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This study aims to develop knowledge about the teaching of literary history in upper secondary 
school. Sub-study I explores: What content is foregrounded when upper secondary school 
teachers of Swedish introduce literary history? And what significance can different teaching 
content have for sparking interest? Sub-study II explores: What teaching content sparks 
students’ interest in literary history? And what other aspects of the teaching spark their interest 
in literary history according to the students themselves? The study is framed by didactics 
and curriculum theory and also theories about interest and teaching. The material consists of 
video recordings from ten different lessons when upper secondary teachers were introducing 
literary history in the course Swedish 2. The experiences of upper secondary school students 
of the teaching were collected using questionnaires and interviews. All students were enrolled 
in university preparation programmes in a medium-sized Swedish city. The results of the 
analysis in Sub-study I show a wide range of potential literary history teaching content. The 
study thus contributes new empirical knowledge about what forms (in terms of its content) 
literary history can take in its teaching. In the past, Swedish as a subject has been discussed 
to a large extent in relation to the conceptions of the subject of Swedish as a skills subject, 
as a cultural heritage subject, and as an experience-based subject. The results of the study 
are discussed in relation to these conceptions but make further contributions by concretizing 
the variety of teaching content that occurs in classrooms. The results of the analysis in Sub-
study II show that upper secondary school students’ interest in literary history can be sparked 
in relation to different content in the teaching such as students experiences; intertextuality; 
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performance. The many themes identified in Sub-study II contribute to revealing different ways 
of sparking interest in literary history. This is an important result in view of the fact that previous 
research has shown that students lack interest in literary history teaching. Together, the two sub-
studies contribute to revealing new empirical knowledge about literary history teaching. Finally, 
there is a reflective discussion which illuminate the study in relation to different perspectives 
on classroom management. 
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Inledning  

Licentiatuppsatsen avser att utveckla kunskap om gymnasieskolans litteratur-

historieundervisning. Valet av studieobjekt föranleds av mina egna erfaren-

heter av undervisning som gymnasielärare i svenska, och mötet mellan ele-

verna och det litteraturhistoriska innehållet. Undervisningen kännetecknades 

stundtals av min egen oförmåga att få eleverna intresserade och motiverade av 

ämnet. Min upplevelse var att det inte bara ledde till sämre elevprestationer 

utan att jag också utmanades i mitt klassrumsledarskap av de elever som inte 

fann någon mening med att ta del av det litteraturhistoriska undervisnings-

innehållet.  

 

Elevers bristande intresse och motivation för skolans litteraturhistorieunder-

visning känns säkert igen av andra lärare. Tidigare studier visar nämligen att 

gymnasieelever inte känner något större engagemang för skolans litteraturun-

dervisning (Bergman, 2007; Nordberg 2017; Olin-Scheller, 2006). Det gäller 

för litteraturundervisningen på ett mer generellt plan men också för de speci-

fika inslagen av litteraturhistoria (Bergman, 2007; Olin-Scheller, 2006). Berg-

mans avhandling visar exempelvis att det förvisso finns enstaka elever som 

menar att det kan vara roligt att kunna lite litteraturhistoria, men att den sam-

lade bilden är att de flesta eleverna ser litteraturhistoria som onödiga fakta, 

och att de har svårt att förstå vad de ska ha kunskaperna till. Bergmans resultat 

kan ses som grund nog för att undersöka den litteraturhistoriska undervis-

ningspraktiken, men det finns flera viktiga argument att lyfta fram. Ett sådant 

är bristen på tidigare litteraturhistoriedidaktisk forskning. Ett annat är littera-

turhistorieundervisningens innehållsliga potential, och ett tredje argumentet 

utgår ifrån forskningsgrundad teori som belyser vikten av elevers intresse i 

relation till undervisningens innehåll. 

 

Bristen på tidigare litteraturhistoriedidaktisk forskning gör att det inom fältet 

finns en rad intressanta frågor att studera. Exempelvis efterfrågas studier som 

undersöker hur ungdomar tar till sig och förstår litteraturhistoria (Martinsson, 

2018). Andra frågor som förs fram är om det fortfarande är viktigt att under-

visa om kulturarv och klassiker, och hur det i så fall kan och ska göras (Persson 

& Sundmark, 2020). De senare är frågor som även Öhman (2015) uppehållit 

sig vid. Han menar att det kan uppstå en villrådighet bland lärare när domine-

rande traditioner i undervisningen ifrågasätts och inga nya riktlinjer om inne-
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håll och undervisningsformer ställs till förfogande. Sammantaget visar de frå-

gor som förs fram här på behovet av mer forskning inom det litteraturhistori-

edidaktiska fältet. Tracy skriver: ”worthy topics often emerge from discipli-

nary priorities” (Tracy, 2010, s. 840). Licentiatuppsatsens två delstudier grän-

sar till några av frågorna som nämns ovan och bidrar på så sätt till det sedan 

tidigare sparsamt beforskade fältet. 

 

Bristen på tidigare forskning blir inte minst anmärkningsvärd i relation till den 

potential som litteraturhistorieundervisningen anses ha. Såväl forskare 

(Claudi, 2019; Persson, 2012) som ansvarig myndighet (Skolverket, 2011) 

menar att den litteraturhistoriska undervisningen både kan berika eleverna 

med nya sätt att tänka och ge perspektiv på andra människors livsvillkor. Lit-

teraturhistorieundervisningen anses dessutom kunna ge eleverna estetiska 

läsupplevelser, öka läskompetensen samt utveckla gemensamma kulturella re-

ferensramar (Claudi, 2019). Persson (2012) skriver att litteraturhistorieunder-

visningen har grundförutsättningen att skapa dessa goda värden men han me-

nar också att vi behöver förhålla oss kritiska till sådana föreställningar.  

 

Licentiatuppsatsen vilar på idén om intresse, motivation och engagemang som 

viktiga hörnstenar i undervisningen. Från den undervisningsrelaterade intres-

seforskningen får vi veta att eleverna i takt med att de blir äldre utvecklar en 

större medvetenhet om sin egen identitet i relation till samhällets sociala struk-

turer (Wigfield & Wagner, 2005). Nya kamratrelationer, förväntningar och 

värden skapas och leder inte sällan till att det genomsnittliga intresset för olika 

skolämnen minskar, inte minst gäller det för gymnasieungdomar (Krapp, 

2002). När analysen om intresse för undervisningen bryts ner på ämnesnivå 

går det dock att observera olika utvecklingstrender inom olika ämnen och äm-

nesområden (Krapp, 2002). En relevant fråga att ställa sig är om ett undervis-

ningsinnehåll alltid måste vara intressant eller engagerande. Licentiatuppsat-

sen utgår ifrån forskning som framhåller intressets positiva effekt på såväl ele-

vers lärande (Harackiewicz m.fl., 2016; Jansen m.fl., 2016; Renninger & Hidi, 

2019), som dess potential “to generate the good will, respect, and cooperation 

that is needed for a productive learning environment” (Woolfolk-Hoy & 

Weinstein, 2006, s. 210). Enligt rådande styrdokument ska också litteraturstu-

diets upplägg, i vilket litteraturhistoria ingår, ”stimulera elevernas lust att läsa, 

utmana dem till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, u.å).  

 

Jag menar att det mot denna bakgrund, och de argument som synliggjorts, 

finns synnerligen goda skäl att undersöka den litteraturhistoriska undervis-

ningen. Licentiatuppsatsen syftar därför på ett övergripande plan till att ut-

veckla kunskap om gymnasieskolans litteraturhistorieundervisning. Mer spe-

cifikt syftar uppsatsen till att synliggöra och diskutera de val av undervisnings-

innehåll som gymnasielärare i svenska gör när de introducerar litteraturhisto-

ria i kursen svenska 2, samt att undersöka gymnasielevers perspektiv på vad 
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som väcker intresse för ett litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll. I studien 

bidrar följaktligen både lärare och elever till att utveckla mer kunskap om lit-

teraturhistorieundervisningen.    



 12 

Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar inledningsvis exempel på tidigare litteraturhistoriedi-

daktiska undersökningar. Därefter presenteras ett urval av studier vilka bidrar 

till att synliggöra framväxten av olika ämnesuppfattningar. Dessa studier ut-

gör främst ett viktigt diskussionsunderlag i delstudie I. Avslutningsvis be-

handlas litteraturdidaktiska studier som undersökt mottagarperspektivet (ele-

vernas röster) i relation till litteraturundervisningen. Det perspektivet utgör 

huvudfokus i delstudie II.  

Litteraturhistoriedidaktik  

Litteraturhistoria är ett begrepp som används av såväl forskare som svensklä-

rare om den undervisning som behandlar författare och berättelser från olika 

tider, samt deras relation till det samhälle och det sammanhang de tillkommit 

i. Begreppet litteraturhistoria återfinns inte i svenskämnets kursplaner men väl 

i ämnets kommentarmaterial, där det ses som en del av ”litteraturstudiet” 

(Skolverket, u.å). Undervisning i litteraturhistoria utgör således en del av 

svenskämnets litteraturstudium. Det är dock inte alltid så att det i den tidigare 

forskningslitteraturen görs en tydlig uppdelning mellan litteraturstudium, lit-

teraturundervisning eller litteraturhistorieundervisning. Det är inte heller så att 

begreppet litteraturhistoriedidaktik användas i särskilt stor utsträckning i 

denna forskning (Persson & Sundmark, 2020).  

 

Med utgångspunkt i gällande ämnesplaner identifierar Martinsson (2016, 

2018) tre former av litteraturhistoriebruk i undervisningen. 

 

- Litteraturhistorieundervisning som behandlar centrala författare och 

verk, det vill säga ett visst bestämt urval.  

- Litteraturhistorieundervisning om författare i relation till en viss hi-

storisk tidpunkt, som vid läsning ger författarna och verken en histo-

risk kontext.  

- Litteraturhistoria som ett faktiskt kunskapsområde i sig där framväx-

ten av epoker, genrer och förhållandet mellan olika verk och författare 

betonas och analyseras med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp.  
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Martinssons tolkning av innehållet i den litteraturhistoriska undervisningen 

bygger som sagt på formuleringar i svenskämnets nuvarande ämnesplaner. 

