten och det blir därför naturligt att mer än hälften av tiden läggs på litteratur. Gunilla säger 

att det blir ungefär en femtedel av undervisningstiden som läggs på litteratur. De tre lärarna har 

såldes olika bilder av hur mycket tid som läggs till litteratur utifrån styrdokumenten. Kursmålen 

är dock en ramfaktor för allihop men utifrån deras olika tolkningar möjliggör det mer eller 

mindre litteratur i de olika kurserna.   

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Dahliaskolans ramfaktorer och skolkultur har ett 

brett samarbete bland sina svensklärare. Detta betyder att även om det finns ett gemensamt 

synsätt om hur litteraturundervisningen ska se ut har varje lärare även möjligheten att själv 

planera vad som ska läsas. Vidare har skolan ett stort bibliotek med engagerad personal som 

hjälper till att plocka fram böcker som finns eller om ett särskilt verk saknas kan det antingen 

köpas in eller lånas in från andra bibliotek. Skolan har påbörjat en digitalisering kring 

litteraturundervisningen och köpt in två klassuppsättningar av läsplattor vilket har skapat 

ytterligare möjligheter för skolan att bedriva litteraturundervisning.  

  

  

  

  

    

7 Diskussion   
I detta avsnitt kommer först den valda metoden att diskuteras utifrån det resultat som 

framkommit. Därefter kommer resultatet att diskuteras utifrån syftet och vad tidigare forskning 

har kommit fram till. Avsnittet avslutas med två kortare stycken där studiens implikationer för 

undervisning kommer ges samt förslag på fortsatt forskning.   

7.1 Metoddiskussion   
Föreliggande undersökning använde en fenomenografisk metod tillsammans med intervjuer 

som insamlingsmetod för att undersöka vilka ramfaktorer som styr lärares 

litteraturundervisning. Det finns alltid risker med att använda sig av intervjuer som 
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insamlingsmetod eftersom informanterna kan känna en press på sig själva att svara på ett visst 

sätt. Som lärare i svenska kan det till exempel vara svårt att säga att de inte alls vill arbeta med 

litteratur i undervisningen men att de måste det eftersom det står i styrdokumenten. En annan 

möjlighet är att informanterna svarar på det sätt som de tror att forskaren vill att de ska svara 

och att det därigenom blir ett missvisande resultat. Denna intervjuareffekt försökte 

undertecknad att arbeta bort genom att innan intervjuerna genomfördes föra ett alldagligt samtal 

med informanterna. Andra risker som kan uppstå är effekten av att intervjuerna spelas in. Det 

finns risker att informanterna blir mer reserverade när de vet att allt de säger spelas in. Denna 

effekt kunde märkas i början av intervjuerna när informanterna kunde ge formella svar, med 

andra ord var svaren oftare tillrättalagda och väl avvägda, det var inget tvåvägssamtal mellan 

två parter utan snarare ett fråga-svar förhållande. Detta försvann dock snabbt och intervjuerna 

fick en spontanare karaktär med informanter som gärna spann vidare på sidospår och det fick 

även en tydligare form av ett tvåpartssamtal där även informanterna kunde ställa frågor.    

  

Antalet intervjuade lärare på de två större skolorna stannade vid tre per skola och detta skulle 

kunna ge en missvisande bild av kulturen bland svensklärarna på skolan. Det som leder till att 

undersökningen trots detta kunde ge en generell bild av vilka ramfaktorer som finns på skolorna 

är tack vare att lärarna ofta tog upp liknande aspekter kring deras undervisning. Det var särskilt 

tydligt att lärarna på Dahliaskolan uppgav liknande aspekter och att detta berodde på det breda 

samarbetet mellan lärarna. Hade fler lärare intervjuats är det därför inte säkert att fler 

ramfaktorer hade identifierats och heller inte att en annan skolkultur hade framkommit. Det är 

däremot möjligt att ett annat resultat kring Citrusskolan hade kunnat uppstå om fler lärare hade 

intervjuats. Detta eftersom Citrusskolan har ett mycket lägre samarbete och att det därför kan 

vara större variationer kring ramfaktorer.   

  

Ytterligare utförandesätt som hade kunnat ge undersökningen ännu tydligare resultat är genom 

intervjuer med några elever och skolpersonal såsom bibliotekarie och rektorer. Dessa hade 

kunnat ge en bredare bild av hur litteraturundervisningen är styrd på skolan. Detta är dock inte 

säkert eftersom bibliotekarierna inte nödvändigtvis kan säga mycket mer än vilket utbud av 

böcker de har samt hur mycket lärare använder sig av biblioteket i sin undervisning. Samma 

problem finns även vid intervjuer av elever eftersom det kan vara svårt för dem att identifiera 

vad som påverkar lärarna i deras val av litteratur. Det är dock möjligt att det via elevintervjuer 

kan ges en tydligare bild av hur lärarna förändrar sin undervisning utefter elevgruppen. Detta 

hade dock inte tillfört studien viktig empiri eftersom syftet var att undersöka vilka ramfaktorer 

som finns på skolorna samt hur lärarna resonerar kring detta. Intervjuer med elever hade därför 

inte tillfört något till denna studie.   

