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1. Inledning 

Gymnasieskolans litteraturundervisning är ett ämne som ständigt är under debatt. Litteraturen 

som helhet har länge utgjort en självklar del av svenskämnets kursplaner, men mer specifika 

detaljer om vad som ska läsas samt hur texterna ska introduceras och följas upp är inte alls 

lika självklara. Birgitta Svensson (2008:11) påpekar att det då och då kommer ”[a]larmerande 

rapporter om barns och ungdomars minskade intresse för att läsa”, vilket många menar beror 

på konkurrensen från nya medier som film och datorspel. Detta leder till att frågor om varför 

litteraturundervisning bör bedrivas, vad som bör läsas och hur undervisningen bör gå till är av 

hög relevans. Därför är det dessa frågor som står i fokus i denna uppsats. 

 

1.1 Bakgrund 

Även om litteratur idag ses som en självklar del av svenskundervisningen betyder det inte att 

det alltid har varit så. Jan Thavenius (1999a:23) berättar att undervisning i svensk litteratur 

inte fick en fast plats i läroverkets kursplaner förrän mitten av 1800-talet, och inte ens då 

ansågs litteratur vara en särskilt viktig del av svenskämnet jämfört med det rent språkliga 

innehållet, till exempel grammatik. Arbetet med litteratur var mycket mekaniskt, 

utantillärning spelade sannolikt en stor roll och ett av målen var att finna den ”korrekta” 

betydelsen i de texter som lästes. Läsningen skulle associeras med arbete och ansträngning 

snarare än nöje och underhållning, och därför blev det viktigt för litteraturundervisningen att 

utgöra en motpol till den ”ytliga nöjesläsningen” som av många ansågs vara förkastlig. 

Successivt fick litteraturen större och större plats i undervisningen och 1900-talets första hälft 

kallas ibland litteraturundervisningens storhetstid (Thavenius 1999b:121ff). 

 

När litteraturen gjorde sitt intåg i den svenska skolan var det lätt att motivera varför eleverna 

skulle läsa. Magnus Persson (2007:7) berättar att det då var ”den största svenska litteraturen”, 

det vill säga litteratur som lärare, litteraturvetare med flera ansåg hålla hög kvalitet, som 

skulle läsas i syfte att skapa ”goda svenska medborgare genomsyrade av fosterlandskärlek”. 

Skolan skulle motarbeta dålig smak och dålig moral genom litteraturundervisningen, och 

litteratur lästes med andra ord av både ”nationella, moraliska och estetiska skäl” (Thavenius 

1999a:24). Idag däremot, är frågorna om litteraturläsningens vad, hur och varför betydligt 

svårare att besvara och Persson (2007:7) menar att detta bland annat beror på den nya 

mediekulturen, där litteraturläsning inte längre är en självklar del. Annette Årheim (2009:80f) 
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instämmer i detta och menar att många, trots optimistiska föreställningar om litteraturens 

värde, tycker att de saknar hållbara argument för litteraturläsning i dagens mediesamhälle. I 

skolans styrdokument verkar däremot litteraturen fortfarande ses som självklar, kanske till 

och med alltför självklar. Persson (2007:219) instämmer i att litteraturen kan leda till allt det 

positiva som nämns i till exempel gymnasiets kursplaner, men han lyfter också fram 

problemet med att de legitimeringar som ges för litteraturläsning i olika styrdokument ofta 

formuleras som ”enkla påståenden där de goda effekterna av läsning tas för givna eller 

förutsätts ske mer eller mindre automatiskt”. Detta märks i Skolverkets (2014:1) ämnesplan 

för svenska där det bland annat hävdas att den enskilda eleven ”med hjälp av skönlitteratur, 

texter av olika slag och olika typer av medier lär […] känna sin omvärld, sina medmänniskor 

och sig själv”. Litteraturen används som ”källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” samtidigt som den 

utmanar eleverna till nya tankesätt och perspektiv. Liknande formuleringar återfinns i 

sammanställningar av enkätstudier genomförda av Margareta Petersson (2009:27) och Staffan 

Thorson (2009:91ff). 

 

För att kunna konkurrera med de nya medierna, och samtidigt inte ta litteraturundervisningens 

förtjänster för givna, bör alltså frågan om litteraturundervisningens varför vara en central 

utgångspunkt både i forskning, kursplaner och hos enskilda svensklärare. Som nämnts ovan är 

frågan dock inte lätt att besvara. Elaine Showalter (2003:21f) påpekar att forskare inte ens 

lyckats komma överens om en definition av vad litteratur är, än mindre varför vi ska läsa den, 

och förmodligen kommer vi aldrig komma fram till något entydigt svar. Å andra sidan kanske 

det inte heller är det som är syftet. Persson (2007:6f) hävdar nämligen att litteraturen, liksom 

våra sätt att läsa, ständigt förändras. Därför måste också motiveringarna till varför vi ska läsa 

följa med i denna utveckling. Vi kan inte längre motivera litteraturundervisningen på samma 

sätt som vi gjorde i slutet av 1800-talet, och vi kan heller inte motivera läsning på samma sätt 

för alla människor, eftersom vi alla läser (eller undviker att läsa) av olika anledningar. Detta 

gör frågan om litteraturundervisningens varför än mer komplicerad och svårbesvarad, och det 

innebär att kraven på gymnasieskolans svensklärare höjs. Istället för att göra det enkelt och 

bara hänvisa till kursplanen, något som Showalter (2003:24) påpekar är vanligt, måste läraren 

själv fundera över vad han/hon faktiskt vill åstadkomma med sin undervisning. Thavenius 

(1999c:17) lyfter fram ”de pedagogiska traditionernas makt” som innebär att gamla 

uppfattningar och arbetssätt har en förmåga att leva kvar i undervisningen under lång tid om 
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lärare inte stannar upp och reflekterar över dem. Även Gunilla Molloy (2003:35f) tar upp 

detta och varnar för den så kallade ”rutiniseringen”, det vill säga att lärare oreflekterat gör 

som de alltid har gjort utan att ta hänsyn varken till undervisningens syfte, dess innehåll eller 

eleverna. Varför litteratur ska studeras, varför ett visst verk eller arbetssätt väljs, är med andra 

ord frågor som måste vara ständigt närvarande i lärares planering av litteraturundervisningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i några av de arbetssätt som svensklärare på 

gymnasiet kan använda vid arbetet med skönlitteratur i undervisningen, samt de didaktiska 

intentioner som kan ligga bakom valet av dessa arbetssätt och den litteratur som studeras. 

Syftet har brutits ner i tre mindre frågeställningar: 

 

 Vad bör lärare tänka på när de gör sina litteraturval? 

 Hur kan litteratursamtal, filmvisning respektive drama användas i gymnasiets 

litteraturundervisning? 

 Vilka för- respektive nackdelar har dessa tre arbetssätt? 

 

1.3 Disposition 

Den övergripande strukturen i denna uppsats utgår från tre didaktiska grundfrågor: Varför? 

Vad? och Hur? som Molloy (2003:31) lyfter fram som bra utgångspunkter i all undervisning. 

Uppsatsens inledande kapitel presenterar en kort historisk bakgrund till ämnet som ska 

studeras, nämligen skönlitteratur i gymnasiets svenskundervisning. Här diskuteras också 

varför litteratur bör studeras liksom vikten av att lärare själva har en tydlig avsikt med sin 

litteraturundervisning. Även det syfte och de frågeställningar som uppsatsen utgår från 

presenteras i detta första kapitel. I det andra kapitlet följer en presentation av hur arbetet med 

uppsatsen gått tillväga, med andra ord hur litteraturvalet skett, vilka källor som varit av störst 

betydelse i skrivprocessen samt vilka avgränsningar som gjorts. Kapitel 3 handlar om lärares 

litteraturval och de didaktiska aspekter lärare måste ta hänsyn till när de väljer vilken 

litteratur, alltså vad, som ska behandlas i undervisningen. Kapitel 4 bygger vidare på detta 

genom att presentera konkreta förslag på hur lärare kan arbeta med den skönlitteratur de valt. 

Dessa förslag utgår från tre övergripande arbetssätt: litteratursamtal, filmvisning och drama. I 
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samband med undervisningsförslagen presenteras även potentiella för- respektive nackdelar 

med dessa, alltså även här de didaktiska aspekterna som lärare måste ta hänsyn till. Eftersom 

uppsatsens främsta syfte är att ge en inblick i olika arbetssätt som kan användas i gymnasiets 

litteraturundervisning är det detta kapitel som utgör den största delen av uppsatsen, som sedan 

avslutas med ett femte kapitel där de slutsatser som dragits sammanfattas och diskuteras. 

 

1.4 Definitioner av begrepp 

Ett begrepp som kommer att användas flera gånger i texten nedan är multimodalitet. Enligt 

Caroline Libergs (2007:9) definition kan ordet multimodal likställas med varierad, och en 

multimodal undervisning är således en undervisning som genom ”en rik och varierad lärmiljö 

[…] ger möjlighet att skapa kunskap på många olika sätt”. I denna uppsats nämns olika 

medier, däribland film, som exempel på multimodala arbetssätt, och Thorson (2009:89) 

skriver till och med specifikt om multimodala medier. I avsnittet som behandlar film nämns 

också det vidgade textbegreppet, som blivit en central del av svenskundervisningen på senare 

år. Libergs (2007:7) definition av detta innebär att begreppet text inte bara innefattar det 

skrivna ordet utan även budskap som överförs på annat sätt. Detta kan till exempel gälla film. 

 

Slutligen bör det även nämnas att både begreppen skönlitteratur och litteratur förekommer i 

presentationerna och diskussionerna av gymnasiets litteraturundervisning. Det görs dock 

ingen skillnad i betydelse mellan dessa begrepp utan de refererar här till samma sak, nämligen 

konstnärliga texter inom genrerna prosa, lyrik och dramatik.
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2. Material och metod 

Eftersom denna uppsats är en konsumtionsinriktad studie kommer syfte och frågeställningar 

att besvaras genom att sammanställa och diskutera forskares och lärares syn på gymnasiets 

litteraturundervisning samt deras förslag på hur litteraturundervisning kan bedrivas. Den 

vetenskapliga litteratur som ligger till grund för uppsatsen består huvudsakligen av 

kurslitteratur från lärarprogrammet samt litteratur som sökts fram i Linköpings universitets 

bibliotekskatalog. Sökord som använts är ”litteraturundervisning”, ”skönlitteratur gymnasiet” 

och ”teaching literature”. Flera av de titlar som använts har även hittats direkt på 

bibliotekshyllorna för undervisning i litteraturvetenskap samt via referenslistor i annan 

litteratur. 