Martinssons (1989) egen avhandling skrevs långt före de nu gällande ämnes-

planerna och undersökte dessutom en litteraturundervisning som inte var en 

del av den gemensamma gymnasieskolan. Martinssons källmaterial bestod av 

läroverksstudenters uppsatser från perioden 1877-1964. Studentuppsatserna 

menade han förmedlade olika bilder av den tidens litteraturundervisning. 

Martinsson synliggör, genom sin undersökning, skilda traditioner i litteratur-

undervisningen och hur dessa sett ut och förändrats under olika tider. Histo-

riska perspektiv på litteraturundervisningen har i stor utsträckning annars be-

skrivits av Thavenius (1981; 1991; 1999). Genom sina studier av tidigare tex-

ter om svenskämnet visar Thavenius att det tidigt var ett ämne med olika trad-

itioner, och som dessutom antog olika former beroende på målgrupp. Elever i 

folkskolan eller flickskolan tog exempelvis inte del av samma litteraturunder-

visning som läroverkseleverna. Liknande principer går också att se i det som 

senare blev en gemensam gymnasieskola (Malmgren, 1992). I sin avhandling 

synliggör Malmgren bland annat skillnader i litteraturundervisningen mellan 

högskoleförberedande program och yrkesprogram, skillnader som hon be-

skrev i termer av ett högre och lägre svenskämne. Det lägre svenskämnet hade 

ett tydligt fokus på färdighetsträning medan det högre svenskämnet i stor ut-

sträckning bestod av epokstudier och kronologisk litteraturhistoria. 

 

Ett annat litteraturhistoriskt perspektiv finns i studier som med olika utgångs-

punkt undersökt läromedel.1 Det har exempelvis handlat om förekomsten av 

litterär kanon i gymnasieskolan (Brink, 1992), eller vilket utrymme kvinnliga 

författare getts i litteraturhistoriska översiktsverk (Williams, 1997). Två mer 

samtida exempel är Dahl (2015) och Skillermark (2020). Dahl har undersökt 

hur litteraturstudiet legitimeras i text och bild i gymnasieskolans läroböcker, 

och Skillermarks undersökning om hur innehåll och målgruppsanpassningar 

utvecklas i Utbildningsradions material för litteraturhistoria. Studier av det här 

slaget bidrar till att belysa olika innehållsliga perspektiv och idéer, och kan 

genom det potentiellt sett bistå lärarna vid val av olika undervisningsinnehåll. 

 

Det finns relativt få tidigare studier som undersökt den litteraturhistoriska 

undervisningspraktiken. Olin-Schellers (2006) avhandling fokuserar i huvud-

sak på elevernas möten med och reception av fiktionstexter i svenskundervis-

ningen. När de litteraturhistoriska inslagen diskuteras ger lärarna uttryck för 

att de själva förespråkar en traditionell kronologisk litteraturhistorisk under-

visning, med ett mer eller mindre givet stoff som ska hinnas med under läsåret. 

Elevernas uppfattning, inte minst bland pojkar, är att de har svårt att se det 

meningsfulla i det litteraturhistoriska stoffet som undervisningen bygger på. 

                               
1 Begreppet läromedel avser här såväl förlagstryckta läroböcker som andra typer av pedago-
giska och multimodala material för utbildning. 
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Bergman (2007) observerar även hon de litteraturhistoriska inslagen som en 

del av det större projektet, Gymnasieskolans svenskämne. En studie av svensk-

undervisningen i fyra gymnasieklasser. Den litteraturhistoriska undervis-

ningen tycks handla om att ”genre efter genre och epok efter epok betas av i 

ett ämne som både lärare och elever beskriver som splittrat och stofftungt och 

där det är svårt att skapa sammanhang och djup i studierna” (Bergman, 2007, 

s. 332). En liknande beskrivning av den litteraturhistoriska undervisningen 

förmedlas i Brodow och Rininslands (2005) intervjustudie med 26 svensklä-

rare. Lärarna får svara på frågor om hur de ser på och bedriver litteraturunder-

visning. I relation till de frågor och utsagor som handlar om litteraturhistoria 

konstaterar Brodow och Rininsland att huvudprincipen för lärarna är ett kro-

nologiskt upplägg med några få nedslag i perioder och författarskap vilka ele-

verna visar intresse för. Ingen av dessa studier fokuserar i detalj på hur det 

litteraturhistoriska innehållet formeras, men de ger ändå bilden av en under-

visning där kronologiska epokstudier utgör dominerande inslag.  

Ämnesuppfattningar/ämneskonceptioner 

Ett viktigt fundament i studien är kunskapen om att ett ämne eller ett ämnes-

innehåll kan anta olika former. Intresset för vilka olika innehållsliga former 

ett ämne kan ta började växa fram inom den internationella modersmålsforsk-

ningen under andra halvan av 1900-talet. Det skedde som en följd av en rad 

samhälleliga förändringar såsom omställningar i skolsystemet och en ökad 

jämlikhetssträvan (Bergöö, 2005; Liberg m.fl., 2012; Martinsson, 2018). 

Martinsson förtydligar att detta inte handlar om någon avstannad process utan 

att svenskämnet, precis som många andra ämnen, ständigt behöver hantera 

frågor som rör traditioner, anpassningar och förnyelser (Martinsson, 2018).   

 

Gun Malmgren (1992) relaterar i sin avhandling till internationella moders-

målsforskare som Ball (1987) och Herrlitz (1987). Från dessa hämtade hon 

modeller som hon använde för att kategorisera lärares ämnesuppfattningar. 

Malmgrens studie bygger således på befintliga föreställningar om hur moders-

målsundervisningen kan uppfattas och beskrivas. I figur 1 nedan har Malm-

gren placerat sina lärare (G, F, L, S osv.) i relation till en av Balls modeller 

(Malmgren, 1992, s. 50). I figuren blir det tydligt att ämnesuppfattningar ska 

ses som idealtyper och att de förekommer parallellt med andra ämnesuppfatt-

ningar och med varierad styrka i undervisningen.  
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Figur 1. Exempel på ämnesuppfattningar och hur de kan uppträda i undervisningen.  

 

Gun Malmgren var en del av Pedagogiska gruppen i Lund och det var ur den 

miljön som svenskämnesuppfattningarna svenska som färdighetsämne, 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhets-

pedagogiskt ämne växte fram (Bergöö, 2005). Färdighetsämnet beskrivs i 

första hand som ett ämne som går ut på att lära eleverna olika språkliga del-

färdigheter. I centrum för bildningsämnet står i huvudsak det som brukar kal-

las litterär kanon, det vill säga kunskaper om epoker och författare och verk 

som anses tillhöra ett kulturarv. Det erfarenhetspedagogiska ämnet känneteck-

nas slutligen av innehåll och undervisningsformer som i stor utsträckning ut-

går från elevernas erfarenheter (Hultin, 2004; Malmgren, 1996). Lars-Göran 

Malmgren (1996), även han medlem av Pedagogiska gruppen, synliggjorde 

dessa ämnesuppfattningar i undersökningar av läroböcker för grundskolan. 

Han menade dock samtidigt att dessa gällde för såväl grundskola som gymna-

sium och att de återfinns i undervisningspraktiken, i kursplanerna, i läromedel 

och i debatter om ämnet. Svenskämnet och dess litteraturundervisning har i 

flertalet studier (Bergman, 2007; Hultin, 2006; Knutas, 2008; Molloy, 2002; 

Olin-Scheller, 2006) beskrivits med utgångspunkt i ämnesuppfattningarna och 

har i efterhand kommit att benämnas i termer av svenskämneskonceptioner 

(Hultin, 2004; 2006). 

 

Svenskämneskonceptionerna har utgjort ett dominerande sätt att tala om och 

beskriva svenskämnets innehåll, men det finns också svenskämnesrelaterade 

studier där varianter av dessa har utvecklats. Ämneskonceptionen svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne är möjligen den konception som inte alltid 

så tydligt låtit sig avgränsas. Bergöö (2005) synliggör och för fram det när hon 

granskar debatten om svenskämnets historia. Hon finner i sin empiri av utbild-

ningstexter, studerandetexter och forskningstexter det alternativa begreppet 

svenska som socialkonstruktivistisk ämneskonception. Bergöö menar att ett 

sådant begrepp riktar ljuset mot den kunskap som utvecklas i mötet mellan 

elevernas tidigare erfarenheter och det innehåll och arbetsformer skolan erbju-

der. Molloy (2007) bygger vidare på den tanken men menar samtidigt att en 
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mer passande term kunde vara svenska som erfarenhetspedagogiskt demo-

kratiämne. Molloy anser att ett sådant ämne har möjlighet att förena innehåll 

och arbetsformer och på så sätt bättre ta fasta på skolans dubbla uppdrag, det 

vill säga skolans kunskaps- och demokratiuppdrag (Molloy, 2007). Degerman 

(2012) skriver, utifrån att ha studerat litteraturdidaktiska forskningstexter, om 

hur den erfarenhetspedagogiska tanken, och de progressiva idéer som låg till 

grund för den, utmanats av det som ibland benämns som kompetenspedagogik. 

Kompetenspedagogiken knyter i det närmaste an till bildningsämnet och be-

tonar vikten av att utveckla förmågor ”att på ett korrekt sätt uppmärksamma 

textens komposition, berättarteknik, tema, personskildring etc.” (Degerman, 

2012, s. 114). Román (2006) bidrar också till att belysa litteraturundervisning-

ens olika former. Román finner bland annat i Svensklärarföreningens skrifter 

en estetisk ämneskonception eller snarare estetisk ämnesemfas. Den estetiska 

emfasen tar, enligt Román, fasta på ett kreativt och skapande arbete i svensk-

ämnets litteraturundervisning. Román föredrar emfasbegreppet eftersom äm-

neskonceptionerna inte ska betraktas som helt åtskilda, eller som varandras 

absoluta motsatser. Detta enligt samma princip som Malmgren (1992) och 

Malmgren (1996) tidigare framhållit. Såväl de tidiga ämnesuppfattning-

arna/ämneskonceptionerna som försöken att utveckla dem utgör viktiga inslag 

i diskussionen om vilka innehållsliga former den litteraturhistoriska undervis-

ningen tar i de observerade klassrummen i studien.  