  

Ett metodval som hade kunnat öka undersökningens djärvhet är om studien hade kompletterats 

med enkäter som besvarats av alla lärare inom kommunen. Därigenom hade även de skolor som 

ej hade möjlighet att medverka på intervjuer kunnat ge en bild av vilka ramfaktorer som styr 

litteratundervisningen. Det hade även gett än tydligare bild av ramfaktorerna på de undersökta 

skolorna tack vare att fler lärare hade uttalat sig. Studien valde dock bort dessa eftersom de 

kvalitativa intervjuerna kunde ge en tillräckligt tydlig bild av de tydligaste ramfaktorerna på 

skolorna.   
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Den fenomenografiska analysmetoden användes för att skapa en överskådlig syn av 

ramfaktorerna på skolorna utifrån lärarnas retorik. Tack vare detta kunde lärarnas svar enkelt 

jämföras med varandra och olika kategorier kunde namnges. Genom att ställa lärarnas svar i 

relation till varandra inom en skola kunde också en tydligare skolkultur skönjas. Andra 

analysmetoder som var aktuella var bland annat den hermeneutiska metoden. Denna valdes 

dock bort eftersom fokus på undersökningen var lärarnas retorik kring ramfaktorerna på 

skolorna. Den fenomenografiska metoden kunde på ett enklare vis ge en överskådlig bild av 

lärarnas svar och jämföra dessa.   

  

7.2Resultatdiskussion   
Avsnittet börjar med en kort sammanfattning och jämförelse kring vilka ramfaktorer som styr 

litteraturundervisningen på de undersökta skolorna. Därefter kommer resultatet att diskuteras 

utförligare utifrån syftet och det teoretiska ramverket.  

  

 De ramfaktorer som har framkommit i intervjuer med lärare är bland annat elevgruppen och 

lärarens uppfattning av elevgruppen. Dessa två ramfaktorer möjliggör och framförallt begränsar 

lärarnas litteraturundervisning på alla de undersökta skolorna. De ramfaktorer som tydligt 

möjliggör bredare litteraturundervisning är skolornas bibliotek, på Citrusskolan samt 

Dahliaskolan är biblioteken stora och möjliggör denna breda litteraturundervisning. Samtidigt 

begränsar skolbiblioteket undervisningen på Ambrosiaskolan och Blåklocksskolan på grund av 

sitt begränsade utbud. Detta är ett tydligt exempel på hur en utifrån sedd likartad ramfaktor kan 

påverka undervisningen i klassrummet på olika vis. Vidare framkom det att ämneslagen på 

skolorna är en ramfaktor som också möjliggör och begränsar litteraturundervisningen. Det 

breda samarbetet på Dahliaskolan möjliggör en likvärdig litteraturundervisning där arbetet 

utgår från elevernas progression. På de mindre skolorna begränsas däremot undervisningen på 

grund av att det inte finns andra lärare att diskutera litteraturundervisningen med. En ytterligare 

ramfaktor som framgår hos alla skolor är att litteraturundervisningen är påverkad av de enskilda 

lärarnas ambitioner. Beroende på andra ramfaktorer såsom elevgruppen och lärarsamarbete kan 

ambitionerna som ramfaktor behöva stå tillbaka. Avslutningsvis kan det konstateras att de 

ramfaktorer som framkommer i lärarnas retorik är detsamma på alla skolor. Detta betyder dock 

inte att dessa ramfaktorer påverkas skolornas undervisning på samma sätt. En ramfaktor kan 

möjliggöra en viss typ av undervisning på en skola samtidigt som samma ramfaktor på en annan 

skola begränsar undervisningen.  

  

Föreliggande undersöknings syfte var att visa hur ramfaktorer styr litteraturundervisningen i en 

kommun och hur lärarna resonerar kring detta. Som ett medel för att nå syftet användes två 

frågeställningar, vilka ramfaktorer och ambitioner finns det för litteraturundervisningen på 

skolorna och hur påverkar detta undervisningen i klassrummet? Nedan kommer det som 

framkom i resultatdelen att diskuteras och skolornas ramfaktorer kommer att jämföras för att 

slutligen besvara frågeställningarna.  