 

De källor som visat sig vara av störst betydelse i skrivprocessen är de fyra avhandlingar som 

använts. Dessa dyker även upp i många referenslistor i annan litteratur och har med andra ord 

haft stort inflytande inom sina respektive områden. Förutom att ge en utförlig bild av ämnet 

som studeras i denna uppsats är de också baserade på forskningsstudier som alla genomförts i 

gymnasieskolan och alltså har en tydlig koppling till hur litteraturundervisningen faktiskt ser 

ut. De innehåller också intervjuer med verksamma lärare som alla besitter värdefulla 

kunskaper som behövs vid planering och genomförande av en lyckad litteraturundervisning. 

Eva Hultins Samtalsgenrer i gymnasiets litteraturundervisning från 2006 samt Michael 

Tengbergs Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan från 

2011 fördjupar sig båda i litteratursamtal och utgör därför grunden till avsnittet i uppsatsen 

som behandlar detta. Christina Olin-Schellers Mellan Dante och Big Brother. En studie om 

gymnasieelevers textvärldar från 2006 tar upp multimodalitet och gymnasieelevers relation 

till nya medier, och det faller sig därför naturligt att inkludera denna i avsnittet om 

filmvisning. Lotta Bergmans Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av 

svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser från 2007 ger en mer generell bild av 

svenskämnet och tar upp aspekter som behandlar både språk och litteratur. I uppsatsen har 

denna avhandling främst kommit till användning i avsnittet som behandlar drama. 

 

Utöver avhandlingarna har Skolverkets kursplaner för ämnet svenska utgjort en viktig grund, 

liksom flera av de kortare artiklar som använts. Den artikel som varit av allra störst betydelse 

är Anders Danells ”Fyra läsarfällor” ur antologin Läslust och läslist. Idéer för högstadiet och 

gymnasieskolan, utgiven 2005 (red. Inger Norberg). Danell har själv arbetat som 
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gymnasielärare i många år och de lektionsupplägg han presenterar, varav de flesta också 

presenteras i denna uppsats, är upplägg som han själv använt i sin undervisning med lyckat 

resultat. Dessa är både annorlunda och kreativa, och har som ett av sina främsta syften att 

fånga elevernas intresse, något som gör dem extra värdefulla då litteraturundervisningen visat 

sig vara svår att ta till sig för många gymnasieelever. 

 

Eftersom uppsatsens inledande kapitel innehåller en kort historisk bakgrund med fokus på 

litteraturens ställning i den svenska skolan från 1800-talets mitt och framåt, har Jan Thavenius 

antologi Svenskämnets historia från 1999 varit till stor hjälp här. I samband med den 

historiska bakgrunden diskuteras även varför vi ska läsa skönlitteratur i skolan, och därför 

fick också Magnus Perssons Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen från 2007 stor betydelse. Frågan om varför vi ska läsa litteratur, liksom 

frågan om varför vi bör reflektera över varför vi ska läsa litteratur, tas även upp i boken 

Teaching Literature från 2003, skriven av Elaine Showalter som under många år undervisat i 

kurser i engelsk och amerikansk litteratur på universitet runt om i världen. Ytterligare tre 

internationella källor återfinns i denna uppsats: en artikel från 2001 som diskuterar 

litteratursamtal, skriven av Janice F. Almasi m.fl., en bok från 2010 som behandlar 

litteraturundervisning och film, skriven av Sylvi Penne samt en bok om skönlitteratur och 

drama från 2009, skriven av Jeffrey D. Wilhelm och översatt till svenska av Anna Sörmark. 

De internationella källorna har inkluderats för att ge uppsatsens innehåll en extra dimension i 

form av en mer generell bild av litteraturundervisning. Självklart kunde det varit intressant att 

inkludera ännu mer internationell forskning men eftersom det är svenskämnets 

litteraturundervisning som är huvudfokus, faller det sig naturligt att majoriteten av de källor 

som använts är just svenska. 

 

2.1 Avgränsningar 

I valet av källor har fokus legat på nyare texter (från 2000-talet), dels för att öka chanserna att 

ge en så aktuell bild av litteraturundervisning som möjligt, och dels för att göra en 

avgränsning då det gjorts mycket omfattande forskning på området. Eftersom den svenska 

gymnasieskolan fick en ny läroplan med nya kursplaner 2011 har heller inte aspekter som har 

en specifik koppling enbart till de gamla kursplanerna inkluderats, även detta för att ge en så 

aktuell bild av undervisningen som möjligt. Övriga avgränsningar som gjorts i uppsatsen är 

att det är gymnasiets, och inte grundskolans undervisning som fokuseras, även om de 
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lektionsupplägg som presenteras och diskuteras säkerligen kan anpassas efter både gymnasiet 

och högstadiet. Dessa lektionsupplägg utgår från tre avgränsade arbetssätt: litteratursamtal, 

filmvisning och drama. Litteratursamtal valdes eftersom det är ett mycket vanligt sätt att 

arbeta med litteratur på, vilket innebär att det också är lätt att hitta forskning på området. Film 

inkluderades som exempel på ett multimodalt arbetssätt, något som blir vanligare och 

vanligare i skolan och som dessutom utgör en del av kursplanernas centrala innehåll. Slutligen 

inkluderades även drama då det är ett arbetssätt som erbjuder stora möjligheter till lärande 

men som trots detta ofta glöms eller väljs bort av lärare av olika anledningar. 

 

Utöver litteratursamtal, filmvisning och drama finns det en mängd olika arbetssätt som lärare 

kan använda i litteraturundervisningen, men eftersom detta är en begränsad studie finns det 

tyvärr inte utrymme att lyfta fram alla dessa här. Ett av de arbetssätt som valts bort i 

uppsatsen är den skriftliga bokrecensionen, som kändes överflödig då den har stora likheter 

med det informella boksamtalet, som nämns i kapitel 4. Att låta eleverna producera egna 

texter, till exempel dikter på speciella versmått för att få ökad förståelse för dessa, har inte 

heller tagits upp, främst för att detta inte uppmärksammas i svenskämnets kursplaner. Där 

ligger fokus istället på att eleverna ska producera mer vetenskapliga texter. Detta hindrar dock 

inte att lärare använder ovanstående arbetssätt, som med fördel kan läggas till som ett 

delmoment i de lektionsupplägg som presenteras nedan. Uppsatsen fokuserar heller inte på 

litteraturhistoria i form av rena epokstudier utan istället på enskilda texter och hur dessa kan 

användas. Även om litteraturhistoria utgör en stor del av litteraturundervisningen är det ändå 

de litterära verken i sig som bör spela huvudrollen. 

 

För att ytterligare avgränsa uppsatsens innehåll tas ingenting om själva avkodningsprocessen i 

läsningen upp, utan fokus ligger på bearbetning av texters innehåll. Att läsa för läsandets skull 

(för att främja läshastighet, bidra till utökat ordförråd och så vidare) är också något som inte 

nämns explicit. Däremot är förhoppningen att de lektionsupplägg som presenteras i uppsatsen, 

varav många syftar till att inspirera eleverna och väcka läslust, kan bidra till att eleverna 

uppmuntras att läsa för läsandets skull både i och utanför skolan.  
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3. Att välja litteratur som ska behandlas i undervisningen 

I inledningen av denna uppsats diskuterades varför vi ska läsa och arbeta med skönlitteratur i 

skolan. Hur detta arbete rent konkret kan genomföras på gymnasiet kommer att diskuteras 

mer ingående i nästa kapitel. Innan lärare börjar planera hur de ska arbeta med skönlitteratur 

måste de nämligen bestämma vad de ska arbeta med. Vilken litteratur ska behandlas och vilka 

faktorer bör styra det litteraturval som lärare gör? Det är frågor som kommer att diskuteras i 

detta kapitel. 

 

3.1 Kursplanernas krav på litteraturval 

Som lärare bör det falla sig naturligt att i sin lektionsplanering alltid ha Skolverkets 

kursplaner nära till hands, eftersom det är dessa som ska ligga till grund för undervisningen. 

Inom ämnet svenska på gymnasiet finns det idag fyra olika kurser som explicit behandlar 

läsning av skönlitteratur. Det är dels de mer allmänna kurserna Svenska 1, Svenska 2 och 

Svenska 3, som en stor del av alla gymnasister läser, och därutöver kursen Litteratur som ger 

en mer fördjupad inblick i just litteratur och litteraturvetenskap. Ett genomgående krav i 

samtliga kurser är att de ska behandla skönlitterära verk, författade av både män och kvinnor, 

från olika kulturer och tidsepoker. Kursplanen för Svenska 2 nämner dessutom specifikt dansk 

och norsk skönlitteratur som en del av det centrala innehållet, och att den delvis ska läsas på 

originalspråk. Här betonas också att arbetet med skönlitteratur även inkluderar andra medier 

som film och teater (Skolverket 2014:12), något som också nämns i kursplanen för Svenska 1 

(ibid:9). I kursplanen för Svenska 3 förtydligas att skönlitterära texter här innefattar både 

prosa, lyrik och dramatik (ibid:15). Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att det 

inte finns några krav på att eleverna ska läsa ett visst verk eller studera en viss författare, utan 

läraren ges stor frihet i sina textval. Dessa val är dock inte helt oproblematiska, något som 

kommer att visas närmare i nästa avsnitt. 