 

Det finns också tidigare litteraturdidaktiska studier som riktat sitt fokus mot 

lärares didaktiska val och transformation av ämnesinnehållet (Knutas, 2008; 

Lundström, 2007; Mossberg Schüllerqvist, 2008). Dessa har som regel haft 

som syfte att förstå bakomliggande faktorer till de val lärarna gör. För att för-

stå dessa processer använder sig exempelvis Mossberg Schüllerqvist (2008) 

av begrepp omstilling (Ongstad, 2004) för att beskriva ämnesomställningspro-

cesser från en ämnesprodukt till en annan och omstillingselement för de fak-

torer som påverkar lärarna under denna process. Föreliggande uppsats under-

söker inte motiven till de val lärare gör utan snarare vilka val av innehåll som 

operationaliseras av lärarna i undervisningen, samt elevernas upplevelser av 

undervisningen.  

Litteraturundervisningen och mottagarna  

Centralt för uppsatsen, och främst delstudie II, är tidigare forskning som tagit 

fasta på elevperspektivet. Gunnar Hansson (1959) var med avhandlingen Dik-

ten och läsaren tidig med att intressera sig för ett mottagarinriktat perspektiv 

inom det litteraturhistoriska fältet. Senare i Den möjliga litteraturhistorien 

(1995) skriver han att den empiriska mottagarinriktade forskningen kan till-

föra andra röster än de perspektiv kritiker och experter lägger fram, och däri-

genom bidra till att förändra synen på litteratur som något exklusivt. Hansson 



 17 

framställde det som en klassfråga och önskade sig se ett ömsesidigt närmande 

mellan traditionell litteraturvetenskaplig forskning och mottagarinriktad 

forskning för att överbrygga ett vi och dem. ”Litteraturens historia är historien 

om de innebörder och de värden som har lagts in i texterna, först av dem som 

skrev texterna, sedan av dem som läste texterna” (Hansson, 1995, s. 32). Hans-

sons perspektiv är centrala att lyfta fram eftersom de fungerar som viktiga 

argument till att undersöka elevernas upplevelser av det litteraturhistoriska 

undervisningsinnehållet. Det är också ett perspektiv som tidigare inte under-

sökts i tillräckligt stor utsträckning. 

 

En stor del av de senaste tjugo årens litteraturdidaktiska forskning har företrä-

desvis ägnats åt att studera olika aspekter av läsning och elevers möten med 

fiktion av olika slag (Asklund, 2008; Bommarco, 2006; Ewald, 2007; Johans-

son, 2015; Molloy, 2002; Nordberg, 2017; Olin-Scheller, 2006; Tengberg, 

2011). Utgångspunkten för föreliggande uppsats skiljer sig från undersök-

ningar som dessa, men för de båda delstudiernas vidkommande finns det ändå 

intressanta projekt att lyfta fram. Molloy (2002) och Olin-Scheller (2006) har 

båda studerat mötet mellan läraren, litteraturen och eleven. Molloy belyser 

bland annat de motsättningar som finns mellan lärarnas syfte med un-

dervisningen och högstadieelevernas uppfattningar om densamma. ”Even 

when the teacher has a fairly clear opinion about how and why she wants her 

students to read certain books – or just read books – the students do not always 

grasp the teacher’s ideas” (Molloy, 2002, s. 337). Bristen på överensstäm-

melse mellan lärare och elevers uppfattningar om litteraturundervisningen blir 

också tydlig i Olin-Schellers (2006) avhandling. De intervjuade lärarnas upp-

fattningar om undervisningen var att den skulle följa ett kronologiskt upplägg 

av epokerna och beta av kanoniserade författare och deras verk, vilket var ett 

sätt som inte tilltalade eleverna, och allra minst pojkarna, i hennes undersök-

ning. En av Olin-Schellers slutsatser blir därför att om lärare ska lyckas ut-

veckla elevernas förmåga att ta sig an de traditionella texter de som regel mö-

ter i skolan behöver lärare ha kännedom om den brist på samstämmighet som 

finns mellan elevers och lärares olika repertoarer. Bergman (2007) identifierar 

liknande utmaningar i fråga om det litteraturhistoriska undervisningsinnehål-

let. Hon skriver: 

Min undersökning har visat att flera av de intervjuade eleverna har svårt att 
finna ett tillfredsställande svar på varför litteratur, som skönlitterär läsning och 
som litteraturhistorisk kunskap, får så stor plats i svenskämnet. Många elever 
kände sig också svagt eller inte alls motiverade för den delen av svenskämnet. 
(Bergman, 2007, s. 336) 

 

Elevernas vaga bild av ämnet bidrar således till att de också har svårt att finna 

motivation för litteraturhistoria. Bergman menar därför att lärares främsta 
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uppgift, tillika didaktiska utmaning, består i att finna relevanta kunskapssam-

manhang för eleverna. I en mer samtida undersökning lyfter även Nordberg 

fram denna motsättning mellan elevernas erfarenheter och skolans litteratur-

undervisning. Även om Nordbergs (2017) syfte inte primärt är inriktat på att 

undersöka just denna motsättning, eller de litteraturhistoriska inslagen, visar 

hans empiri att skolans litteraturundervisning som regel inte engagerar ele-

verna eftersom den ofta handlar om uppgifter som ska göras och checklistor 

som ska bockas av. Sammantaget visar studierna av Molloy, Olin-Scheller, 

Bergman och Nordberg på de utmaningar som lärare står inför när valen av 

metoder och innehåll inte stämmer överens med elevernas förväntningar, tidi-

gare kunskaper eller intressen. I delstudie II undersöks gymnasielevers per-

spektiv på vad som skapar intresse för ett litteraturhistoriskt undervisningsin-

nehåll. Studien tar således fasta på det som eleverna menar väcker intresse för 

litteraturhistoria.  

 

Det finns exempel på litteraturdidaktisk forskning som mer uttryckligen un-

dersökt elevers intresse och motivation, men då i relation till litteraturläsning 

(Marx Åberg, 2016; Sønneland, 2019). I Marx Åbergs (2016) studie under-

söks vad som väcker intresse och motivation för läsning bland pojkar i hög-

stadiet (13-16-åringar). Viktiga aspekter som betonas för att skapa intresse är 

att läsningen förmår att väcka elevernas nyfikenhet och att den upplevs vara 

personligt relevant för dem. Personlig relevans syftar här både på det som 

upplevs som meningsfullt men också att eleverna kan känna igen sig (Marx 

Åberg, 2016). Resultatet från Sønnelands (2019) studie utmanar till viss del 

bilden av att unga måste känna igen sig i läsningen. Här indikerar slutsatserna 

snarare att högstadieelevernas engagemang väcks när läsningen bjuder mot-

stånd och tvingar eleverna att försöka förstå vad texten vill förmedla. Sønne-

land menar att det centrala för att utveckla elevernas engagemang är att tex-

ternas innehåll väcker meningsfulla frågor som eleverna kan diskutera (Søn-

neland, 2019). Vad som enligt eleverna upplevs som meningsfullt kan enligt 

dessa studier relatera till olika saker i litteraturundervisningen. 
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Teoretiska ramverk 

Licentiatuppsatsen ramas in av undervisningsrelaterade teoretiska utgångs-

punkter såsom läroplansteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv samt teo-

rier om elevers intresse i relation till undervisningen. De olika teoretiska an-

satserna ska ses som en strävan att kombinera skilda forskningstraditioner för 

att bättre kunna diskutera frågor som rör undervisningen och dess innehåll. 

Tillvägagångssättet relaterar till Schwabs (1969, 2013) eklektiska idé om att 

möta en komplex praktik genom ”diverse theories, each relevant to the pro-

blems in a different way” (Schwab, 1969:1). Centrala begrepp i kappan och 

delstudierna hämtas från ovan nämnda teorier. 

Läroplansteori och ämnesdidaktik 

För att på ett strukturerat sätt kunna redovisa och diskutera hur det litteratur-

historiska innehållet realiseras på olika plan används Goodlads (1979) teori- 

och begreppsbildning domains of curriculum. I en svensk kontext översätts 

curriculum till läroplanen vilket syftar på styrdokument som ligger till grund 

för undervisningen. Enligt Goodlads sätt att se det finns det dock flera olika 

läroplaner (curricula). ”The curriculum is in the eye of the beholder. And so 

there are many curricula perceived simultaneously” (Goodlad, 1979, s. 30). 

Goodlad och hans medarbetare identifierade följande läroplaner: formal cur-

ricula, operational curricula, perceived curricula, experiential curricula och 

ideological curricula. Dessa läroplaner diskuteras i olika stor utsträckning i 

uppsatsens delstudier och kappa.  