  

Till att börja med är en intressant aspekt hur lärarna resonerade kring styrdokumentet som 

ramfaktor. De flesta tycktes inte ha reflekterat över denna som en ramfaktor utan kunde säga 



41  

  

att det inte fanns något tryck utifrån på hur de skulle undervisa i litteratur utan att de bara höll 

sig till läroplanen. Läroplanen i sig är i högsta grad en ramfaktor eftersom den styr vilken 

undervisning som är möjlig att genomföra. Den undervisningen som inte går att förankra i 

styrdokumentet går heller inte att genomföra. En möjlig aspekt av detta är att det kan ses som 

självklart att följa kursplanen för svenska 1 när läraren undervisar i den kursen och att det därför 

inte ses som ramfaktor av lärarna själva. En möjlighet är även att lärarna hade svarat att 

styrdokumenten är en ramfaktor som styr deras undervisning vid en rak fråga. Detta undveks 

eftersom det hade kunnat förändra lärarnas svar utifrån att styrdokumentet som ramfaktor för 

undervisningen kan anses vara det ”rätta svaret” av lärarna. Undersökningens syfte var också 

att undersöka vad lärarna själva anser styra deras litteraturundervisning. Det var heller ingen 

signifikant skillnad mellan hur de olika skolorna reflekterade över styrdokument som en 

ramfaktor i litteraturundervisningen. Istället kan det konstateras att alla lärarna oavsett skola 

har styrdokumenten som en tydlig ramfaktor i deras undervisning men att det av lärarna kan ses 

som självklart att det heller inte tydligt framgår utåt.   

  

Sett till Sarlands (1991) tidigare forskning är lärarens textval alltid beroende av skolan som 

ideologisk statsapparat. Skolan bär fram statens ideologi genom skollagen där även läro- och 

kursplaner ingår. Detta manifesteras till exempel när läroplanen nämner demokrati och skolans 

värdegrund. Att skolan ska fostra eleverna till demokratiska medborgare är ett övergripande 

mål med den svenska skolan (Gy11) och detta påverkar även lärarens textval. Detta 

tydliggjordes genom Gunilla som skulle kunna tillåta en källkritisk elev att läsa Mein Kampf 

eftersom denne kan läsa verket källkritiskt och därigenom slå hål på de odemokratiska 

värderingarna i den texten. Läraren skulle inte tillåta en elev som inte kan läsa källkritiskt att 

läsa samma bok eftersom detta skulle gå emot den demokratiska fostran hos eleven. Läraren 

demonstrerar hur styrdokumentet påverkar textvalet men att hon inte explicit nämner den som 

en faktor.   

   

I Sarlands (1991) modell (se figur 1) är det tydligt att skolan som institution kan styra lärarens 

textval och att detta även kan stå i konflikt med lärarens ambitioner. Det som framkom i denna 

undersökning var att lärarna inom en skola med ett brett samarbete fortfarande kan tolka 

styrdokumenten olika. Det breda samarbetet mellan lärarna på Dahliaskolan är ett sätt som 

institutionen kan påverka läraren i dennes undervisning. Detta sker genom att skolan som 

institution ger svensklärarna tid och möjlighet att träffas och diskutera olika aspekter av ämnet. 

Hade skolan inte gett lärarna tillräckligt mycket ämneslagstid är risken stor att samarbetet inte 

hade varit lika utvecklat. Detta tydliggjordes genom att det inte fanns något större samarbete 

mellan lärarna på Citrusskolan eftersom det helt enkelt inte fanns tid. Institutionen hade istället 

fokuserat på ämnesutveckling inom andra ämnen än svenska. När skolan inte ger lärarna 

möjlighet till samarbete i form av tid kommer samarbetet mellan lärarna att minska. Vidare 

betyder inte ett brett samarbete mellan ämneslärare att de använder sig av samma texter till alla 

elever. På Dahliaskolan var det istället lärarnas egna ambitioner som styrde deras textval men 

att de försökte ge eleverna samma progression i läsningen. Lärarnas syn på vad progression är 

var dock gemensamt tack vare samarbetet mellan lärarna. Detta leder till att alla lärare försöker 

få sina elever att utvecklas i läsningen via lättare skönlitterära verk i svenska 1 till svårare 

facklitteratur i slutet av svenska 3. Skolorna som institution är därför en ramfaktor som påverkar 
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lärarnas litteraturundervisning, på Dahliaskolan skapar institutionen möjlighet för en likvärdig 

undervisning samtidigt som institutionen på Citrusskolan påverkar lärarnas 

litteraturundervisning genom att inte ge tid för samarbete mellan lärarna.  