 

3.2 När lärares och elevers preferenser krockar 

Redan i 1919 års läroplan (Undervisningsplan för rikets folkskolor 1920:52) betonas det att 

litteraturundervisningen bör ta hänsyn till eleverna och deras erfarenheter: ”Texternas 

innehåll bör vara hämtat från sådant, som på grund av erfarenhet eller undervisning tillhör 

barnens föreställningskrets eller som låter sig osökt anknytas till densamma”. Denna attityd 
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återfinns fortfarande hos många lärare, till exempel hos Katja Kulluvaara Östman (2005:29) 

som i sin undervisning genomgående söker välja litteratur som eleverna uttryckt ett intresse 

för. Även Anders Danell (2005:40) påpekar vikten av att utgå från elevernas önskemål, 

förutsättningar och erfarenheter, liksom Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005:88) 

som hävdar att det är viktigt att ta elevernas textval på allvar. Att helt och hållet låta eleverna 

bestämma vad de ska läsa kan dock bli problematiskt. Sylvi Penne (2010:23) berättar om hur 

hon följde med några elever till skolbiblioteket för att hjälpa dem att hitta varsin bok som de 

skulle läsa. Hon visade dem flera olika böcker som hon själv tyckte skulle passa, men 

eleverna avvisade alla hennes förslag och menade att de bara ville ha tunna böcker med stor 

text. Att ständigt tillgodose ett önskemål som detta kan bli problematiskt eftersom dessa 

böcker sällan utgör någon större utmaning för eleverna, och därmed inte heller lika stora 

möjligheter till utveckling och lärande. 

 

3.3 Förmedling av kulturarvet 

Lärares och elevers litterära preferenser kan också krocka på andra sätt. Ett exempel som visar 

detta är synen på litterära klassiker och i vilken utsträckning dessa bör läsas i skolan. 

Nationalencyklopedin (2014) definierar klassiker som ”författare eller litterärt verk som på 

grund av sitt bestående värde anses förtjäna beteckningen klassisk”. Vad ”bestående värde” 

innebär samt vem som avgör vilka författare och verk som har ett bestående värde kan 

diskuteras, eftersom vi alla har olika åsikter om detta. Ett logiskt antagande är dock att 

författare och verk som har något tidlöst och allmänmänskligt över sig, som gör att de 

fortsätter att läsas och uppskattas av många människor över tid, kan anses ha någon form av 

bestående värde och därmed också kallas klassiker. 

 

En vanlig uppfattning är att lärare helst vill arbeta med klassiker i sin undervisning och 

därigenom förmedla både svenskt och internationellt kulturarv, medan eleverna hellre läser 

nyutkommen litteratur, om de ens läser något överhuvudtaget. Enligt Thavenius (1999a:26) 

har denna klyfta mellan litteraturens (och lärarens) kontra elevernas värld gett upphov till 

kritik och diskussioner ända sedan 1800-talet, och fortfarande verkar alltså dilemmat kvarstå 

”om valet av böcker skall styras av allmänbildningsargumentet eller av elevernas intressen”, 

som Per Olov Svedner (2010:52) uttrycker det. 
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Enligt lärare som intervjuats av Brodow och Rininsland (2005:74f) är klassiska texter ofta 

mer svårtillgängliga än moderna, vilket kan vara en orsak till elevernas negativa inställning. 

Ålderdomligt språk, obekanta ord, komplicerad meningsstruktur i kombination med 

”anspelningar på en obekant mytologi eller på en tid som unga läsare inte är förtrogna med” 

är exempel på denna svårtillgänglighet. Flera lärare som intervjuats hävdar dock att det inte 

behöver finnas någon motsättning mellan klassiker å ena sidan, och texter som intresserar 

eleverna å den andra. Många äldre texter tar nämligen upp allmänmänskliga problem som är 

relevanta även för eleverna. Om läraren dessutom betonar att ”det är viktigt för självkänslan 

och förmågan att i framtiden röra sig i olika sammanhang att man har stött på vissa författare 

och texter och inte är helt okunnig om litteraturens klassiker” (ibid:76) brukar valet av 

litteratur kunna accepteras av eleverna. Något som också motiverar eleverna är kompromisser 

och ömsesidig respekt. En lärare som intervjuats av Brodow och Rininsland (2005:131) 

berättar att om hon visar respekt för att eleverna vill läsa en speciell text, brukar de i gengäld 

visa respekt när hon vill att de ska läsa något som de inte är spontant intresserade av. Något 

som också motiverar eleverna är känslan av att de har lyckats med något; om en elev som 

klarat av att läsa en svår text också får positiv respons på detta kommer läslusten förmodligen 

att öka och det blir lättare att få eleven att fortsätta läsa texter av samma typ och 

svårighetsgrad (ibid:96). 

 

3.4 Sammanfattning och kommentarer 

Baserat på ovanstående verkar alltså det vinnande konceptet gällande litteraturval vara att 

inkludera både litterära klassiker och mer nyutkommen litteratur. Det är också detta synsätt 

som förmedlas i en stor del av forskningen. Svedner (2010:54f) hävdar att skolan bör bredda 

elevernas litterära repertoar och de ska ”få möta sådan litteratur som de känner till, men också 

sådan litteratur som de inte mött förut och kanske aldrig utan skolans insats skulle möta. Det 

innebär att de gärna får fortsätta att läsa populärlitteratur – om de samtidigt kan acceptera att 

läsa även annan litteratur i skolan”. Litteraturundervisningen måste alltså både förankras hos 

eleverna samtidigt som den också ska introducera det främmande som ligger utanför deras 

egen verklighet. Även Lars Wolf (2002:143) betonar vikten av variation när det gäller 

litteraturval: ”blanda högt med lågt, vackert med fult, allvarligt med komiskt, det formstrama 

med det vildvuxna”. Och visst är det så att ju större variation desto större chans att alla elever 

kan hitta något som passar just dem. Med detta synsätt behöver alltså inte krocken mellan 

lärares och elevers litterära preferenser vara något problem. Istället kan både lärarens och 
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elevernas intressen tas tillvara. För att detta ska kunna göras på bästa sätt är det viktigt att 

läraren själv läser många olika slags texter och att han/hon också känner sina elever väl och 

vet vad de uppskattar för typ av texter. Ytterligare en viktig aspekt som rör litteraturval tas 

upp av Sten-Olof Ullström (2009:137) som påpekar att de texter som läses i så stor 

utsträckning som möjligt bör vara hela verk och inte bara utdrag, eftersom detta underlättar 

för eleverna att komma in i textvärlden. Hur kan då lärare arbeta med de texter som valts ut? 

Denna fråga kommer att besvaras i nästa kapitel. 
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4. Olika sätt att arbeta med skönlitteratur i klassrummet 

I detta kapitel kommer de tre arbetssätten litteratursamtal, filmvisning samt drama att 

fokuseras. Utifrån litteraturdidaktisk forskning presenteras förslag på hur dessa arbetssätt rent 

konkret kan användas i arbetet med skönlitteratur i klassrummet samt vilka didaktiska 

förtjänster och brister dessa arbetssätt kan ha. Kapitlet är indelat i tre mindre avsnitt, ett för 

varje arbetssätt. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning och kommentarer till det 

aktuella arbetssättet. 

 

4.1 Litteratursamtal 

Michael Tengberg (2011:12) definierar litteratursamtal som ”samtal i klassrummet om en 

litterär text som samtalsdeltagarna läst”. Just ordet ”samtal” har blivit ett honnörsord i skolan 

och det lyfts ofta fram som en viktig del av både lärande och demokrati, något som Eva 

Hultin (2006:17) påpekar i sin avhandling. Även Ullström (2009:137) framhåller 

litteratursamtalets positiva effekter då han menar att läsning per definition handlar om 

kommunikation, en dialogisk process i form av ett utbyte mellan text och läsare. Därför är 

litteratursamtalet bättre än individuellt arbete med studiefrågor för att bearbeta och 

vidareutveckla detta kommunikativa utbyte. Baserat på ovanstående är det inte konstigt att 

just samtalet blivit en väsentlig del av arbetet med skönlitteratur i klassrummet. 

Litteratursamtal kan dock genomföras på en mängd olika sätt. Några av dessa kommer att 

behandlas nedan med utgångspunkt i den studie som Hultin presenterar i sin avhandling, där 

hon urskiljer fyra olika samtalsgenrer som används av de fyra lärare som deltagit i studien. 

Samtalsgenrerna beskrivs i mycket allmänna drag vilket gör att de går att tillämpa på i princip 

vilka skönlitterära texter som helst. Samtalen kan utgöra en del av en lektion, en hel lektion 

och i vissa fall även sträcka sig över flera lektioner. 

 

4.1.1 Det undervisande förhöret 

Den första samtalsgenren benämner Hultin (2006:158) som Det undervisande förhöret, vars 

övergripande syfte är att ”förmedla och fastställa säker kunskap samt att kontrollera elevernas 

kunskap och läsförståelse”. Litteraturen ses som en kunskapskälla som bidrar till att uppnå 

detta syfte, och det blir därför viktigt att legitimera den litteratur som studeras så att eleverna 

accepterar den som säker och korrekt (ibid:171ff). I det undervisande förhöret får eleverna i 
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regel förformulerade frågor att besvara med utgångspunkt i det de läst. Det är frågorna som 

styr samtalet vilket gör denna samtalsform väldigt strikt (ibid:158). Under samtalets gång görs 

ständiga återkopplingar till dess struktur, till exempel genom att hänvisa till den fråga som 

står näst på tur att behandla, och samtalet är slut när samtliga frågor har besvarats. Retoriska 

frågor, lotsning samt miniföreläsningar är alla vanliga inslag i det undervisande förhöret och 

dessa är också nära kopplade till syftet att förmedla och fastställa säker kunskap (ibid:161ff). 

 

Den lärare som i Hultins (2006:186f) studie använder sig av det undervisande förhöret har 

som mål med sin litteraturundervisning att eleverna ska få möta olika slags texter (och även 

film) samt lära sig att reflektera över dessa. De ska till exempel kunna se sig själva, tiden och 

samhället i text och film men de ska framförallt få del av kulturarvet. Samma lärare påpekar 

att fördelen med ett så pass strukturerat och styrt samtal är att risken för att det spårar ur eller 

leder till bråk minskar (ibid:161). Ytterligare en fördel är att de förformulerade frågorna utgår 

från den lästa texten vilket gör att texten hela tiden står i fokus. Enligt Ullström (2009:131ff) 

finns det nämligen flera exempel på läroboksuppgifter om litteratur där svaren inte återfinns i 

den lästa texten utan istället är generella frågor som utgår från ett tema som är centralt i 

texten. Även om dessa frågor kan vara relevanta att diskutera varnar Ullström för att använda 

sig av denna typ av frågor, eftersom de saknar tydlig anknytning till det lästa och därför inte 

har något direkt samband med litteraturundervisningen. 