 

Formal curricula kan förstås som en benämning av ämnets styrdokument, det 

vill säga ämnets syftesbeskrivning, dess kurs- och ämnesplaner samt formule-

ringar i andra ämnesrelaterade styrdokument. Av syftesbeskrivningen för 

gymnasieskolans svenskämne framgår bland annat att eleverna ska 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 skön-
litteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 
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7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika ti-
der och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa. (Skolverket, 2011) 

 

I det centrala innehållet för kursen svenska 2 återkommer liknande formule-

ringar men med tillägget att eleverna också ska få möta skönlitteratur i form 

av teater, film och andra medier samt läsa dansk och norsk litteratur på origi-

nalspråk (Skolverket, 2011). I kommentarmaterialet betonas också att kursen 

svenska 2 särskilt ska fokusera på litteraturen i ett samhällsperspektiv (Skol-

verket, u.å). Det är således relativt tydligt vad litteraturhistorieundervisningen 

ska innehålla, men samtidigt finns inga konkreta anvisningar om hur eller med 

vilket innehåll den litteraturhistoriska undervisningen ska bedrivas. Detta 

frirum (Molin, 2006) eller lärares pedagogiska frihet2 (Hopmann, 2007), 

tvingar eller öppnar upp möjligheten för lärare att göra didaktiska val. Lärar-

nas mer eller mindre medvetna val bygger på uppfattningar om ämnesinnehål-

let (perceived curricula), vilka formats i relation till samhälleliga konvent-

ioner, ämnets traditioner och av lärarnas tidigare erfarenheter (Englund, 1997; 

Goodlad, 1979). Lärares uppfattningar och tankar om innehållet i syftesbe-

skrivningar eller kursplaner är inte nödvändigtvis det som kommer till uttryck 

i undervisningen (operational curricula), eftersom undervisningskontexten 

också påverkas av faktorer andra än lärares egna uppfattningar och tolkningar 

av de formella läroplanerna. Elevernas upplevelser av det litteraturhistoriska 

innehållet de möter i undervisningen definieras som upplevelsernas läroplaner 

(experiential curricula). Goodlad beskriver ytterligare en dimension, de 

idémässiga läroplanerna (ideological curricula). De idémässiga läroplanerna 

är en annan företeelse än det som utkristalliseras som en formell beslutad lä-

roplan. ”Curricula emanating from this kind of curriculum development are 

viewed as ideal or exemplary in the eyes of their creators” (Goodlad, 1979, s. 

59). De utgör tankar och idéer som ses som viktiga inslag vilka exempelvis 

kan bygga på forskningsbaserade kunskaper eller traditionsbundet vetande 

(Gundem, 1997).  

 

Hur ett ämne transformeras från formuleringar i ämnes- och kursplaner till 

konkret undervisning har länge utgjort en central fråga inom didaktiken (Kan-

sanen, 2009), men även inom andra utbildningsvetenskapliga traditioner (Do-

yle, 1990; Shulman, 1986). Inom olika ämnesdidaktiska traditioner har det 

dessutom utvecklats skilda begrepp och sätt att beskriva vilka former ett ämne 

eller ämnesområde kan ta. Inom de naturorienterande ämnena har emfas-be-

greppet kommit att användas för att skildra ämnets olika syften (Roberts, 

1982). För samhällskunskapsämnets har typologi-begreppet använts för att be-

skriva ämnets innehåll, metoder och syften (Englund, 1997; 2005). Som ett 

mer ämnesöverskridande sätt att framställa olika innehållsliga aspekter har Li-

                               
2 Min översättning. Hopmann (2007) använder begreppet pedagogical freedom för de självstän-
diga val lärare kan göra utifrån formuleringarna i syftesbeskrivningar och kursplaner.  
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berg (2014) föreslagit termen dimensioner, och i en mer samtida nordisk litte-

raturdidaktisk studie (Gourvennec m.fl., 2020) används begreppet cultural 

models för att beskriva med vilka syften som litteraturundervisningen ges en 

framträdande plats i modersmålsundervisningens kursplaner i de nordiska län-

derna. För svenskämnets vidkommande har, som tidigare nämnts, begreppet 

ämneskonceptioner kommit att dominera talet om hur ämnet kan beskrivas till 

innehåll och form (se exempelvis Bergman, 2007; Bergöö, 2005; Hultin, 

2004; Knutas, 2008; Molloy, 2002; Olin-Scheller, 2006). Att utveckla skilda 

sätt att förhålla sig till ett ämnesinnehåll på det här sättet utgör en central del 

i didaktisk forskning och kunskapsutveckling (Englund, 1997).  

Intresse och undervisning 

Intresse utgör ett viktigt inslag för såväl elevers lärande (Renninger & Hidi, 

2019) som för utvecklingen av ett gott klassrumsklimat (Woolfolk-Hoy & 

Weinstein, 2006). Intresse kan beskrivas som två distinkta om än ofta sam-

manhängande upplevelser, såsom en individs upplevelse av att bli fängslad av 

ett objekt och/eller mer varaktiga känslor av att det som studeras är roligt och 

värt att utforska mer. Intresse är därför både ett psykologiskt tillstånd som 

kännetecknas av ökad uppmärksamhet, att bli påverkade i en viss situation, 

såväl som en bestående individuell benägenhet att återuppta ett visst objekt 

eller ämne över tid. Denna dualitet belyser inte bara intressebegreppets pot-

ential utan bidrar också till komplexiteten i att definiera intresse mer exakt. 

Det finns också ett nära släktskap och ömsesidigt förhållande till teorier om 

nyfikenhet, motivation och engagemang (Renninger & Hidi, 2016) Detta gör 

intresse gångbart att använda som teoretisk utgångspunkt. Anderhag (2014) 

skriver:  

it is not critical if an observed action may be a sign of motivation rather than 
interest or vice versa […], or what some word or utterance represents in terms 
of the internal feelings of the students, but rather what consequences these ac-
tions have in the situated activity. (Anderhag, 2014, s. 35)  

 

Elevernas utsagor om att något var intressant, motiverande, kul eller spän-

nande kan ses som en följd av hur frågor ställts i intervjuer och enkäter till 

eleverna, men i vardagligt tal används intresse, motivation och engagemang 

också synonymt (Renninger & Hidi, 2016). I vilka ordalag eleverna än väljer 

att beskriva sina upplevelser ses de i studien som uttryck för vad som skapar 

intresse för det litteraturhistoriska undervisningsinnehållet. 

 

Intresse kombinerar som tidigare nämnts känslor, nöje och upprymdhet med 

kognitiva aspekter som fokuserad uppmärksamhet och upplevt värde (Harack-

iewicz m.fl., 2016). Utifrån tidigare forskning beskriver Hidi och Renninger 
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(2006) utvecklingen av intresse i en modell med fyra faser, triggered situat-

ional interest, maintained situational interest, emerging individual interest 

och well-developed individual interest. Graden av extern påverkan har större 

betydelse för att intresse ska utvecklas och fördjupas i de första två faserna 

men spelar inte en oviktig roll för elever med ett mer individuellt utvecklat 

intresse (Bolkan & Griffin, 2018; Hidi & Renninger, 2011).  

An important but often overlooked aspect of the model is that although situa-
tional interest represents the early phases of interest development, there are 
multiple possibilities for the person with a more developed individual interest 
to experience related situational interest. (Renninger & Hidi, 2011, s. 170) 

 

Skillnader i intresse ligger inte bara i hur utvecklat det är eller vilka objekt 

som väcker intresse. Även inom olika ämnen skiljer sig intresset åt. Två per-

soner med ett väl utvecklat individuellt intresse för ett ämne kan ha olika in-

tressen inom olika delar av ämnet (Renninger & Hidi, 2016). Med tanke på 

det relativt sett stora elevunderlaget i föreliggande studie (n=286) är det san-

nolikt att samtliga intressefaser finns representerade bland deltagarna. Delstu-

die II undersöker dock inte vilka olika faser av intresse som finns represente-

rade utan har som ambition att synliggöra och ta fasta på variationen av vad 

som skapar intresse för litteraturhistoria. Även om denna åtskillnad mellan 

olika faser av intresse som beskrivits här inte används i delstudie II är det ändå 

viktigt att som bakgrund belysa denna mer komplexa bild av fenomenet.  
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Material och metod  

Kapitlet inleds med en beskrivning av material och insamlingsmetod, och följs 

av en redovisning av forskningsetiska överväganden. Därefter beskrivs ana-

lysmetod för uppsatsen som helhet men också specifika tillvägagångssätt för 

de två delstudierna. Kritiska reflektioner om material, insamlingsmetod och 

analysprocess förs löpande i kapitlet. Tabell 2 innehåller en sammanställning 

av licentiatprojektets insamlade material och hur materialet använts i delstu-

dierna. 

Material och insamlingsmetoder   

För att undersöka och besvara delstudiernas forskningsfrågor observerades 

svensklärares introduktionslektioner till litteraturhistoria. Elevernas upplevel-

ser av det litteraturhistoriska undervisningsinnehållet samlades in med hjälp 

av enkätsvar och intervjuer. Enkäten såväl som intervjuerna tog upp frågor 

som kan relatera till introduktionslektionen men också vad eleverna önskat att 

läraren fokuserat mer på. Elevutsagorna kan därför användas i en vidare be-

märkelse om undervisningen i litteraturhistoria än enbart i relation till intro-

duktionslektionen. Totalt besvarades enkäten av 286 elever, 161 flickor, 122 

pojkar. Tre personer avstod från att besvara frågan om kön. Som bakgrunds-

fakta kan också nämnas att l07 av 286 elever angav att de hade betygen A eller 

B i den tidigare kursen svenska 1, och 85 elever uppgav att de hade betyget C. 

Sammantaget uppgav således närmare 67 procent att de hade något av betygen 

A, B eller C. Närmare 20 procent av de tillfrågade eleverna uppgav inte sitt 

tidigare betyg för kursen svenska 1.   

 

Introduktionspassen valdes för att de kan ses som ett tillfälle då lärare försöker 

skapa intresse för litteraturhistoria. Genom att undersöka introduktionspasset 

i flera klassrum skapades också en möjlighet att se variationer av det littera-

turhistoriska undervisningsinnehållet. Det är möjligt att ett annat tillväga-

gångssätt med en rad lektionsobservationer för varje lärare hade gett en mer 

djupgående bild av undervisningen och det innehåll som eleverna mötte. För 

att följa ett moment i litteraturhistoria krävs sannolikt observationer av 8-10 

lektioner, eller fler för varje lärare, vilket inte skulle ha varit möjligt inom 

ramen för projektet. Det hade varit möjligt att studera en lärare och en klass 

under en längre period, men då hade studien förlorat den bredd av alternativa 
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innehållsliga val och sätt att undervisa som de olika lärarna bidrar med och 

som eleverna uttrycker sina upplevelser av.  