  

Det tycks inte spela någon roll om skolorna har enskild eller kommunal huvudman eftersom de 

olika skolorna alla har olika institutionella ramar för undervisningen vilket främst har att göra 

med storleken på skolorna. De två största skolorna har större bibliotek och därigenom ett 

bredare texturval än de två mindre skolorna. Däremot var det ingen skillnad på bibliotekets 

storlek för de två mindre skolorna även om den ena var kommunal och den andra hade enskild 

huvudman. En intressant aspekt på de enskilda skolorna som institutionell ramfaktor för 

litteraturundervisningen är att alla de intervjuade lärarna ansåg att rektorerna inte beblandade 

sig i undervisningen i klassrummet. Detta trots att det är rektorerna som har det yttersta 

pedagogiska ansvaret. Den enda gången som rektorerna har varit en ramfaktor för 

litteraturundervisningen är på Dahliaskolan när två rektorer beviljade inköp av läsplattor. 

Rektorerna skapade tack vare detta nya möjligheter för vilken litteraturundervisning som blev 

möjlig att genomföra. Det är möjligt att rektorerna är en större ramfaktor för lärarna än vad som 

framkommit i denna undersökning men att det utifrån undersökningens metod inte framkom 

lika tydligt. Om även rektorer hade intervjuats är det möjligt att det också hade framkommit 

vilken roll rektorerna spelade som ramfaktorer. Dock är det lika möjligt att rektorerna själva 

hade sagt att det är styrdokumentet som ska styra lärarnas undervisning och inte rektorerna. Det 

som framkom i denna undersökning är att rektorernas roll som ramfaktor i nuläget främst är 

genom deras ekonomiska ansvar. Rektorerna avslår eller godkänner inköp av läsplattor eller 

böcker och påverkar därigenom vilken undervisning som går att genomföra i klassrummet. 

Detta betyder att rektorerna i allra högsta grad påverkar vilken typ av litteraturundervisning som 

går att genomföra men att det sker implicit via ekonomiska medel.   

  

Elevgruppen är den ramfaktor som alla intervjuade lärare återkommer till. Elevgruppen 

påverkar vilken typ av litteraturundervisning som går att genomföra och även hur lång tid det 

tar. Två exempel på detta är när Beatrice på Blåklocksskolan använder sig av textutdrag i 

undervisningen för att elevgruppen inte vill läsa böcker själva, och när Felicia på Dahliaskolan 

säger att eleverna läser mycket sämre idag än för några år sedan. Båda lärarna är inne på hur 

elevgruppen påverkar litteraturundervisningen och det är möjligt att Beatrices elever inte läser 

mycket själva för att de har sämre läsförståelse. När lärarna säger att eleverna har sämre 

läsförståelse idag än för några år sedan och att undervisningen därför blir påverkad betyder det 

egentligen att det är lärarnas syn på elevernas läsförståelse som leder till att undervisningen blir 

förändrad. Elevgrupperna kan komma att klassas som svaga läsare och läraren kan därefter välja 

undervisningsmetod eller texter utifrån det. Det finns en risk att om en elevgrupp består av 

svaga läsare, det vill säga att gruppen de facto har en dålig läsförståelse, trots detta lyckas 

prestera godkända resultat vid bokexaminationer att läraren inte kommer upptäcka detta. Det 

kan i sin tur leda till att läraren därför inte gör någon förändring av undervisningen. Det är därför 

som det snarare är lärarnas uppfattning av eleverna som är ramfaktorn som styr undervisningen 

än eleverna själva. Om läraren inte har en uppfattning om eleverna är goda eller sämre läsare 

kommer de inte förändra sin undervisning efter det heller.   
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En anledning till att lärarna har liknande uppfattningar på flera av skolorna kring elevgruppens 

påverkan kan vara eftersom elevgrupperna på de undersökta skolorna kommer ifrån liknande 

bakgrunder. Med liknande bakgrunder menas i det här fallet samma kommun och att eleverna 

på grundskolorna i kommunen sprids ut på alla gymnasieskolor. Kommunen är även tillräckligt 

liten för att elever från olika socioekonomiska bakgrunder alltid kommer att finnas på alla 

skolor. Det är därför möjligt att grundskolans undervisning påverkar vilken kunskap eleverna 

har inför gymnasiet och att de i grundskolan har fått en likvärdig litteraturundervisning. Detta 