 

Att frågorna är tydligt kopplade till texten behöver dock inte garantera att de är av bra kvalitet 

och att de leder till bra diskussioner. Tengberg (2011:191) menar nämligen att så kallade 

förtolkade frågor, till exempel retoriska frågor som förutsätter ett på förhand uttänkt ”rätt” 

svar, hämmar elevernas tolkningsprocess vilket begränsar samtalet. Som nämnts ovan är just 

dessa retoriska frågor dominerande i det undervisande förhöret. Även Wolf (2002:134) anser 

att förtolkade frågor är en nackdel då han hävdar att litteraturundervisningen bör 

kännetecknas av kreativitet, öppet tänkande och olika tolkningar. Thorson (1988:165), som 

forskat om litteratur och dess förhållande till uppgifter i läroböcker, är inne på ett liknande 

spår. Enligt honom är många läroboksuppgifter om skönlitterära texter så kallade 

innehållsfrågor som ska kontrollera elevernas läsförståelse, i likhet med det undervisande 

förhöret. Han menar vidare att risken med denna typ av frågor, även om de syftar till ökad 

förståelse, är att de lätt leder till en förståelse enbart på ytplanet. Ullström (2009:129) 

instämmer i detta genom att påpeka att forskningen visar att ”innehålls- och kontrollfrågor 
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uppmuntrar studiestrategier, där eleverna söker upp svaret i texten utan att först läsa igenom 

den”. Självklart behöver inte lärare som använder sig av det undervisande förhöret följa 

läroboksuppgifternas struktur men enligt Boel Englund (1999:84f) tillskrivs läroböcker ofta 

stor auktoritet och många anser att om de följer läroboken garanterar detta att kursmålen 

uppfylls. Det är med andra ord inte orimligt att lärare hämtar inspiration till sina frågor från 

just läroböcker. Ytterligare en nackdel med det undervisande förhöret är att eleverna lätt kan 

göra motstånd mot denna typ av strikta samtal, vilket Hultins (2006:178ff) studie ger exempel 

på. Eleverna kan till exempel skämta om textens innehåll eller parodiera själva samtalsgenren 

och på så sätt göra att samtalet driver bort från sin fasta struktur och mer eller mindre urartar 

(vilket motsäger lärarens uppfattning om att den strikta strukturen motverkade just detta). De 

kan även visa motstånd genom att svara minimalistiskt eller vara helt tysta, med påföljd att 

det inte blir något flyt i samtalet. 

 

4.1.2 Det texttolkande samtalet 

Den andra samtalsgenren som nämns i Hultins (2006:195) studie är Det texttolkande samtalet, 

vars övergripande syfte är att ”tolka och analysera texter”. Litteraturen ses här inte som en 

kunskapskälla utan som tolkningsbara texter som möjliggör olika tolkningar (ibid:211). 

Därför behöver valet av litteratur inte legitimeras på samma sätt som i det undervisande 

förhöret och lärarens tolkning har inte nödvändigtvis en privilegierad ställning på förhand. 

Läraren betonar att det inte finns något rätt eller fel och att det finns möjlighet att ifrågasätta 

textens trovärdighet. Det texttolkande samtalet får sin struktur genom att olika teman 

behandlas och liksom i det undervisande förhöret presenterar läraren förformulerade frågor 

som utgångspunkt för samtalet. Dessa följs dock inte alls lika strikt utan är en resurs snarare 

än ett mål. Samtalet initieras genom att läraren ställer icke-retoriska frågor samt uppmanar 

eleverna till att verbalisera sina tolkningar. Dessa uppmaningar återkommer ständigt under 

samtalet och bidrar till dess struktur (ibid:195ff). Det är även vanligt att yttranden anknyter till 

tidigare yttranden och att samtalsdeltagarna ständigt återknyter till själva texten (ibid:208ff), 

något som också bidrar till samtalets struktur. Att länka samman samtalet på detta sätt är 

något som Janice F. Almasi m.fl. (2001:117) anger som ett kännetecken för ett lyckat 

litteratursamtal. Det texttolkande samtalet avslutas när lektionen är slut genom att läraren 

ställer några sammanfattande icke-retoriska frågor. Det är just de icke-retoriska frågorna som 

dominerar i samtalet men det förekommer även retoriska och sonderande frågor samt 

miniföreläsningar (Hultin 2006:199ff). 
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Den lärare som i Hultins (2006:219) studie använder sig av det texttolkande samtalet har som 

mål med sin litteraturundervisning att eleverna ska få möjlighet att tänka själva samt relatera 

de lästa texterna till sig själva. Hon vill också väcka läslust hos eleverna och ge dem en 

historisk förståelse för de litteraturhistoriska epokerna samt människors villkor under olika 

tider. Tengberg (2011:107f), som förespråkar just det texttolkande litteratursamtalet, lyfter 

också fram ett antal mål som han anser att denna typ av samtal kan leda till, bland annat 

utvecklad läsförmåga och insikter i att texter kan läsas på olika sätt. Lärarna som deltagit i 

hans studie om litteratursamtal nämner mål som att med samtalets hjälp hitta saker som inte är 

direkt utskrivna i texten, identifiera en tematik i texten samt visa att en text möjliggör olika 

tolkningar (ibid:117ff). Just möjligheten att tolka texter på olika sätt är en stor fördel med det 

texttolkande samtalet. Som nämnts ovan är risken med ett alltför strikt samtal, som signalerar 

att det finns ett ”rätt” svar, att eleverna hämmas i sina tolkningsprocesser. Ytterligare en 

fördel, som Hultin (2006:218) visar i sin studie, är att det inte finns några tydliga exempel på 

motstånd från eleverna i det texttolkande samtalet, till skillnad från det undervisande förhöret. 

Hon anser att detta beror på att positionen som lyssnare accepteras och därmed minskar 

pressen på eleverna att delta i samtalet på ett sätt som de inte vill eller kan. Ännu en fördel 

med det texttolkande samtalet är den fria strukturen. Lärarna i Tengbergs (2011:108f) studie 

påpekar nämligen att det inte är möjligt att planera exakt hur ett samtal kommer att te sig och 

att det är viktigt att börja där eleverna är och inte avbryta processen när de väl kommit igång 

med en diskussion. En mer strikt struktur ger inte utrymme för denna typ av utsvävningar. 

 

Eleverna kan alltså gynnas av den fria strukturen, men risken är att konsekvenserna för läraren 

däremot blir mer negativa. Att leda ett litteratursamtal är inte lätt och om samtalet inte heller 

har någon tydlig struktur att följa blir det självklart ännu svårare. Läraren måste därför lära sig 

att hantera det oförutsedda och oplanerade, något som kräver en hel del övning. Ytterligare en 

nackdel med det texttolkande samtalet skulle kunna vara att vissa elever blir frustrerade över 

att det inte finns något ”rätt” svar och att de får känslan av att samtalet inte leder någonvart. 

 

4.1.3 Det kultur- och normdiskuterande samtalet 

Den tredje samtalsgenren i Hultins (2006:225) studie kallas Det kultur- och normdiskuterande 

samtalet. Syftet med detta samtal är att ”utifrån den behandlade litteraturen och elevernas 

erfarenheter göra jämförelser och problematiseringar av kulturella fenomen och normer inom 

såväl den svenska kulturen som andra kulturer”. Litteraturen ses, liksom i det undervisande 



16 

 

förhöret, som en källa till kunskap, i det här fallet kunskap om kulturella och sociala normer 

och fenomen. Det finns dock utrymme för att ifrågasätta trovärdigheten i texterna som 

studeras (ibid:236f). Det kultur- och normdiskuterande samtalet struktureras utifrån ett visst 

tema och varvas med loggboksskrivande. Ofta initieras samtalet genom att läraren lyfter fram 

några anonymiserade skriftliga yttranden ur elevernas loggböcker. Både läraren och eleverna 

kan sedan fylla på med ytterligare frågor och påståenden (ibid:225). Enligt Svedner (2010:50) 

är detta en väl använd modell när det kommer till litteratursamtal. Under samtalet görs 

ständiga återkopplingar till dess tema och det avslutas med att läraren gör en avrundning, till 

exempel genom att delge eleverna sin personliga åsikt. I det kultur- och normdiskuterande 

samtalet dominerar icke-retoriska frågor även om det också förekommer retoriska och 

sonderande frågor samt miniföreläsningar. Det är inte ovanligt att eleverna vänder sig direkt 

till varandra med frågor och påståenden (Hultin 2006:228ff). 

 

Den lärare som i Hultins (2006:245) studie använder sig av det kultur- och normdiskuterande 

samtalet har som mål med sin litteraturundervisning att eleverna ska upptäcka att de kan 

tillägna sig kulturell kompetens genom litteratur, att de utifrån sin läsning ska kunna göra 

kulturella jämförelser samt att de i diskussionerna ska vilja och våga yttra sig och samtidigt 

tillägna sig samtalsregler som gäller för den svenska kulturen. Samtalet ska också vara ett 

tillfälle för eleverna att ställa frågor. En fördel med det kultur- och normdiskuterande samtalet 

är att eleverna ofta vänder sig till varandra, och inte bara till läraren, med dessa frågor och 

påståenden, vilket verkligen gör det till ett samtal där alla är delaktiga. Enligt Tengberg 

(2011:191) sker detta när läraren intar en mer avvaktande roll och låter eleverna bidra med 

frågor och inlägg, precis som i det kultur- och normdiskuterande samtalet. Ytterligare en 

fördel är att kombinationen av samtal och loggboksskrivande gör att eleverna hinner tänka 

efter och skriva ner sina tolkningar och idéer innan de diskuteras. För elever som tycker det är 

svårt att producera oförberedda yttranden i en diskussion är detta självklart ett positivt 

alternativ. Något annat som är positivt är att det liksom i det texttolkande samtalet inte finns 

några tydliga exempel på motstånd att delta i samtalet från elevernas sida. Även här är rollen 

som lyssnare accepterad och det finns också möjlighet att ifrågasätta textens trovärdighet 

såväl som yttranden från samtalsdeltagarna (Hultin 2006:244). 