 

Det empiriska materialet utgörs av lärare och elever på högskoleförberedande 

program från fem olika skolor i en mellanstor svensk stad. Urvalet, lärare och 

elever på högskoleförberedande program, begränsar de slutsatser som kan dras 

av resultatet, men motiveras av att det litteraturhistoriska innehållet inte ten-

derar att ges samma utrymme på yrkesinriktade program. Detta skrivs inte 

bara fram i ämnets kommentarmaterial (Skolverket, u.å) utan har också syn-

liggjorts i olika studier över tid (Bergman, 2007; Lilja Waltå, 2016; Malm-

gren, 1992). Tabell 1 visar fördelningen av antalet elever mellan de olika hög-

skoleförberedande programmen. 

 
Tabell 1. Fördelning av elever på de högskoleförberedande programmen. 

Gymnasieprogram Antal elever Procent 

Ekonomiprogrammet 58 20,3 

Teknikprogrammet 19 6,6 

Naturvetenskapsprogrammet 39 13,6 

Samhällsvetenskapsprogrammet (olika inriktningar) 143 50,0 

Estetiska programmet 26 9,1 

Saknas 1 0,3 

Total 286 100,0 

 

Totalt observerades tio lektioner med åtta olika lärare. Lärarna hade olika lång 

erfarenhet av att undervisa i litteraturhistoria. Hur detta påverkade deras val 

av undervisningsinnehåll är dock inget som undersöks i denna studie. Lärarnas 

olika bakgrund presenteras därför inte mer ingående. Två av lärarna deltog i 

studien med två olika klasser. Lektionsupplägget skiljde sig inte nämnvärt åt 

i hur de lärarna introducerade momentet i sina klasser varför bara den ena av 

lektionerna finns med som underlag i delstudie I. Enkätsvaren och intervju-

erna för lärarnas båda klasser används däremot som underlag i delstudie II.  

 

Observationerna spelades in med videokamera och ljudupptagning, och ob-

servationsprotokoll fördes vid varje tillfälle. Lektionerna var 45–55 minuter 

långa. Enkäten (bilaga 1) besvarades i direkt anslutning till introduktionslekt-

ionen och innehöll påståenden om elevernas inställning till läsning och till 

undervisning som handlar om författare och verk från olika tider. Eleverna 

markerade dessa svar på likertskalor. Enkäten innehöll också två påståenden 
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som eleverna skulle svara på i fritext: ”Jag blev motiverad att delta i undervis-

ningen för att läraren sa följande saker om undervisningens innehåll” och ”Om 

läraren hade sagt följande saker om undervisningens innehåll hade jag blivit 

mer motiverad att delta i undervisningen”.  

 

Intervjuerna genomfördes 10–14 dagar efter respektive lektion. Intervjuperso-

nerna, fyra elever från varje klass, valdes slumpvis ut av mig ur den grupp av 

elever som under observationerna anmält intresse att delta i en uppföljande in-

tervju. Sammanlagt intervjuades 40 elever, fördelade på 20 intervjutillfällen. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 12–20 minuter. Under intervjuerna 

ombads eleverna att berätta vad de kom ihåg som särskilt spännande och intres-

sant från introduktionstillfället i litteraturhistoria (bilaga 2), och om det var nå-

got som läraren sa eller gjorde som motiverade dem och deras klasskompisar. 

Eleverna fick också möjlighet att berätta vad de hade önskat att lärarna i större 

utsträckning kunde sagt eller gjort för att motivera dem och klasskompisarna. 

Att be eleverna svara på frågor om vad deras klasskompisar tyckte om under-

visningen kan uppfattas som spekulativt. Sådana tekniker kan dock göra det 

möjligt för deltagarna att överföra sina tankar eller känslor på andra och på så 

sätt inte behöva uttrycka egna kritiska åsikter om sin lärare (Barton, 2015). 

 

Lektionsobservationerna utgör underlag i delstudie I, och enkäternas fritext-

svar och elevintervjuerna det huvudsakliga underlaget i delstudie II. I tabell 2 

visas en översikt av hur materialet användes i de två delstudierna.  

 
Tabell 2. Översikt empiriskt material och hur det användes i delstudierna. 

Materialtyp Insamlat material Användning i  

delstudierna 

Video- och ljudinspel-

ningar 

Tio inspelade lektioner med 

olika svensklärare, lektion-

erna bestod av introduktion-

spasset till momentet littera-

turhistoria i kursen svenska 

2 på gymnasiet.  

Åtta av de inspelade lekt-

ionerna är huvudmaterialet i 

delstudie I. Två av lärarna 

observerades två gånger, 

lektionsupplägget var det 

samma men elevgrupperna 

nya.   

Observationer Observationsprotokoll 10 

lektioner. 

 

Intervjuer Två semistrukturerade parin-

tervjuer genomfördes i re-

spektive klass. Således 20 in-

tervjuer med totalt 40 elever. 

Längden på intervjuerna var 

mellan 12–20 minuter och ut-

gör tillsamman ett material på 

cirka 320 minuter.  

De transkriberade intervju-

erna utgör tillsammans med 

enkäternas fritextsvar 

material i delstudie II.  
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Enkäter Fritextsvar från 286 eleven-

käter. Fritextsvaren utgör 

svar på frågorna: ”Jag blev 

motiverad att delta i under-

visningen för att läraren sa 

följande saker om undervis-

ningens innehåll.” och ”Om 

läraren hade sagt följande 

saker om undervisningens 

innehåll hade jag blivit mer 

motiverad att delta i under-

visningen.”. 

Fritextsvaren utgör tillsam-

mans med transkriberade 

intervjuer material i delstu-

die II.  

Enkäter Enkätdata för 286 elever. 

Bakgrundsinformation och 

likertsskalor. 

Viss bakgrundsinformation 

används i kappan för att ge 

en bild av elevurvalet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Studiens forskningsfokus, hur ett litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll in-

troducerades och elevernas upplevelser av introduktionen, bedömdes inte be-

handla några känsliga personuppgifter såsom politiska eller religiösa uppfatt-

ningar, hälsa eller sexualliv. I dialog med såväl forskningshuvudman som reg-

ionala företrädare för etikprövningsnämnden gjordes därför valet att avstå en 

etikprövning.  

 

En viktig och grundläggande forskningsetisk princip är kravet på informerat 

samtycke. Det innebär att alla deltagare ska informeras om forskningens syfte 

och genomförande samt vad den egna medverkan går ut på. Därefter ska del-

tagarna fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Den första kontakten 

skedde genom en förfrågan till programrektorer på skolor med högskoleför-

beredande program. Programrektorerna informerades om syftet med studien 

och jag gavs tillåtelse att kontakta de svensklärare som skulle undervisa i kur-

sen svenska 2 vid tiden för datainsamlingen. De lärare som blev aktuella kon-

taktades först via mejl. Jag beskrev kort studiens tänkta forskningsfokus och 

vad deras medverkan skulle innebära. Till de lärare som svarade att de kunde 

tänka sig att delta skickade jag ett dokument om informerat samtycke (bilaga 

3). Jag besökte därefter de klasser som skulle observeras för att informera ele-

verna om studien och för att få deras medgivande (bilaga 4) om att delta. Samt-

liga deltagande elever i studien var över femton år och kunde därför själva 

fatta beslut om sin medverkan. Några enstaka elever ville inte medverka. Detta 

löste jag genom att placera dem utanför kameravinkeln vid observationstill-

fället. Enkäterna som eleverna fyllde i efter den observerade lektionen inne-

höll inga personuppgifter. I samband med att eleverna fyllde i enkäten delades 

en skriftlig förfrågan ut om att delta i en uppföljande intervju (bilaga 5). Även 
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här informerades eleverna muntligen och skriftligen om att deltagandet var 

frivilligt och att ifylld blankett inte innebar ett avgett löfte om medverkan i 

kommande intervju. Vid transkriptionen av samtligt material används finge-

rade namn. Det inspelade materialet (film, ljudupptagningar) samt kodlistor 

förvaras i universitetets portal för lagring av forskningsdata, samt på en extern 

hårddisk i ett låst utrymme.  

 

Några av de lärare som valde att delta i studien var jag bekant med sedan tidi-

gare genom min roll som svensklärare. Att jag nu som forskare skriver fram 

ett resultat av deras undervisning och elevernas upplevelser av densamma kan 

ses som etiskt utmanande. Ett sätt att hantera det är att vara materialet troget, 

vilket innebär en resultatredovisning som bygger på analyserna och ett dis-

kussionsavsnitt med kommentarer som vilar på tidigare forskning och inte 

mina egna ställningstaganden.  

Analysmetoder  

Licentiatuppsatsen övergripande syfte och delstudiernas öppna forskningsfrå-

gor krävde ett induktivt analysförfarande som kunde ta fasta på klassrums-

praktikens komplexitet och mångfalden i elevernas svar. Den tematiska inne-

hållsanalysen erbjuder ett sådant angreppssätt (Braun & Clarke, 2006). 

Materialet som analyserats kategoriserades dock inte i ett epistemologiskt va-

kuum. Resultatet av analysen har synliggjorts genom de frågor som ställdes 

till materialet och ska således ses som konstruktioner eftersom andra frågor 

riktade till materialet hade givit andra svar (Braun & Clarke, 2006, 2019). Re-

sultatet för de båda delstudierna bygger som tidigare nämnts på ett induktivt 

analysförfarande. Att identifierade teman har liknande namn i delstudierna ska 

förstås mot bakgrund av att analyserna skett som parallella iterativa arbetspro-

cesser. 

 

Valet att studera lärare och elevers relation till litteraturhistorieundervisningen 

är sprunget ur egna lärarerfarenheter och möten med elever och det litteratur-

historiska innehållet. Det finns forskare som menar att en sådan insider-roll 

bär med sig en rad fördelar såsom att se och förstå händelseförlopp och kon-

textuella faktorer (Adriansen & Madsen, 2009; Hultin, 2006; Lincoln & Guba, 

1985). Utöver en utvecklad kontextkännedom har också de egna erfarenhet-

erna bidragit till studiens forskningsdesign, det vill säga att belysa såväl lärar-

nas innehållsliga val och metoder som elevernas upplevelser av undervis-

ningen. Samtidigt kan insider-rollen också innebära att egna erfarenheter och 

uppfattningar om litteraturhistorieundervisningen utgör en del av en hegemo-

nisk diskurs, vilken kan vara svår att ställa sig utanför (Adriansen & Madsen, 
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2009). Detta har hanterats genom användandet av olika material i studien (ob-

servationer, enkäter och intervjuer), närmare bestämt att jämföra olika 

material för att upptäcka likheter men också skillnader och nyanser. 