är dock inget som denna undersökning kan uttala sig om utan lämnar detta till vidare forskning 

på området. I inledningen nämndes att Skolverket (2017) skriver om hur elevernas 

familjebakgrund allt mer påverkar läsförståelsen samt att elever med bättre socioekonomisk 

bakgrund i större utsträckning väljer skolor längre bort från hemmet. Detta kan leda till att 

elever med bättre socioekonomisk bakgrund hamnar på en skola samtidigt som de med sämre 

socioekonomiska bakgrund hamnar på en annan. Ovan nämndes att en sådan spridning bland 

eleverna inte kan märkas i denna kommun utan att elever från olika bakgrunder går på alla 

skolor. Det är därför möjligt att resultatet hade blivit ett annat i en större kommun där tydligare 

skillnader mellan vilka elever som gick på vilka skolor hade funnits. Möjligheten finns att 

skolor som har en övervägande andel elever från socioekonomiskt fördelaktiga hem anser att 

elevgruppen möjliggör bredare litteraturundervisning snarare än försvårar den. En 

undersökning på en större kommun med tydligare skillnader på vilka elevgrupper som finns 

hade därför kunnat ge ett annat resultat än denna.   

  

Lärarnas ambitioner är en annan stark ramfaktor men den läggs åt sidan av lärarna vid tillfällen 

som ambitionerna står i konflikt med elevgruppen (se figur 1). Detta tydliggörs när Beatrice 

säger att eftersom elevgruppen är svaga läsare använder hon sig av andra metoder fastän hon 

säger det vore bättre att göra tvärtom, att låta eleverna läsa mer. Detta kan bero på att Beatrice 

känner en osäkerhet eftersom hon varit borta från läraryrket i några år och därför väljer andra 

metoder före mer läsning trots elevernas motstånd. Detta är dock inte isolerat till Beatrice och 

Blåklocksskolan utan alla lärare är starkt påverkade av sina elevgrupper. Annica på 

Ambrosiaskolan väljer till exempel att använda mer textutdrag i sin undervisning till följd av 

elevgruppens ovilja att jobba med hela verk trots att hon själv hellre använder hela verk. Utifrån 

detta kan det konstateras att lärarens textval följer samma mönster som Sarland (1991) visar 

upp i sin forskning. Lärarens textval är påverkat av flera faktorer där eleverna är en faktor och 

lärarens egna ambitioner en annan samt kvalitén på böcker en tredje. Alla ramfaktorer påverkar 

lärarens textval och i slutänden är det kombinationen av dessa som avgör lärarens slutgiltiga 

textval. Att textvalet styrs av samma eller liknande ramfaktorer som Sarland (1994) tar upp 

tyder på att det är vanligt förekommande ramfaktorer på skolor runt om i landet. Detta är dock 

inget som denna studie kan säkerställa utan väljer hellre att lämna över detta till en vidare 

forskning.    

  

Skolorna har jämförelsevis liknande ramfaktorer oavsett storlek och huvudman. Den ständigt 

återkommande ramfaktorn oavsett skola var alltid elevgruppen. Alla lärare menade att eleverna 

ofta var ovilliga till att läsa samt att de till och med hade svårt för att läsa. Dock bör det tilläggas 

att elevgruppen ensamt inte utgör ramfaktorn utan att det är elevgruppen tillsammans med 

lärarnas uppfattningar av elevgruppen som är den egentliga ramfaktorn. När lärarna säger att de 
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låter eleverna läsa en viss text på grund av att eleverna ska kunna ta till sig den betyder det att 

de styrs av deras egen uppfattning av vad eleverna kan ta till sig. Det är trots allt efter att en 

lärare har fått se vilka förmågor elever har kring läsning som de kan förändra sitt upplägg. Det 

är troligt att lärarna förändrar sin litteraturundervisning om de uppfattar att eleverna inte tar till 

sig den. Om läraren däremot ej uppfattar att eleven tar till sig eller inte tar till sig undervisningen 

kommer det heller inte ske någon förändring. Det är av den anledningen som elevgruppen 

tillsammans med lärarens uppfattningar utgör en ramfaktor för vilken undervisning som är 

möjlig att genomföra. Den enskilde läraren skulle kunna säga att denne förändrar sin 

undervisning utefter elevgruppens kunskaper, men detta är möjligt först när läraren har någon 

uppfattning av vilka kunskaper elevgruppen besitter. Denna ramfaktor kunde urskiljas på alla 

fyra skolor och det var även tydligt hur det inte spelade någon roll om lärarna undervisade på 

yrkesprogram eller studieförberedande program. Det spelade heller ingen roll om 

undervisningen skedde på de små skolorna som Ambrosiaskolan och Blåklocksskolan eller om 

på de två stora skolorna.   

  

En annan ramfaktor som kunde urskiljas på alla skolorna var vilka ambitioner lärarna har. Alla 

de intervjuade lärarna ansåg att litteraturen kan användas till att utveckla elevernas 

omvärldskunskap och det var denna ambition som tydligast syntes hos de intervjuade lärarna. 