 

En nackdel med det kultur- och normdiskuterande samtalet är att litteraturen, trots att den kan 

ifrågasättas i samtalet, riskerar att ses som tillförlitlig fakta när det gäller kulturella och 
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sociala fenomen. Många verklighetsbaserade texter har i själva verket också fiktiva drag 

(Svedner 2010:53). Dessa är dock lätta att bortse från och läsaren kan istället dra slutsatsen att 

berättelsen är helt sann, något som Penne (2010:18) påpekar. Att litteraturen i det kultur- och 

normdiskuterande samtalet ses som en kunskapskälla kan givetvis förstärka denna 

uppfattning. Något som också kan innebära en nackdel med samtalet är att läraren avrundar 

det med att delge sin personliga åsikt, och på så sätt riskerar att eleverna tar för givet att 

lärarens tolkning är ”rätt” tolkning. Tengberg (2011:119f) påpekar att både svensk och 

internationell litteraturdidaktisk forskning är överens om att läraren bör vara försiktig med att 

styra eleverna i tolkningsprocessen, och lärarna i hans studie håller med om detta. Det är trots 

allt elevernas egna, och inte lärarens, tolkningar som ska komma fram i samtalet. Samtidigt 

lyfter Tengberg (2011:256) även fram lärarens tolkning, lärartexten, som en resurs som kan 

”utmana elevernas initiala föreställningar och få dem att överväga nya sätt att 

urskilja/rekonstruera sina elevtexter”. 

 

4.1.4 Det informella boksamtalet 

Den fjärde och sista typen av litteratursamtal som Hultin (2006:249) tar upp i sin studie är Det 

informella boksamtalet. Syftet med denna samtalsform är att ”väcka läslust genom att 

eleverna delger varandra hur de valfria böcker de läst är subjektivt relevanta respektive 

subjektivt irrelevanta för dem”. Liksom i det undervisande förhöret och det kultur- och 

normdiskuterande samtalet ses litteraturen i första hand som en kunskapskälla men här finns, 

precis som i det sistnämnda, möjlighet att ifrågasätta textens trovärdighet. Det informella 

boksamtalet struktureras i form av förberedda bokpresentationer som initieras av läraren 

genom en uppmaning till en enskild elev att presentera sin bok. Det som gör denna 

samtalsgenre unik är att eleverna under sina presentationer får göra längre sammanhängande 

yttranden (ibid:258ff). Frågor för att förtydliga yttrandena kan också förekomma. När en elev 

är klar med sin presentation uppmanas nästa att presentera, vilket gör att samtalsstrukturen 

hela tiden upprätthålls. Läraren avrundar varje presentation med att till exempel ställa en fråga 

till presentatören/resten av gruppen och hela samtalet avslutas med att läraren helt enkelt 

övergår till att prata om något annat. Liksom i det texttolkande respektive det kultur- och 

normdiskuterande samtalet dominerar de icke-retoriska frågorna men även här förekommer 

retoriska och sonderande frågor samt miniföreläsningar (ibid:249ff). 
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Den lärare som i Hultins (2006:277) studie använder sig av det informella boksamtalet har 

som mål med sin litteraturundervisning att eleverna ska kunna göra jämförelser av litteratur 

från olika tider och upptäcka att litteraturen kan vara ett vapen samt att de kan finna tröst, 

sällskap och nöje i litteraturen. Chansen att eleverna ska göra dessa upptäckter i det informella 

boksamtalet är stor eftersom samtliga elever presenterar varsin bok, vilket innebär en hel del 

boktips och möjligheter att göra nya upptäckter. En annan fördel med bokpresentationerna är 

att chansen att eleverna ska upptäcka böcker som de själva skulle vilja läsa är stor, vilket 

innebär att det övergripande syftet med samtalet, att väcka läslust, därmed har stor chans att 

uppfyllas. Som Brodow och Rininsland (2005:50) uttrycker det: ”Läslust kan vara lika 

smittsam som influensa”. 

 

En nackdel med det informella boksamtalet är, i likhet med det undervisande förhöret, 

motstånd från elevernas sida. Motståndet kan ta sig uttryck genom tystnad då deltagandet inte 

känns meningsfullt, till exempel om läraren tar upp något som redan diskuterats. Tystnaden 

kan också vara ett resultat av att dålig stämning i klassen gör att eleverna inte vill delge sina 

tankar (Hultin 2006:276). Ytterligare en nackdel med bokpresentationer är att de lätt riskerar 

att bli till ren envägskommunikation, att en elev presenterar sin bok utan avbrott, istället för 

en dialog där texten kan diskuteras. 

 

4.1.5 Sammanfattning och kommentarer 

Det finns alltså många olika sätt att genomföra litteratursamtal på, och alla sätt som 

presenteras ovan har en tydlig anknytning till ämnesplanen för svenskämnet. I denna står det 

att eleverna ska ges förutsättningar att delta i ”förberedda samtal och diskussioner” samt 

utveckla ”kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap” (Skolverket 2014:1), något som hänger nära samman med det undervisande 

förhöret som syftar till att fastställa säker kunskap och dessutom har en tydlig struktur som 

tillåter förberedelse i form av förformulerade frågor. Ämnesplanen lyfter också fram att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att ”läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska 

texter” samt ”läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer” 

(ibid:1f), vilket har en tydlig koppling till både det texttolkande och det kultur- och 

normdiskuterande samtalet, som båda fokuserar på en djupare diskussion där det också finns 

utrymme för att ifrågasätta textens innehåll. Slutligen står det också att läsa i ämnesplanen att 

svenskundervisningen ska ”stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna” och 
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eleverna ska få möta ”olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta 

innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” (ibid:1). Både 

läslusten och möjligheten att relatera texter till egna erfarenheter betonas framförallt i det 

informella boksamtalet. Det går alltså att konstatera att alla samtalsgenrer har sina styrkor och 

alla kan bidra till att uppnå delar av syftet med svenskundervisningen. Det finns alltså ingen 

genre som i sig är bättre än någon annan och det gäller därför att hitta balansen mellan dessa 

olika samtalsgenrer; mellan lärarstyrda och mer elevstyrda samtal, mellan förberedda och 

oförberedda och så vidare. 

 

Hur vet då läraren att de syften som nämnts ovan verkligen uppnås? Hur vet vi att eleverna 

faktiskt lär sig något av samtalen? Helt säkra kan vi kanske aldrig bli eftersom vi aldrig kan se 

vad som faktiskt försiggår i huvudet på eleverna. En lärare som intervjuats av Brodow och 

Rininsland (2005:89) hävdar dock att samtal om litteratur bidrar till att eleverna lär både av 

läraren och av varandra då de till exempel ventilerar problem som dykt upp under läsningen. 

Resultatet av Tengbergs (2011:293ff) studie, där fokus ligger på det texttolkande samtalet, 

pekar åt samma håll. Även om han också påpekar svårigheten i att veta säkert om eleverna 

faktiskt lär sig något av samtalen, drar han slutsatsen att de ändå gör detta, bland annat baserat 

på elevernas egna utsagor där de hävdar att de upplevt samtalen som meningsfulla och att 

samtalen har bidragit till en utökad textförståelse. Även analysen av de samtal som studerats 

tyder på att samtalen har haft positiv effekt på elevernas lärande. 

 

4.2 Filmvisning 

På senare år har begreppet multimodalitet kommit att bli centralt både i lärarutbildningen och 

i skolans styrdokument. Thorson (2009:89) påpekar att multimodala medier bör användas i 

undervisningen, dels för att det ur demokratisynpunkt är viktigt att problematisera både form 

och innehåll i olika medier, men också för att chansen att väcka elevernas intresse för 

undervisningen ökar. Svedner (2010:78) instämmer i det sistnämnda då han konstaterar att 

både barn och ungdomar är stora brukare av olika medier, och att anknyta 

litteraturundervisningen till deras verklighet och vardag kan därför få positiva konsekvenser 

för lärandet. 
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Filmvisning utgör en del av det multimodala arbetet och är samtidigt en del av det vidgade 

textbegreppet, som liksom multimodalitet blivit ett centralt begrepp i skolan på senare år. 

Filmen har kommit att ge litteraturen konkurrens när det gäller fiktivt berättande. Enligt 

Svedner (2010:79) behöver dock inte det ena utesluta det andra. Litteratur och film kan istället 

komplettera varandra på ett positivt sätt i skolans undervisning. Liksom med litteratursamtal 

kan detta ske på en mängd olika sätt. I sin avhandling lyfter Christina Olin-Scheller 

(2006:113) fram tre av dessa och trots att de skiljer sig åt påpekar hon att ”filmen i samtliga 

fall fungerar som åskådliggörande, stöd eller komplement till skönlitteratur och inte som en 

autonom konstnärlig produkt”. Detta är även gemensamt för de förslag på lektionsupplägg 

som kommer att lyftas fram och diskuteras nedan. Jämfört med genomgången av 

litteratursamtal är detta avsnitt mycket mer detaljerat; specifika filmer och litterära verk 

nämns liksom mer konkreta tillvägagångssätt. Den främsta anledningen till denna skillnad är 

att det finns mindre forskning om litteraturundervisning och film, och den som finns att tillgå 

presenterar ofta mer detaljerade lektionsupplägg. Eftersom det också verkar finnas svårigheter 

i att integrera film och litteratur på ett bra sätt (vilket kommer att visas mer nedan) kan det 

vara på sin plats att ge mer ingående exempel på hur detta kan göras. 

 

4.2.1 Film som inkörsport till ett litterärt verk 

Anders Danell (2005:49) presenterar i en artikel fyra så kallade ”läsarfällor” som har för 

avsikt att fånga elevernas intresse för litteraturundervisningen, framförallt litterära klassiker 

som många elever kan ha svårt att ta till sig. En av dessa läsarfällor utgår från film som här 

fungerar som en inkörsport till ett litterärt verk. I just detta exempel är det filmen Master and 

Commander (regisserad av Peter Weir) och August Strindbergs Hemsöborna som står i fokus, 

men ett liknande upplägg går säkerligen att applicera även på andra filmer och litterära verk. 