 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att ge vaga svar och presentera icke 

generaliserbara resultat (Lincoln & Guba, 1985; Tracy, 2010). För att möta 

denna kritik och för att kunna dra giltiga och trovärdiga slutsatser om de fe-

nomen som studerats har analysen baserats på kvalitetskriterier som thick 

description, triangulation, crystallization, prolonged engagement och peer 

debriefing (Lincoln & Guba, 1985; Tracy, 2010). Tracy (2010) skriver,  “I 

suggest that each criterion of quality can be approached via a variety of paths 

and crafts, the combination of which depends on the specific researcher, con-

text, theoretical affiliation, and project” (Tracy, 2010, s. 837). Ambitionen har 

varit att fortlöpande synliggöra och kommunicera vad begreppen står för och 

hur de använts i analysen.  

 

De båda delstudierna bygger på principerna för en stegvis modell för tematisk 

innehållsanalys (Braun & Clarke, 2006) (se tabell 3). Samtidigt skulle det vara 

missvisande att beskriva analysen som en serie av steg som följde på varandra. 

Braun och Clarke (2016; 2019) menar att den tematiska innehållsanalysen ofta 

misstolkats utifrån just principerna om det stegvisa bruket av den, och att det 

skulle saknas reflekterade inslag. Analysprocessen har i stor utsträckning be-

stått av en iterativ process med ett stort mått av reflekterande inslag.  

 

Tabell 3. Den tematiska innehållsanalysens sex faser. 

Phase  Description of the process 

1. Familiarizing yourself 

with your data: 

Transcribing data (if necessary), reading and re-reading the 

data, noting down initial ideas. 

2. Generating initial 

codes: 

Coding interesting features of the data in a systematic fashion 

across the entire data set, collating data relevant to each code. 

3. Searching for themes: Collating codes into potential themes, gathering all data rele-

vant to each potential theme. 

4. Reviewing themes: Checking if the themes work in relation to the coded extracts 

(Level 1) and the entire data set (Level 2), generating a the-

matic ‘map’ of the analysis. 

5. Defining and naming 

themes: 

Ongoing analysis to refine the specifics of each theme, and 

the overall story the analysis tells, generating clear defini-

tions and names for each theme. 
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6. Producing the report:  

 

The final opportunity for analysis. Selection of vivid, com-

pelling extract examples, final analysis of selected extracts, 

relating back of the analysis to the research question and lit-

erature, producing a scholarly report of the analysis. 

 

Materialen för de två delstudierna skiljde sig åt i komplexitet och behövde 

därför initialt organiseras på olika sätt innan kategoriseringsförfarandet påbör-

jades. Empirin i delstudie II, enkät- och intervjusvar, utgjordes av enklare fra-

ser och meningar och därmed inte någon större utmaning att avgränsa för vi-

dare analys. Det mer komplexa materialet för delstudie I, transkripten av 

klassrumsobservationerna, behövde avgränsas och ordnas i olika enheter in-

nan ett kategoriseringsförfarande kunde starta. Varje lektionstransskript i 

delstudie I organiserades därför i naturliga enheter (Kvale & Brinkmann, 

2014). En naturlig enhet består av en lektionsaktivitet som kan avgränsas från 

andra delar av lektionen. I transkripten markerades och avgränsades naturliga 

enheter när arbetsformerna ändrades. Termen naturlig enhet är dock något 

opassande med tanke på att enheterna utgör konstruktioner som skapats i ana-

lysen. I delstudie I används därför bara termen enhet. Varje enhet kategorise-

rades var för sig, exemplifierat i tabell 4. Summeringen av denna kategorise-

ring kan ses som ett meningskoncentrat av innehållet i respektive enhet (se 

Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa koncentrat benämns sedan som potentiella 

teman, vilka granskades och prövades i senare steg av analysen.  

 

Tabell 4. Exempel på kategorisering av en enhet från ett lektionstransskript.  

Enhet X Utsagor  Kategorisering av innehållet 

Lärare Så, det verkar som om ni hunnit prata om dom 

här sakerna nu så jag tänkte ta och skicka frågan 

runt till grupperna. Och vi börjar längst ner. Vad 

kom ni fram till? Var känner ni igen den här be-

rättelsen ifrån?  

Elevernas erfarenheter, inter-

textualitet 

Elev Vi drog slutsatsen att vi känner igen berättelsen 

lite ifrån Romeo och Julia.  

Elevernas erfarenheter, inter-

textualitet, kunskaper om 

författare och berättelser från 

olika tider 

Lärare Ok så Romeo och Julia är ett förslag här. Vad 

händer i Romeo och Julia som gör att ni drar den 

parallellen?  

  

Elev Men två personer som gillar varandra sen så lå-

ter inte deras familjer, liksom tillåter kärleken.  

Elevernas erfarenheter, kun-

skaper om författare och be-

rättelser från olika tider, in-

tertextualitet 
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Lärare Ok, så vi har flera motiv här, förbjuden kärlek, 

ung kärlek. Absolut.  

Motiv, allmänmänskligt  

Lärare Vi skickar frågan vidare. Kände ni igen berättel-

sen? 

Elevernas erfarenheter 

Elev Ja vi kände också igen den från Romeo och Ju-

lia, anledningen som dom nämnde men också, 

det är samma grej där också att dom begår själv-

mord… 

Elevernas erfarenheter. Kun-

skaper om författare och be-

rättelser från olika tider. 

Samma grej (intertextuali-

tet?)  

Lärare Just det.   

Elev …för att dom tror att den andra är död…och 

sen… 

Kunskaper om författare och 

berättelser från olika tider  

Lärare Ja, det här missförståndet är ju väldigt viktigt 

som du tar upp här Gabriel, bra. 

(för latent för att låta sig tol-

kas)  

Lärare Är det någon grupp som har ett annat förslag på 

en liknande berättelse? Kristian vad säger ni? 

Elevernas erfarenheter, Inter-

textualitet 

Elev Jag kommer inte ihåg vad den heter men jag har 

för mig att Romeo och Julia är baserad på en 

väldigt gammal historia från antiken Grekland 

eller antikens Egypten.  

Elevernas erfarenheter, Inter-

textualitet  

Lärare Ok, vi ska se hur rätt ute du är alldeles strax. Så 

baserad på en antik historia, säger du att Romeo 

och Julia är. Hur många här tycker att det låter 

som ett rimligt förslag? Det är ganska många 

som är med på Kristians tåg här. Kul.  

Intertextualitet  

 

Den vidare analysen utgick sedan från denna kategorisering av respektive en-

het. Resultatet av analysen kan därför sägas vara påverkat av hur dessa enheter 

skapats. I arbetet med att skapa enheter för vidare analys är det därför viktigt 

att ha god kännedom om materialet (Krippendorff, 2004). Genom observat-

ioner, intervjuer, transkribering och närläsning av material har jag fördjupat 

och breddat min kontextkännedom. Jag menar att jag också som gymnasielä-

rare i svenska med flera års erfarenhet av den litteraturhistoriska undervis-

ningen har god kännedom om ämnet och den potential som ämnet kan erbjuda. 

Campbell m.fl. (2013) understryker vikten av sådan erfarenhet och tillägger 

också värdet av att kunna urskilja inte bara uppenbara betydelser, såsom spe-

cifika ord eller fraser utan också mer subtila betydelser av en respondents ut-

talanden. Lincoln och Guba (1985) skriver att en sådan kännedom (prolonged 

engagement) om såväl material som kontext är ett viktigt kvalitetskriterium. 

Prolonged engagement och den tidigare beskrivna insider-rollen har som vi 

kan se i det avseendet beröringspunkter. Det föreligger, som tidigare nämnts, 

således också en utmaning i att kunna ställa sig utanför de egna erfarenheterna, 
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den hegemoniska diskurs, som format ens uppfattningar. Sättet som beskrivs 

för att hantera det är att använda olika typer av material (observationer, inter-

vjuer och enkäter) men också att tillämpa ett induktivt analysförfarande för att 

på så sätt kunna ta fasta på den perspektivrikedom som potentiellt sett finns i 

materialet. Tracy (2010) använder begreppet crystallization för att synliggöra 

denna mer komplexa och perspektivrika sida av materialet. Samtidigt innebär 

det inte att enstaka kategorier i en enhet ska ses som slutliga teman. Slutliga 

teman bestämdes av hur vanligt förekommande och utbrett ett tema var i 

materialet som helhet och om det fångade något viktigt i förhållande till de 

övergripande forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006). Kvalitetskriterierna 

crystallization och triangulation utgår båda från en materialrikedom men skil-

jer sig åt i hur resultatet av dessa förfaranden används. Triangulation innebär 

att resultaten kan anses vara giltiga när olika metoder och material ger lika 

resultat. Crystallization handlar om, vilket nämns här ovan, att flera olika ty-

per av material och metoder också kan bidra till att ge en mer komplex och 

djupgående förståelse av ett fenomen (Tracy, 2010).  

 

I analyserna tillämpades också peer debriefing som ett kvalitetskriterium (Lin-

coln & Guba, 1985). Peer debriefing betyder att den forskning man gör expo-

neras för andra forskare, det vill säga en analytisk överläggning som syftar till 

att utforska och granska olika aspekter av forskningsprocessen.  

If more than one researcher is involved in the analytic process, the coding ap-
proach is collaborative and reflexive, designed to develop a richer more nu-
anced reading of the data, rather than seeking a consensus on meaning. (Braun 
& Clarke, 2019, s. 594) 

 

I de båda delstudierna användes forskare och forskarstuderande som medbe-

dömare för att undersöka och utveckla tillförlitligheten i analysernas katego-

riseringsförfarande. En mer detaljerad beskrivningar av hur medbedömning-

arna gick till samt en redovisning för utfallet av dessa finns beskrivet i respek-

tive delstudie.  