Vad detta beror på har inte denna undersökning något svar på men det kan mycket väl bero på 

lärarnas tolkning av kursplanerna i svenska eftersom det är den minsta gemensamma nämnaren 

på alla fyra skolor. Kursplanerna som styrdokument är även gemensamt för alla de undersökta 

skolorna vilket gör det troligt att detta påverkar den någorlunda gemensamma synen på ämnet 

hos lärarna. Styrdokumenten i sig är även den ramfaktor som är gemensam för alla skolorna i 

undersökningen och det är läroplanen som alla lärare alltid måste förhålla sig till i sin 

undervisning. Detta leder till att litteratur måste finnas med i lärarnas svenskundervisning men 

det är också upp till var och en att tolka hur mycket litteratur som faktiskt ska vara med i 

undervisningen. Att alla intervjuade lärare ansåg att litteratur var viktigt i undervisningen tyder 

på att lärarna har en gemensam grundsyn på svenskämnet där litteratur är en viktig del av ämnet. 

Denna undersökning kan inte besvara varför lärarnas syn på svenskämnet är liknande utan bara 

att den är det. För att besvara varför hade därför en grundligare undersökning behövts göras där 

det bland annat hade behövt undersökas var lärarna fick sin utbildning. Om många av lärarna 

har fått sin utbildning via samma universitet är det möjligt att deras syn på svenskämnet är 

påverkat därifrån.   

  

Den främsta skillnaden mellan skolorna var hur samarbetet inom skolan såg ut. De olika 

ämneslagen var ramfaktorer på alla skolor eftersom det påverkar vilken undervisningen som 

sker i klassrummet. Det skiljer sig dock hur ämneslagen är ramfaktorer på de olika skolorna. 

Dahliaskolan var den enda skolan där ämneslaget i svenska hade ett mycket brett samarbete och 

som även jobbade för en gemensam syn på hur litteraturundervisningen ska se ut bland 

svensklärarna. En intressant aspekt är att Citrusskolan och Dahliaskolan har många 

gemensamma nämnare däribland att de båda är stora kommunala skolor i anslutning till stadens 

centrum. De har även jämförelsevis likartat antal svensklärare och elever samt ett brett 

samarbete mellan skolornas bibliotek. Det är dock tydligt att det inte sker något utbyte mellan 

de två skolornas svensklärare eftersom Citrusskolan inte har något större fokus på 

ämnesutveckling under detta läsår. Det kan därför konstateras att det inom Dahliaskolan sker 
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ett likvärdighetsarbete inom litteraturundervisningen som inte återfinns på någon av de andra 

skolorna. Det finns heller inget större samarbete mellan de kommunala skolorna inom 

litteraturundervisningen och likvärdigheten kring litteraturundervisningen stannar därför inom 

Dahliaskolan. Att den mindre kommunala skolan har ett lågt samarbete mellan de två 

svensklärarna kring litteratur kan bero på att den ena läraren var nyanställd. Det är därför möjligt 

att samarbetet skulle utvecklas med tid och att det därigenom kommer ske ett större samarbete 

kring litteraturundervisning. Dahliaskolan är den enda skolan med en mycket tydlig skolkultur 

som tydliggörs via att ämneslaget försöker arbeta fram en gemensam litteraturundervisning med 

gemensam syn på hur elevernas progression ska se ut. Det viktiga är inte vad eleverna läser utan 

snarare att de utvecklas i läsningen från årskurs 1 till 3.   

  

I avsnitt 3.2 tar föreliggande undersökning upp Lundströms (2007) avhandling, författaren har 

intervjuat och observerat fyra gymnasielärare på en skola. Lundström kunde uppfatta utifrån 

observationerna att det fanns en rådande skolkultur där kulturarvet premierades. Till skillnad 

från Lundströms avhandling nämner de intervjuade lärarna inte något om kulturarvet utan det 

var snarare omvärldskunskap som premierades av lärarna i litteraturundervisningen. Det är 

möjligt att det har skett en förändring utifrån den nya läroplanen från 2011 och att skolan 

överlag premierar demokratiska värderingar högre idag. Det är därför möjligt att fler lärare inte 

känner sig nödgade att motivera litteraturundervisning utifrån kulturarvet längre. En annan 

möjlig orsak till att få lärare i föreliggande undersökning nämner kulturarvet kan vara att endast 

en av de intervjuade lärarna har mer än 20 års erfarenhet inom yrket. Lärarna kan därför vara 

påverkade av vilken utbildning de har fått och att kulturarvsidealet har försvagats. Dock ska 

sägas att inga lärare säger sig vara emot att klassiker används vilket i sig kan bero på de enskilda 

lärarnas uppfostring kring kulturarvet, men det kan lika gärna bero på att det i läroplanen står 

att undervisningen ska innehålla litteratur från olika tider och kulturer. Det kan därför anses 

självklart som svensklärare idag att åtminstone ta upp vad som anses vara litterära klassiker i 

undervisningen.   