 

Målet med arbetsupplägget är att läraren och eleverna ska kunna diskutera hur Strindberg 

gestaltar darwinism i Hemsöborna, men att bara be eleverna att läsa boken från pärm till pärm 

och därefter ställa frågan: ”Hur gestaltar Strindberg darwinism i sin bok?” kommer med stor 

sannolikhet att skrämma bort eller tråka ut många av dem (Danell 2005:39). Det är här filmen 

kommer in i bilden. Master and Commander utspelar sig under Napoleonkriget i början av 

1800-talet och handlar, på ytplanet, om ett brittiskt skepps jakt på ett franskt. På ett djupare 

plan är det dock tydligt att den även gestaltar Charles Darwins teori om naturligt urval och 

kampen för tillvaron. Arbetsupplägget inleds därför med att eleverna får se filmen, dock inte 
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utan avbrott. På väl valda ställen pausar läraren filmen för att lyfta fram viktiga scener som 

präglas av darwinism. Om eleverna redan innehar en del förkunskaper om darwinismen kan 

samtalet snabbt ledas in på vilka exempel på darwinism som visas upp i filmen. I annat fall 

kan det krävas en längre genomgång av läraren, eller informationssökning på egen hand i 

skolbiblioteket först. Exempel på darwinism i Master and Commander är kampen mellan de 

två skeppen och frågan om vilket av dem som är bäst lämpat för denna kamp, skeppsläkaren 

som har stora likheter med Darwin själv, påträffandet av nya djurarter som anpassar sig till sin 

miljö och så vidare (ibid:49ff). 

 

När eleverna har sett filmen har de förhoppningsvis både blivit intresserade av temat som ska 

diskuteras i Hemsöborna men också fått nödvändiga förkunskaper som behövs för att det ska 

kunna bli en givande diskussion. Då är det dags att börja läsa själva boken. Danell (2005:55f) 

föreslår att läraren först ritar upp två kolumner på ett blädderblock och fäster en flyttbar lapp i 

vardera kolumn. Den ena lappen märks med namnet ”Carlsson” och den andra med ”Gusten”. 

Innan eleverna börjar läsa förklarar läraren vilka Carlsson och Gusten är samt att 

blädderblocket är en anpassningsmätare som ska visa vem av de två karaktärerna som är bäst 

lämpad för miljön på Hemsö. Till varje lektion ska eleverna sedan ha läst 30 sidor och de ska 

kunna motivera varför den ena eller den andra lappen ska flyttas uppåt eller nedåt i sina 

respektive kolumner. Lektionen inleds med en diskussion och därefter enas klassen om var på 

mätaren Carlsson respektive Gusten ska hamna. Detta är inte bara spännande och intressant 

för eleverna utan det bidrar även till en god övning i argumentation. 

 

Fördelen med detta lektionsupplägg är alltså att det har stor chans att väcka intresse och 

engagemang hos eleverna, samtidigt som det möjliggör djupare förståelse för både 

Hemsöborna, Master and Commander och darwinismen. Det erbjuder även möjligheter att 

arbeta ämnesövergripande, något som också Danell (2005:54f) lyfter fram. Förutom 

svenskämnet faller det sig naturligt att integrera engelska eftersom filmen är på engelska. 

Dessutom går det att koppla teman som darwinism och evolution till både historia, 

samhällskunskap, naturkunskap och religion. Även värdegrundsfrågor som utanförskap och 

mobbning kan diskuteras och på så sätt relateras till nutid och elevernas vardag (ibid:51f). Att 

arbeta ämnesövergripande ses av många som positivt och Brodow och Rininsland (2005:190) 

lyfter fram ett argument för detta: ”Eleverna bör ju i skolan få en insikt om att världen är en 

enda och inte kan delas upp i fack som skolan för tydlighetens och den effektiva inlärningens 
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skull gör genom uppdelningen i ämnen”. De påpekar dock att ämnesövergripande arbete inte 

på något sätt garanterar positiva konsekvenser och ett ökat lärande, och att det dessutom kan 

vara svårt att genomföra rent praktiskt (ibid:189ff). 

 

Förutom de potentiella riskerna med det ämnesövergripande arbetet är nackdelen med 

upplägget att det är tidskrävande; Danell (2005:55) hävdar att bara filmen innehåller stoff till 

flera terminers undervisning om man så vill. Ett sådant här upplägg kräver också mycket 

arbete från lärarens sida, då han/hon måste sätta sig in i både filmen, boken samt den 

historiska bakgrunden. Det kräver också ett stort engagemang från läraren under själva 

lektionerna, och om detta saknas är risken stor att arbetet inte alls blir så intressant som det 

skulle kunna bli. Danell (2005:57) poängterar att det egentligen inte är filmen som är det 

viktigaste betet utan det som främst lockar eleverna är just lärarens engagemang. Detta lyfts 

även fram av Brodow och Rininsland (2005:56) som en viktig faktor. 

 

4.2.2 Film som illustration av klassisk dramaturgi 

Ytterligare en läsarfälla som presenteras av Danell (2005:44ff) involverar förutom film även 

datorspel, och syftet är att med hjälp av dessa medier illustrera klassisk dramaturgi för att så 

småningom leda in arbetet på det antika dramat. Arbetsområdet inleds med att läraren i början 

av en lektion, när eleverna kommer in i klassrummet, sitter och spelar datorspel, förmodligen 

till elevernas stora förvåning. Episkt berättande datorspel som Half Life och Baldur’s Gate 

passar bra för detta ändamål. Läraren frågar eleverna om de känner igen datorspelet och 

inleder ett kort samtal om vad det går ut på. Därefter visas introduktionssekvenser från spelen 

och läraren ber eleverna att fundera över vad syftet med dessa introduktioner är. Gemensamt 

för introduktionerna brukar vara att de väcker intresse och förväntningar samt ger en vink om 

vad det är för typ av datorspel. I samband med att eleverna kommer fram till detta presenterar 

läraren begreppet anslag, den första delen av den klassiska dramaturgiska modellen. För att 

förtydliga vad ett anslag är för något kan läraren visa de första minuterna ur en film och här 

rekommenderar Danell (2005:46) James Bond-filmerna som alla följer en tydlig klassisk 

dramaturgi. 

 

De övriga delarna av den dramaturgiska modellen: presentation, fördjupning, upptrappning, 

klimax och avrundning kan presenteras på samma sätt, alltså genom att först visa exempel 

från några datorspel och därefter från en eller flera filmer. Vissa delar kan dock vara svåra att 
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illustrera i datorspelen, till exempel fördjupningsfasen som ju kan bestå av hundratals timmars 

spelande, och därför kan film ibland vara ett bättre alternativ (Danell 2005:47f). När eleverna 

har fått den dramaturgiska modellen klar för sig och dessutom blivit nyfikna på ämnet, tack 

vare datorspel och film, gör läraren kopplingen till den antika dramatiken, som är upphovet 

till den dramaturgi som alltså fortfarande lever kvar i både filmer och datorspel. Dramerna 

kan läsas högt, eventuellt spelas upp av eleverna och därefter diskuteras utifrån den 

dramaturgiska modellen. Det är dock inte bara de antika dramerna som kan studeras. Penne 

(2010:186) lyfter fram Henrik Ibsens pjäser som ytterligare ett exempel på klassisk 

dramaturgi som också återfinns i nutida actionfilmer. Danell (2005:48) påpekar även att 

läraren också kan lyfta fram exempel på hur dramatiker eller filmskapare kan leka med 

dramaturgin och även detta kan illustreras med hjälp av film. 

 

Fördelen med detta lektionsupplägg är liksom med det föregående att det har stor chans att 

väcka intresse och engagemang hos eleverna samt bidra till en fördjupad förståelse, i det här 

fallet för den klassiska dramaturgin och dess påverkan på moderna medier. När eleverna 

känner igen dramaturgin i texter som de själva läser kommer detta förmodligen att underlätta 

läsningen eftersom de vet vad de kan förvänta sig av texten. Även producerandet av egna 

texter och muntliga anföranden har stor chans att underlättas eftersom dramaturgin kan 

fungera som en mall som hjälper till att skapa struktur. Den fördjupade förståelsen för klassisk 

dramaturgi är med andra ord användbar i flera sammanhang. 

 

Nackdelen är, också i likhet med det föregående, att det kräver mycket tid och förberedelse 

från lärarens sida. Förutom att sätta sig in i datorspelen som används, vilket bara det tar lång 

tid, måste läraren även vara väl insatt i de filmer som ska visas, och hitta exakt de ställen som 

tydligt visar de olika delarna av den dramaturgiska modellen. Arbetet kan också kräva mycket 

lektionstid; Danell (2005:48) räknar med att bara datorspelandet och filmtittandet tar ungefär 

två lektioner, och då tillkommer allt arbete med själva dramerna som ska studeras. 

 

4.2.3 Film som en del i bearbetningen av en redan läst text 

I båda de lektionsupplägg som presenterats hittills har filmvisningen ägt rum innan arbetet 

med själva litteraturen har introducerats. Därför kommer det sista upplägget som presenteras 

ge exempel på hur filmvisning också kan användas efter att en text har lästs. Detta upplägg är 

hämtat ur Olin-Schellers (2006:131f) studie där en av de deltagande lärarna använder film i 



24 

 

slutet av ett arbetsområde som behandlar medeltiden och dess litteratur. Ett liknande upplägg 

nämns även av en lärare som intervjuats av Brodow och Rininsland (2005:72f). I centrum står 

Dante, hans Divina Commedia och de sju dödssynderna. Som avslutning på arbetsområdet 

visas filmen Seven (regisserad av David Fincher) som handlar om två poliser som försöker 

lösa en rad mord som alla har koppling till de sju dödssynderna. Elevernas uppgift blir sedan 

att skriva en uppsats där de redogör för hur filmen anknyter till medeltidens litteratur. 

 

Det som är positivt med detta arbetsområde är, även här, att elevernas intresse väcks; enligt 

Olin-Scheller (2006:131) märks entusiasmen tydligt i uppsatserna där det finns utförliga 

redogörelser av filmens handling såväl som kopplingar mellan morden och de sju 

dödssynderna. Genom uppsatsskrivandet får eleverna också möjlighet att öva på att söka och 

granska information från olika källor då de både har sin lärobok, andra böcker och Internet att 

ta till hjälp i sitt skrivande. 