 

Materialet som analyserats bygger som tidigare nämnts på ett urval som består 

av lärare och elever på högskoleförberedande program. Bedömningar om re-

sultatets generaliserbarhet bör ses i termer av transferability. ”Transferability 

is achieved when readers feel as though the story of the research overlaps with 

their own situation and they intuitively transfer the research to their own ac-

tion” (Tracy, 2010, s. 845). Utifrån materialets beskaffenhet och sammanhang, 

samt den beskrivna analysmetoden måste varje läsare göra bedömningen 

huruvida resultaten kan ses som gångbara i en vidare kontext. För att det ska 

vara möjligt har ambitionen varit att förse delstudierna och kappan med thick 

descriptions, det vill säga utförligt beskrivna tillvägagångssätt och belysande 

exempel.  



 32 

Licentiatuppsatsens artiklar  

I följande avsnitt presenteras resultat från de två delstudierna var för sig. Först 

delstudie I, ”Lärares val av litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll” och där-

efter delstudie II, ”Elevperspektiv på vad som väcker intresse för litteratur-

historia”. Resultatet för de båda delstudierna bygger på två var för sig induk-

tiva analysförfaranden. Att identifierade teman har samma namn ska förstås 

som en iterativ och parallell arbetsprocess.  

Artikel I – Lärares val av litteraturhistoriskt 
undervisningsinnehåll  

Delstudie I syftar till att synliggöra och diskutera de val av undervisningsin-

nehåll som gymnasielärare i svenska gör när de introducerar litteraturhistoria. 

Två forskningsfrågor behandlas i relation till studien syfte. 
 

- Vilka undervisningsinnehåll ställs i förgrunden när gymnasielärare i 

svenska introducerar litteraturhistoria?  

- Vilken betydelse kan olika undervisningsinnehåll ha för att väcka in-

tresse? 

Undersökningen bygger på observationer av åtta gymnasielärares introdukt-

ionslektion till litteraturhistoria i kursen svenska 2. Material och analysmetod 

har beskrivits i tidigare kapitel. De sätt som lärarna introducerar litteratur-

historia ska förstås som operationaliseringar av lärarnas uppfattningar av äm-

nes och kursplaneinnehåll. Resultatet av delstudie I utgår från antagandet att 

introduktionspassen kan ses som tillfällen då lärarna försöker väcka intresse 

för ett nytt undervisningsinnehåll.  

 

Den tematiska innehållsanalysen identifierade sju olika undervisningsinne-

håll/teman: epoker, författare och verk; elevers erfarenheter; intertextualitet; 

likheter och skillnader mellan olika tider; estetiska inslag; textanalys och in-

nehållslegitimering. Fyra av dem var mer vanligt förekommande med avse-

ende på utbredning och vad som ställdes i förgrunden hos lärarna, men det 

fanns också tydliga skillnader och variation i lärarnas val av undervisningsin-

nehåll.  
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Det kan ses som en självklarhet att ett tema som epoker, författare och verk 

utgör ett dominerade undervisningsinnehåll när litteraturhistoria introduceras. 

Temat visade sig som regel i form av kronologiska epoköversikter av en eller 

flera epoker med tillhörande författare och verk. Samtidigt visade analysen att 

temat inte alls återfanns hos en lärare och endast i mindre utsträckning hos ett 

par andra. Temat elevers erfarenheter utgjorde framträdande inslag hos sex av 

åtta lärare. Kännetecknande för temat var att det innehåll eller de fenomen 

lärarna tog upp kunde kopplas till elevernas egna erfarenheter och igenkän-

ning. Ett annat relativt vanligt förekommande tema, särskilt hos några av lä-

rarna, var intertextualitet. Temat beskriver de aspekter av undervisningen som 

handlar om hur olika berättelser hänger samman och hur de medvetet eller 

omedvetet anspelar och bygger på varandra. Temat likheter och skillnader 

mellan olika tider utgjorde även det ett dominerande inslag och återfinns hos 

samtliga lärare. I relation till detta tema lyftes frågor som rör människans be-

hov av berättelser under olika tider. Övriga teman, estetiska inslag; textanalys 

samt innehållslegitimering förekom i varierad form hos ungefär hälften av lä-

rarna. Estetiska inslag som undervisningsinnehåll fanns i form av musik eller 

lärare som läste eller återgav berättelser. Temat textanalys bestod av under-

visningsinnehåll som fokuserade på just textanalytiska inslag och innehållsle-

gitimeringen som en form av en metadiskussion som handlade om att lärare, 

och elever, diskuterade varför de skulle lära sig litteraturhistoria. Vilken bety-

delse identifierade teman har för att skapa intresse diskuterades i relation till 

tidigare forskning.   

 
Studien bidrar således med empirisk kunskap om vilka innehållsliga former 

litteraturhistoria kan ta i undervisningen och vilken betydelse olika undervis-

ningsinnehåll kan ha för att väcka intresse. 

Artikel II - Elevperspektiv på vad som väcker intresse 
för litteraturhistoria 

Delstudie II syftar till att undersöka vad som väcker gymnasielevers intresse 

för ett litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll. Mer specifikt undersöks:  

 

- Vilka undervisningsinnehåll väcker enligt eleverna intresse för litte-

raturhistoria? 

- Vilka andra aspekter av undervisningen väcker enligt eleverna in-

tresse för litteraturhistoria? 

Undersökningen baseras på gymnasieelevers utsagor om hur de i termer av 

intresse och motivation uppfattade en introduktionslektion i litteraturhistoria. 

Utsagorna kommer dels ifrån fritextsvar från en enkät som eleverna fyllde i, 
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dels från semistrukturerade parintervjuer med fyra elever från varje medver-

kande klass i studien.  

 

I den tematiska innehållsanalysen identifierades totalt elva olika teman. Fem 

teman om undervisningsinnehåll, och sex teman som på ett övergripande plan 

handlade om lärarens förmåga att leda och organisera undervisningen. Alla 

teman finns inte representerade i alla elevgrupper, men “the ‘keyness’ of a 

theme is not necessarily dependent on quantifiable measures - but rather on 

whether it captures something important in relation to the overall research 

question” (Braun & Clarke, 2006, s. 82). För studiens vidkommande är det 

centralt att belysa den mångfald av aspekter som synliggörs genom analysen. 

Det innebär dock inte att enstaka elevsvar kategoriserades som ett tema.  

 

Det undervisningsinnehåll som eleverna menade väckte deras intresse var: 

epoker författare och verk; likheter och skillnader mellan olika tider; inter-

textualitet; elevers erfarenheter samt estetiska inslag med dess två underte-

man muntligt berättande och egen läsning. Eleverna upplever således att de 

blev intresserade av att få lära sig om epoker och under vilka omständigheter 

författarna levde och skrev. Eleverna uppskattade också de jämförande insla-

gen, när likheter och skillnader mellan olika tider ställs mot varandra. Inne-

hållsliga aspekter som kan kopplas till igenkänning och egna erfarenheter var 

också ett viktigt intresseväckande inslag. Eleverna upplevde också att det blev 

intressant när lärarna läste eller muntligt berättade, eller att löfte gavs om att 

få läsa själva.  

 

De intresseväckande aspekter som kopplas till lärarnas förmåga att leda och 

organisera undervisningen var: passion och engagemang; innehållslegitime-

ring; interaktion och delaktighet; variation; struktur och avgränsning samt 

betyg eller nedtonad prestation. Resultatet av analysen visade som sagt att det 

inte bara är undervisningsinnehåll som lyfts fram som viktiga aspekter för att 

skapa intresse för litteraturhistoria. Lärarens engagemang utgör en sådan 

aspekt, men även lärarnas förmåga att kommunicera varför eleverna ska lära 

sig om litteraturhistoria. Analysen synliggjorde också lärares organisatoriska 

förmågor som viktiga för att väcka intresse, exempelvis att det enligt eleverna 

är viktigt att läraren interagerar och skapar delaktighet. Vidare menade ele-

verna att intresse kan väckas genom en varierad undervisning, samt lärarens 

förmåga att skapa tydlighet och struktur i undervisningen. Slutligen synlig-

gjordes i analysen dessutom ett tema som handlade om betyg och prestation. 

Det är ett tema med två sidor. Det fanns grupper av elevsvar som gav uttryck 

för att betyg och kunskapskrav gör det intressant och motiverande, men det 

fanns även elevgrupper som menade att betyg och kunskapskrav skapar stress 

och prestationskrav och inte alls gör det intressant eller motiverande med lit-

teraturhistoria.  
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Studien bidrar med viktig kunskap om vad som väcker elevers intresse för ett 

litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll. De många teman som identifieras i 

analysen medverkar i hög grad till att synliggöra flera olika sätt som kan väcka 

intresse för litteraturhistoria. Det är ett viktigt resultat med tanke på att tidigare 

forskning visat att elever har haft svårt att se det meningsfulla i det litteratur-

historiska undervisningsinnehållet. 
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Diskussion  

Syftet med licentiatuppsatsen har varit att på ett övergripande plan utveckla 

kunskap om gymnasieskolans litteraturhistorieundervisning. Mer specifikt har 

det handlat om att synliggöra och diskutera de val av undervisningsinnehåll 

som gymnasielärare i svenska gör när de introducerar litteraturhistoria i kur-

sen svenska 2, samt att undersöka gymnasielevers perspektiv på vad som 

väcker intresse för det litteraturhistoriska undervisningsinnehållet. Diskuss-

ionen inleds med två kortare avsnitt. Det första avsnittet sammanfattar och 

exemplifierar hur det litteraturhistoriska undervisningsinnehållet kan belysas 

från olika perspektiv. Det andra avsnittet sammanfattar kort de olika under-

visningsinnehåll och andra intresseväckande aspekter som identifierades i 

delstudierna. Dessa två avsnitt följs av ett längre avsnitt som belyser och dis-

kuterar resultatet i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis förs ett re-

flekterande resonemang som handlar om att finna nya redskap för lärare att 

hantera några av litteraturhistorieundervisningens utmaningar. 