  

Bergman (2014) menar att en anledning till att kulturarvstexterna gärna återanvänds är eftersom 

dessa ofta redan har färdiga planeringar och uppgifter. Hon fortsätter med att det finns för lite 

tid för lärarna att sätta sig in i nyare litteratur och att det därför är lätt att fastna i samma texter. 

Föreliggande undersökning kan konstatera samma sak och många av de intervjuade lärarna 

nämner bristen på tid som en viktig faktor i planerandet av undervisningen. När tiden inte räcker 

till att både läsa böcker och göra planeringar till dessa är det lättare att återanvända antingen 

något som läraren känner sig bekväm med sedan förut eller att använda något som någon annan 

har använt sig av förut.   

  

Bergman nämner även lärarnas förhållning till att ta in utomeuropeiska texter i sin undervisning 

och att det fanns lärare som var både mycket positiva till detta samt de som var mer negativt 

inställda. I föreliggande undersökning nämndes detta endast av Cecilia på Citrusskolan som var 

mycket engagerade i att ta in både nya texter och utomeuropeiska. Precis som i Bergmans 

forskning tycks det råda stor skillnad mellan lärarna i hur stort fokus som läggs på 

utomeuropeiska texter. Det är möjligt att fler av de intervjuade lärarna tog in dessa texter i sin 

undervisning men att det i intervjusituationen inte kom upp. En möjlig tolkning är även att det 
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är de enskilda lärarnas egna ambitioner som styr hur mycket det utomeuropeiska texterna ska 

få synas i klassrummet. På grund av tidsbrist förlorar många lärare möjligheten att läsa in sig 

på nya verk vilket också kan vara en anledning till att inte fler lärare nämnde om de använde 

sig av utomeuropeiska verk. Det är möjligt att de inte har haft möjlighet att läsa in sig på 

utomeuropeiska verk och att dessa därför stannar utanför undervisningen.   

  

Brodow och Rininsland (2005) tar upp hur maktfördelningen ser ut kring textvalet och att det 

blivit mer och mer vanligt att eleverna får ett inflytande i valet av texter. De säger dock att det 

är ett skenbart inflytande och att det i slutänden är läraren som bestämmer. Detta syntes även i 

föreliggande undersökning där bland annat Felicia försökte läsa allt som eleverna ska läsa. Hon 

försökte därigenom sortera bort det som hon själv ansåg vara icke rumsren litteratur samt böcker 

hon ansåg ej skulle passa eleverna. Hon berättade även hur hon kunde försöka övertala en del 

elever som hon ansåg ej lämpade för vissa böcker att byta dessa mot ett annat verk. Detta är ett 

tydligt exempel på hur läraren har makten över textvalet i klassrummet och trots att eleverna 

har ett visst inflytande är det fortfarande ett skenbart inflytande där läraren har det sista ordet.   

  

Ytterligare likheter mellan föreliggande undersökning och Brodow och Rininslands forskning 

var konstaterandet att skolornas bokbestånd påverkade lärarnas textval. I deras undersökning 

gällde skillnaderna mellan olika kommuner samtidigt som i denna undersökning var det 

skillnader inom kommunen som undersöktes. Det kan konstateras att de större skolorna hade 

ett större bokbestånd och därför större möjligheter i valet av texter än de mindre skolorna som 

hade ett mindre bokbestånd. Skolornas bokbestånd tycks vara proportionerligt med hur stora 

skolorna är i allmänhet och detta leder till att lärarna på de små skolorna får använda andra 

medel för att välja texter. På de större skolorna inom kommunen kunde bokbeståndet som 

ramfaktor möjliggöra mer variation i undervisningen samtidigt som det på de små skolorna 

snarare begränsade möjligheterna.    

  

Lundgren (1994) säger att ramfaktorer är de faktorer som möjliggör eller begränsar en viss typ 

av undervisning och det kan vara faktorer som bland annat tid, elevgrupp och ekonomi. 

Föreliggande undersökning kan konstatera att denna beskrivning av ramfaktorer stämmer och 

att lärarnas undervisning är beroende på vilka ramfaktorer som de har att förhålla sig till. För 

lärarna på de mindre skolorna blir till exempel skolbiblioteket en ramfaktor som begränsar 

undervisningen samtidigt som det på de större skolorna skapas möjligheter via stora bibliotek.   