 

En risk med informationssökningen är dock att eleverna kopierar den information de hittar 

istället för att formulera det med egna ord. Flera av eleverna i Olin-Schellers (2006:133ff) 

studie har till exempel kopierat information om filmen som de hittat på Internet. En annan 

nackdel med arbetsområdet är att själva syftet med uppsatsen, att göra kopplingar till 

medeltidens litteratur, verkar vara svårt att uppfylla, då eleverna i studien haft svårigheter att 

utveckla just denna aspekt. 

 

4.2.4 Sammanfattning och kommentarer 

Liksom i fallet med litteratursamtal finns det alltså många olika sätt att arbeta även med 

filmvisning. Gemensamt för dessa är att de ofta är mycket tidskrävande samt kräver mycket 

förarbete och engagemang från lärarens sida. Å andra sidan tyder utvärderingar av de 

lektionsupplägg som presenteras ovan på att det är väl värt att lägga ner både tid och energi på 

dessa, då de väcker elevernas intresse och samtidigt ökar chanserna för en djupare förståelse 

av den litteratur eleverna läser. Med tanke på att en del av svenskämnets syfte är att eleverna 

ska utveckla ”förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 

andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket 2014:1) talar även detta för att 

arbetet med film utgör väl investerad tid. 
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Trots att det går att integrera litteratur och film på många sätt verkar det dock fortfarande 

finnas en viss motsättning dem emellan. Olin-Scheller (2006:113) påpekar till exempel att 

observationerna i hennes studie visar att en skönlitterär text ofta framhålls som den ”rätta” 

versionen av en historia om läraren också visar en filmatisering av densamma. Lärare har 

också en tendens att inte bearbeta filmen i någon större utsträckning vilket riskerar att 

eleverna inte får ut så mycket av den då den reduceras till ett intresseväckande moment som 

enbart bidrar till variation i undervisningen. Det motsatta, det vill säga att istället lägga allt 

fokus på filmen, och inte bearbeta den litterära förlagan, verkar också förekomma. Årheim 

(2009:80) konstaterar dock att ”man som svensklärare inte nödvändigtvis gör eleverna en 

tjänst genom att välja en filmatisering före att avkräva dem läsning av den litterära förlagan”, 

och även om eleverna kan protestera högljutt mot att läsa vissa texter visar hennes forskning 

att eleverna trots allt vill att läsningen ska ingå som en naturlig del av svenskundervisningen. 

 

Att välja antingen litteratur eller film är med andra ord inte rätt väg att gå, vilket också 

Svedner (2010:80f) hävdar. Självklart ska lärare och elever inta en kritisk attityd i arbetet med 

nya medier, men denna attityd ska även genomsyra det övriga arbetet. Det handlar alltså inte 

om att inkludera nya medier i undervisningen bara för att kunna nedvärdera och döma ut 

dessa medan litteraturen lyfts fram som den ”rätta” kunskapen. Även Persson (2007:12) 

stämmer in i detta och tycker att skolan bör ”välkomna det vidgade textbegreppet och 

populärkulturen” i högre utsträckning. Att döma ut antingen det gamla eller det nya innebär 

bara en förenkling som inte gynnar någon. Det gäller att se möjligheterna istället för 

problemen, och om lärare gör detta kommer de att inse att det faktiskt går att integrera film 

och litteratur på ett givande sätt, något som också visas i de lektionsupplägg som presenteras 

ovan. 

 

4.3 Drama 

Om litteratursamtal och filmvisning båda är vanliga inslag i litteraturundervisningen på 

gymnasiet, så är nog det tredje arbetssättet som presenteras i denna uppsats, drama, mindre 

vanligt. Det nämns heller inte lika explicit som samtal och film i ämnesplanens inledande 

avsnitt. Svedner (2010:131) hävdar att arbetet med drama bland annat syftar till ”att utveckla 

eleverna personlighetsmässigt genom att öka deras självtillit, inlevelseförmåga [och] säkerhet 

i att framträda”. Det kan med andra ord vara ett fördelaktigt sätt att arbeta med litteratur på. 

Hur detta ska göras rent konkret kan dock diskuteras. Liksom med litteratursamtal och 
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filmvisning finns det fler än ett sätt att arbeta på och ett par av dessa kommer att presenteras 

och diskuteras nedan. Även i detta avsnitt kommer lektionsuppläggen att bestå av mer 

detaljerade presentationer av tillvägagångssätt, av samma anledning som nämndes i samband 

med filmvisning, det vill säga att det finns begränsat med forskning på området. Eftersom 

drama dessutom är ett relativt ovanligt arbetssätt kan det även här vara värt att ge mer 

ingående exempel på hur detta kan genomföras. 

 

4.3.1 Drama som en del i bearbetningen av det lästa 

Det enklaste sättet att arbeta med drama i undervisningen är förmodligen att låta eleverna 

dramatisera en redan skriven pjäs, precis som Danell (2005:48) föreslår i arbetet med det 

antika dramat (se ovan). Även Svensson (2008:76) lyfter fram detta som ett exempel på hur 

drama kan integreras i undervisningen, liksom Lotta Bergman (2007:190f) som också 

presenterar ett mer konkret förslag på hur detta kan genomföras. I sin studie av 

svenskundervisningen på gymnasiet har hon följt bland annat en naturvetarklass i årskurs 2 

och deras arbete med dramatik från olika tidsepoker. Detta lektionsupplägg inleds med att 

läraren delar in klassen i fyra grupper och varje grupp tilldelas ett utdrag ur ett klassiskt drama 

som de ska spela upp för resten av klassen i samband med en muntlig presentation av 

författaren, dramat och tidsepoken. Utdragen är hämtade ur Kung Oidipus (420-talet f.Kr.), 

Hamlet (1603), Fadren (1887) och Picknick på slagfältet (1959). Eleverna behöver inte lära 

sig alla repliker utantill men ska spela upp sin dramatisering med så mycket inlevelse som 

möjligt. De ska arbeta självständigt inom gruppen men läraren går runt och hjälper till där det 

behövs under arbetets gång. 

 

En fördel med dramatiseringar i allmänhet är enligt Jeffrey D. Wilhelm (2009:13) att de ”får 

eleverna att leva upp och engagera sig och får dem att interagera med texter på ett helt annat 

sätt än när de bara sitter på sina stolar och svarar på frågor”. Detta engagemang märks också 

tydligt hos många av eleverna i Bergmans (2007:190f) studie. Ytterligare fördelar som märks 

är att eleverna får öva på att samarbeta, lösa problem, ta eget ansvar och anpassa sina 

presentationer och dramatiseringar efter mottagarna. För att kunna göra detta krävs det att 

eleverna fördjupar sig i texten, något som Svedner (2010:76) lyfter fram som ytterligare en 

fördel med att arbeta med drama. Arbetet med dramatiseringarna fungerar i många fall också 

som relationsstärkande och det upplevs inte som särskilt betungande trots att många elever 

övat in sina repliker utantill (Bergman 2007:197f). 
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En nackdel med detta sätt att arbeta, som också framgår av Bergmans (2007:191) studie, är att 

vissa elever känner sig obekväma med att spela teater och därför kan uppleva 

dramatiseringarna som väldigt jobbiga. Detta kan eventuellt göra det svårt att spela upp 

dramat med inlevelse, vilket riskerar att det bara blir vanlig högläsning av alltihop, något som 

en elev i studien påpekar. En annan nackdel är att det finns risk för att det uppstår konflikter i 

grupperna, vilket gör att arbetet påverkas negativt. Eleverna har svårt att komma vidare med 

arbetet och det kan till och med sluta med att elever drar sig undan från gruppen och istället 

arbetar tysta på egen hand. Det finns också en risk för att eleverna lägger allt fokus på 

dramatiseringen och glömmer bort att de även ska presentera författaren, dramat och 

tidsepoken vilket gör att läraren får komplettera med denna information i efterhand 

(ibid:194ff). 

 

4.3.2 Rollspel för att väcka intresse för ett litterärt verk 

En speciell form av drama är rollspel, där deltagarna får leva sig in i givna roller och utifrån 

dessa mer eller mindre improvisera fram en gestaltning eller dramatisering. Rollspel kan, 

precis som film, användas för att väcka intresse för klassiska litterära verk och författarskap. 

Danell (2005:41f) presenterar ett förslag på ett sådant upplägg där Gustaf Fröding och hans 

dikt ”En morgondröm” står i fokus. Arbetsområdet inleds med en lektion där läraren i förväg 

har möblerat om i klassrummet så att det liknar en rättegångssal. Längst fram vid katedern har 

domaren sin plats och mittemot, vid en bänk längst ner i klassrummet, finns en plats för den 

åtalade. Övriga bänkar delas upp i två grupper. Den ena hälften placeras längs klassrummets 

högra sida och den andra längs den vänstra. När eleverna kommer in i klassrummet delas 

dikten ut, utan att läraren avslöjar vem författaren är, och eleverna tilldelas olika roller. Det 

ska finnas en domare, en åtalad och övriga delas upp i två lika stora grupper: åklagare och 

försvarare. Eventuellt kan en ordförande utses i respektive grupp. När alla elever tilldelats en 

roll målar läraren upp situationen, nämligen att allmänheten har upprörts över ”snusket” i ”En 

morgondröm”, och de kräver nu att rätten prövar huruvida författaren bör straffas eller inte. 

För att kunna avgöra detta krävs det att eleverna fördjupar sig i dikten; den åtalade måste 

kunna förklara vad han/hon menat med dikten, åklagarna måste hitta fällande argument, 

försvararna måste hitta friande argument och domaren måste kunna döma rättvist. Rätten 

ajourneras en timme för att förbereda målet och när de kommer tillbaka sätter rättegången 

igång. Oavsett hur domen faller brukar elevernas intresse väckts, och något som gör det ännu 

intressantare är självklart att berätta att Fröding själv faktiskt drogs inför rätta på grund av det 
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han skrivit i sin dikt. Arbetet kan sedan övergå i en fördjupning av Fröding och flera av hans 

verk. Danell (2005:43) påpekar att rättegångsupplägget även kan användas för att studera 

andra litterära verk, till exempel Voltaires Candide. 

 

De fördelar som Danell (2005:42f) själv lyfter fram med detta lektionsupplägg är att det, 

precis som det syftar till, brukar väcka elevernas intresse samt ge eleverna möjlighet att öva 

på muntlig framställning och argumentation. Dessutom finns det, liksom i arbetet med Master 

and Commander och Hemsöborna, möjlighet att arbeta ämnesövergripande genom att 

samarbeta med samhällskunskapen. 

 

Nackdelen med upplägget är att det kan vara svårt för eleverna att förstå exakt vad det är de 

förväntas göra, vilket kräver en del hjälp och instruktioner från lärarens sida. Enligt Danell 

(2005:42) kan dikten i sig vara svår att förstå i och med att språket är lite gammaldags. Att 

dikten är gammaldags kan också göra att eleverna blir tveksamma över om de ska döma enligt 

dagens moralsyn eller hur det var förr i tiden. Det gäller alltså att läraren ger tydliga 

instruktioner om vad som förväntas samt hjälper eleverna om det behövs. Annars riskerar 

upplägget att misslyckas. 

 

4.3.3 Sammanfattning och kommentarer 

Då både litteratursamtal och filmvisning har en tydlig koppling till svenskämnets kursplaner 

är det lätt att motivera användandet av dessa arbetssätt i litteraturundervisningen. Arbetet med 

drama är dock svårare att motivera enbart utifrån kursplanerna. Visserligen utgör muntlig 

framställning en väsentlig del av svenskämnet, och studier av dramatik nämns i både 

kursplanen för Litteratur (Skolverket 2014:3) och Svenska 3 (ibid:15). Det finns emellertid 

inte något explicit krav på att eleverna själva ska spela upp en dramatisering eller ett rollspel. 

Motiveringen till att använda drama i litteraturundervisningen återfinns därför istället i 

utvärderingarna av lektionsuppläggen ovan som visar att drama ofta väcker både intresse och 

engagemang hos eleverna och samtidigt kräver att de fördjupar sig i en text. Svedner 

(2010:131ff) påpekar dock vikten av att dramat inte får bli ett lösryckt moment utan någon 

koppling till andra delar av svenskämnet. Forskning visar nämligen att drama under vissa 

perioder tenderat att bli en fristående, separat del i undervisningen. Detta har ifrågasatts av 

många lärare som därför inte har använt sig av drama alls i sin undervisning, vilket är synd 

med tanke på de möjligheter arbetssättet utgör. 
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Ett problem med drama är, som nämnts ovan, att många elever kan uppleva det som väldigt 

jobbigt. Av denna anledning kanske vissa lärare undviker att arbeta med drama för att bespara 

eleverna denna jobbiga upplevelse. Frågan är om det inte är bättre att istället göra tvärtom, det 

vill säga att arbeta ännu mer med drama för att eleverna ska få öva på detta. I inledningen till 

detta avsnitt nämndes att drama bland annat syftar till personlig utveckling, ökad självtillit 

och inlevelseförmåga samt säkerhet i att framträda. Allt detta är saker som eleverna med 

största sannolikhet kommer att ha nytta av i framtiden, oavsett vad de väljer att göra. Att låta 

de gå miste om möjligheter till att utveckla detta känns därför inte som rätt väg att gå, även 

om avsikterna visserligen är goda. Ett förslag är istället att integrera mindre dramaövningar 

kontinuerligt i undervisningen eftersom allvaret och pressen successivt tas bort när dramat 

inte längre blir en lika stor grej som det kanske blir när det enbart ingår i ett större projekt en 

gång per termin eller läsår. Och det viktigaste kanske inte alltid är hur dramaarbetet sker, utan 

snarare att det sker och inte glöms bort. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var alltså att ge en inblick i några av de arbetssätt som svensklärare 

på gymnasiet kan använda vid arbetet med skönlitteratur i undervisningen, samt de didaktiska 

intentioner som kan ligga bakom valet av dessa arbetssätt och den litteratur som studeras. 

Gällande litteraturval drogs slutsatsen att lärare måste ta hänsyn både till sina egna och till 

elevernas litterära preferenser liksom kursplanernas krav då de väljer vilken litteratur som ska 

studeras i undervisningen. Variation i urvalet är en viktig komponent, med målet att alla 

elever ska få läsa litteratur som de känner igen sig i, men också litteratur som bidrar med nya 

erfarenheter och perspektiv.  

 

Beskrivningen av hur litteraturarbetet rent konkret kan genomföras utgick sedan från tre 

övergripande arbetssätt: litteratursamtal, filmvisning och drama. I avsnittet om litteratursamtal 

presenterades fyra olika samtalsgenrer med olika syften men som alla på något sätt kan bidra 

till uppfyllandet av svenskämnets syfte. Dessa var det undervisande förhöret, det texttolkande 

samtalet, det kultur- och normdiskuterande samtalet och det informella boksamtalet. I 

avsnitten om filmvisning respektive drama konstaterades att dessa arbetssätt med fördel kan 

integreras i undervisningen, både före och efter ett litterärt verk studeras. De kan alltså 

användas både som illustration och som bearbetning av en text eller ett litterärt fenomen. En 

stor fördel med båda arbetssätten är att de har stor chans att väcka elevernas intresse och 

engagemang för litteraturundervisningen. Det är dock viktigt att de aldrig blir lösryckta delar 

som enbart används för att väcka intresse, utan de måste också bearbetas och leda till 

någonting mer. Sammanfattningsvis gick det att konstatera att det finns mängder av olika sätt 

att arbeta med litteratur på och samtliga kan bidra till lärande och utveckling. 

 

Utgångspunkten för uppsatsen, som också hjälpte till att bygga upp dess struktur, var de tre 

didaktiska frågorna Varför? Vad? och Hur? Eftersom största delen av uppsatsen fokuserar på 

att besvara frågorna Vad? och framförallt Hur? är det säkert lätt att anta att det är dessa frågor 

som är av störst betydelse i litteraturundervisningen. Så är dock inte fallet. Grunden till svaret 

på frågorna Vad? och Hur? är nämligen svaret på frågan Varför? Varför väljer läraren en viss 

text? Varför väljs ett visst arbetssätt? Det finns ingen text och inget arbetssätt som alltid 

fungerar i alla elevgrupper. Därför måste läraren hela tiden ställa sig frågan om varför en viss 

text eller ett visst arbetssätt ska användas i litteraturundervisningen, om inte annat för att 



31 

 

kunna motivera valen för sina elever. Detta reflekterande arbetssätt bidrar också till en 

dynamisk undervisning som hela tiden utvecklas, och risken för att arbetet rutiniseras och blir 

något som bara tas för givet är mindre. Som nämndes i inledningen kan till och med 

ämnesplanen för svenska ta för givet att litteraturläsning automatiskt bidrar till lärande, 

förståelse och att kursplanens mål uppfylls. I själva verket är det dock litteraturens 

möjligheter snarare än ett givet resultat som beskrivs. Litteraturläsning kan bidra till allt det 

positiva som nämns i ämnesplanen men det finns egentligen ingen garanti för att den faktiskt 

gör det. Detsamma gäller de förslag på lektionsupplägg som presenteras i denna uppsats: de 

kan bidra till en mängd positiva saker men det finns i själva verket inget som garanterar att de 

gör det. Därför blir det ännu viktigare för lärare att reflektera över varför de gör som de gör, 

och inte minst utvärdera varför resultatet av undervisningen blev som det blev. Uppnåddes 

syftet? Om inte, vad behöver göras annorlunda nästa gång för att detta ska ske? 

 

När litteraturundervisningen gjorde sin entré i den svenska skolan i mitten av 1800-talet var 

det enbart litteratur som ansågs ha god kvalitet som skulle läsas, och syftet var att förmedla ett 

kulturarv och en stolthet över den nationella litteraturen samt fostra eleverna till moraliska 

medmänniskor. Idag är litteraturundervisningen mycket mer komplicerad och innehåller 

dessutom mycket mer än den gjorde för 150 år sedan. Det är inte bara litteratur som ska 

studeras, utan alla medier ska få ta plats i undervisningen. Ingenting är för fult eller för lågt 

eftersom det finns ett värde i att diskutera och lyfta fram även texter som generellt sett anses 

hålla ”dålig” kvalitet. Klimatet är generellt sett mycket mer tillåtande än det var förr och de 

gamla traditionerna utmanas och ifrågasätts hela tiden. 

 

Trots att det kan vara svårt att motivera varför vi egentligen ska läsa litteratur, verkar många 

människor vara överens om att litteratur är något positivt. Därför kan det kanske upplevas 

som oroande när litteraturundervisningen blir kritiserad och ifrågasatt. Denna uppsats visar 

dock att vi ska ifrågasätta, kanske i ännu högre grad än vad vi redan gör, varför litteraturen är 

viktig och varför vi gör det vi gör. Som nämndes inledningsvis förändras litteraturen och 

sätten att läsa hela tiden, och litteraturundervisningen måste förändras i takt med detta. De 

pedagogiska traditionerna har stark makt och det finns säkert många lärare som är rädda för 

att förändra sin litteraturundervisning alltför mycket. Men att förnya sig behöver inte innebära 

något negativt, vilket flera av de mer annorlunda och innovativa lektionsuppläggen som 

presenteras i denna uppsats visar. Det vi istället borde vara rädda för är snarare att 
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litteraturundervisningen reduceras till en rutiniserad och statisk del av undervisningen som 

inte följer med i samhällets utveckling. För att motverka detta skulle det vara önskvärt med 

kontinuerligt uppdaterad forskning på området som diskuterar varför litteraturen är viktig och 

inte bara varför den har varit viktig. Även användandet av nya medier och nya arbetssätt i 

litteraturundervisningen är något som borde uppmärksammas mer. Det krävs också att 

enskilda svensklärare ständigt ifrågasätter de didaktiska val de gör och följer med i den 

förändring som sker i övriga samhället. Om de gör detta kommer eleverna med stor 

sannolikhet uppleva att de inte bara läser skönlitteratur, utan också skön litteratur. 
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