Detta är ett tydligt exempel på hur ramfaktorer både kan skapa möjligheter för en viss typ av 

undervisning samtidigt som de även kan begränsa undervisningen. Precis som för Lundgren 

kan även denna undersökning konstatera att tiden är en annan ramfaktor som påverkar lärarnas 

undervisning. I denna undersökning märktes det att tiden framförallt påverkade lärarens 

förberedelse och möjligheter att läsa in sig på nya verk. Detta leder bland annat till att många 

lärare har svårt att ta in utomeuropeisk litteratur i undervisningen   

  

Syftet med föreliggande undersökningen var att visa hur ramfaktorer kan styra 

litteraturundervisningen och hur lärarna resonerar kring detta. Undersökningen har visat att 

ramfaktorer styr litteraturundervisningen genom att påverka hur lärarna faktiskt kan bedriva sin 

undervisning i klassrummet. Elevgruppen och lärarnas uppfattning av dem som ramfaktor har 
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lett till att vissa lärare arbetar mer explicit i sin undervisning samtidigt som andra lärare låter 

sina ambitioner stå tillbaka och istället arbeta på ett sätt som kan tilltala eleverna. Till sist tyder 

det på att litteraturundervisningen är någorlunda likvärdig inom den undersökta kommunens 

gymnasieskolor eftersom de har gemensamma ramfaktorer såsom elevgrupp, styrdokument och 

synen på svenskämnet/ lärarnas ambitioner. Det är dock inte en helt likvärdig 

litteraturundervisning eftersom det inte finns något samarbete mellan skolorna och 

undervisningen kommer därför att skilja sig åt mellan dem. Att de trots detta har vissa 

gemensamma ramfaktorer, som lärarnas ambitioner och synen på elevgrupperna, betyder att 

även om litteraturundervisningen kommer skilja sig åt är målet för undervisningen detsamma.   

7.3 Förslag till fortsatt forskning   

Denna undersökning har endast gjort ett nedslag för att visa hur lärare resonerar kring 

ramfaktorer inom ett visst moment. Nästa naturliga steg vore därför att undersöka hur 

ramfaktorerna påverkar i klassrummet utifrån lärarens retorik. Genom en sådan undersökning 

kan även processer inne i klassrummet analyseras och det kan även visa vilket resultat olika 

ramfaktorer kan skapa. Denna undersökning har till exempel inte kunnat besvara vad resultatet 

i klassrummet blir utifrån en ramfaktor såsom storleken på skolans bibliotek.   

  

I ett bredare perspektiv kan vidare forskning behandla jämförelser mellan olika kommuner i 

syfte att undersöka om det är samma ramfaktorer runt om i landet. Denna undersökning kunde 

konstatera att i just denna kommun styrdes undervisningen av samma eller liknande ramfaktorer 

runtom på skolorna och att dessa var detsamma som återfanns i Sarlands (1991) forskning. Detta 

betyder dock inte att det kommer se likadant ut runt om i landet, olika kommuner har till 

exempel olika ekonomiska medel att tillstå vilket skulle kunna leda till att andra ramfaktorer 

träder fram.   
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Bilagor   
Intervjumall  

• Tid som lärare? Har du jobbat på någon annan skola?  

• Utbildning?  

• Tidigare erfarenhet?   

• Vilka elevgrupper har du? – Har du jobbat med andra grupper tidigare eller är dessa 

grupper de du främst har undervisat i?  

• Vad är dina tankar om läsning? Rent allmänt?   

• Läser du mycket själv?   

• Hur tänker du kring litteraturundervisningen? (ska det ägnas mycket/lite tid) -   

• Hur pass viktigt är det att arbeta med litteratur? Om ja: varför?  

• Hur arbetar du när du planerar för ett litteraturmoment?  

• Arbetar du programspecifikt i litteraturundervisningen?   

• Använder du dig av textutdrag eller hela verk? Blandar du de två? – kan du beskriva hur 

du arbetar med de två alternativen?  

• Hur mycket tid av undervisningen ägnas åt litteratur? (Finns det något tryck att du ska 

ha så här mycket tid?)  

• Har ni ett ämneslag? Vad spelar det för roll i din litteraturundervisning? Ger de förslag 

på böcker, metoder etc.?   

• Spelar arbetslaget in något i din undervisning?  

• Använder du dig av biblioteket eller böcker från något annat förråd?  

• Får ni möjlighet att påverka vilka böcker som finns?  

• Finns det något du skulle vilja ändra kring tillgången av böcker på skolan?   

• Vilka typer av böcker får/ser du gärna att eleverna läsa?  

• Finns det någon litteratur som du undviker i undervisningen?  

  

  