Litteraturhistorieundervisningens olika ansikten 

Goodlads (1979) läroplansteoretiska begreppsbildning (domains of curricula) 

har i denna studie bidragit till att synliggöra hur det litteraturhistoriska inne-

hållet realiseras på olika plan. Det handlar bland annat om att analysen av lä-

rarnas lektionsintroduktioner synliggjorde hur det litteraturhistoriska under-

visningsinnehållet realiserades i undervisningen (operational curricula). Styr-

dokumentens relativt öppna formuleringar möjliggör för lärare att göra egna 

val (Molin, 2006, Hopmann, 2007). Detta kan leda till att olika innehåll kon-

strueras i undervisningen eftersom lärarnas val formas i relation till tidigare 

erfarenheter och ämnets traditioner (Englund, 1997). Den observerade under-

visningen kan, utifrån ett sådant resonemang, i viss mån också säga något om 

lärarnas olika uppfattningar om det litteraturhistoriska innehållet (perceived 

curricula). Elevernas utsagor om vad som skapade intresse för litteraturhisto-

ria ses som uttryck för elevernas upplevelser av undervisningen (experiential 

curricula). En del teman vad gäller undervisningsinnehållet hade också tydli-

gare koppling än andra till de formuleringar som rörde de litteraturhistoriska 

innehållen i ämnets styrdokument (formal curricula). Ett sådant tema var ele-

vers erfarenheter, vilket relaterade till inslag i undervisningen som eleverna 

kunde känna igen sig i. Det var ett undervisningsinnehåll som användes av de 
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flesta lärarna, och ett inslag som många elever menade var viktigt för att skapa 

intresse för litteraturhistoria. I syftesbeskrivningen för svenskämnet står det: 

”I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra 

typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intres-

sen och den egna utbildningen” (Skolverket, 2011). Det finns således en 

ganska god överensstämmelse mellan en sådan formulering och lärarnas val 

av undervisningsinnehåll. Ett exempel som inte skrivs fram på samma sätt är 

det som rör temat intertextualitet, det vill säga hur berättelser hänger samman 

och medvetet eller omedvetet anspelar och bygger på varandra. Av resultatet 

att döma utgör det ett viktigt inslag för såväl lärarna som för eleverna. Denna 

diskrepans mellan de formella läroplanerna och lärarnas val av innehåll är sär-

skilt viktig att betona eftersom det också synliggör lärares tysta kunskap, vil-

ken kan sägas representera ”what they think is best for students of various ages 

in given programs of study” (Goodlad, 1979, s. 58). När kunskap av det här 

slaget synliggörs och sammanställs i forskning kan det beskrivas som idéernas 

läroplaner (ideological curricula). Gundem (1997) skriver: ”idéernas läroplan 

existerar på det ideologiska eller idémässiga planet. Här ingår både forsknings-

baserade kunskaper och traditionsbundet vetande” (Gundem, 1997, s. 257).  

Litteraturhistorieundervisningens varierade innehåll och 

form 

Studiens induktiva ansats bidrog till att synliggöra en förhållandevis stor va-

riation av teman som beskriver olika undervisningsinnehåll. Det är ett viktigt 

bidrag i sig med tanke på att tidigare diskussioner om svenskämnets litteratur-

undervisning ofta haft sin utgångspunkt i svenskämneskonceptionerna 

svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Resultaten diskuteras för-

visso, i det kommande, i relation till dessa men presenterar också en större 

variation av olika undervisningsinnehåll. För studiens vidkommande är det 

centralt att belysa den mångfald av aspekter som synliggörs genom ana-

lyserna. Det bidrar till att utveckla ny kunskap om ämnet (Englund, 1997; 

2010) och minskar risken för att teman generaliseras på ett sätt som begränsar 

deras tillämpbarhet i undervisningssituationer (Brophy, 2008).  

 

Analysen av lärarnas introduktionslektioner synliggjorde potentiella sätt att 

väcka intresse för litteraturhistoria. När dessa ställs i relation till elevernas 

upplevelser av undervisningen samverkar de båda delstudierna till att öka kun-

skapen om vad som väcker intresse för litteraturhistoria. Resultatet av delstu-

die II har således bidragit till att, utifrån ett mottagarperspektiv, värdera de 

olika undervisningsinnehållen som synliggjorts i delstudie I. Det är ett viktigt 

resultat med tanke på att tidigare forskning belyst elevers bristande engage-

mang för de litteraturhistoriska inslagen i undervisningen (Bergman, 2007; 
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Olin-Scheller, 2006). Resultatet i delstudie II visade också att elevers intresse 

för litteraturhistoria kan väckas genom lärarens sätt att leda och organisera 

undervisningen.  

 

Identifierade teman är en produkt av lärarnas olika val och elevernas upple-

velser av undervisningen. Det är en viktig empirisk kunskap som också behö-

ver belysas och diskuteras i relation till tidigare forskning.  

Resultatet belyses och diskuteras i relation till tidigare 
forskning och teori 

Som tidigare påpekats visade de två delstudierna tillsammans att elevers erfa-

renheter utgör en viktig innehållslig aspekt när det kommer till hur intresse 

väcks för litteraturhistoria. Det är på intet sätt ett förvånande resultat att ett 

innehåll som relaterar till elevernas erfarenheter väcker intresse och motivat-

ion. En av erfarenhetspedagogikens grundläggande idéer var att skapa en 

undervisning som kunde engagera eleverna genom att i större utsträckning 

bygga på deras egna erfarenheter (Martinsson, 2018). Även om erfarenhets-

pedagogiska inslag används av lärare och upplevs av eleverna som intresses-

kapande finns det också potentiella risker med ett sådant angreppssätt. Flera 

litteraturdidaktiska forskare (Claudi, 2019; Degerman, 2012; Rødnes, 2014; 

Öhman, 2015) menar bland annat att en alltför erfarenhetsbaserad undervis-

ning riskerar en styvmoderlig hantering av klassiska verk och författarskap, 

och att den potential som finns i litteraturundervisningen kan gå förlorad. 

Claudi (2019) skriver bland annat: 

når de teoretiske premissene som litteraturdidaktikken bygger på, ikke tilkjen-
ner tekstenes historisitet noen betydning eller verdi i og for lesningen, er det 
heller ikke til å undres over at tekstenes historiske forankring vies lite opp-
merksomhet i norsk litteraturdidaktisk diskusjon og instruksjon. (Claudi, 2019, 
s. 5)  

 

Denna motsättning mellan att möta mottagarna (eleverna) och samtidigt vara 

den nya mer svårtillgängliga kunskapen trogen har en lång historia inom den 

litteraturdidaktiska forskningen. De forskare som värnat mottagarsidan har ut-

tryckt farhågor om att ett alltför litteraturvetenskapligt fokus kan leda till en 

torftig och tråkig undervisning som inte förmår väcka elevernas intresse 

(Martinsson, 2018). I studien finner jag dock inget stöd för att lärarna inte tar 

fasta på klassiska verk och deras historiska sammanhang. Det syns genom den 

utbredda förekomsten av temat epoker, författare och verk men också i relat-

ion till teman som likheter och skillnader mellan olika tider, samt intertextua-

litet. Dessa är också undervisningsinnehåll som eleverna menar väcker in-

tresse för litteraturhistoria. Resultatet är dock inte entydigt bland eleverna när 
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det gäller temat epoker, författare och verk men kan ändå sägas utmana den 

bild som förmedlats genom tidigare forskning av Bergman (2007) och Olin-

Scheller (2006). Avvikelserna i relation till tidigare forskning beror möjligen 

på skillnader i urvalet av respondenter eller hur frågorna ställts. En annan möj-

lig förklaring kan vara att föreliggande studie observerat och ställt frågor om 

ett introduktionspass och inte följt undervisningen över tid, vilket Bergman 

och Olin-Scheller gör. Utgångspunkten för studien är ju bland annat att intro-

duktionslektionen ses som ett tillfälle då lärare försöker väcka intresse för äm-

nesområdet som ska introducera. Andra tänkbara förklaringar kan förstås i re-

lation till hur lärare ledde och organiserade undervisningen eller att temat fö-

rekom parallellt med andra undervisningsinnehåll. Det senare gällde inte bara 

för temat epoker, författare och verk utan för alla teman. Det synliggjordes i 

delstudie I och betonas också i tidigare forskning (Malmgren, 1992; Malm-

gren, 1996; Román, 2006). 

 

Övriga två teman som nämns i stycket ovan, likheter och skillnader mellan 

olika tider samt intertextualitet, förekom i varierande utsträckning hos lärarna, 

men utgjorde även de aspekter som eleverna menar väcker intresse för littera-

turhistoria. Det är tänkbart att dessa kan fungera som potentiella brobyggare 

mellan det kända och det okända, mellan elevernas erfarenheter och den ut-

manande litteraturen och de främmande författarskapen. Martinsson skriver 

om det viktiga i att skapa bryggor mellan ”elevens här och nu och det litterära 

verkets där och då för att skapa igenkännande” (Martinsson, 2018, s. 179). I 

elevernas utsagor bekräftas dessa aspekter som viktiga inslag för att intresse 

ska skapas för litteraturhistoria. Möjligen utgör de också vägen in eller grun-

den för att det nya och mer okända ska upplevas som intressant. Sønneland 

(2019) menar i sin läsinriktade studie att motståndet och de meningsfulla 

frågorna har förmåga att skapa engagemang. Öhman (2015) närmar sig inte 

frågan utifrån elevers engagemang eller intresse men menar att det är i mötet 

mellan elevernas erfarenheter och de litterära texterna som potentialen i litte-

raturundervisningen finns. I en litteraturdidaktisk studie av Höglund m.fl. 

(2020) synliggörs lärares litteraturdidaktiska överväganden inför en tänkt läs-

ning av en roman. Ett av dessa överväganden var att spegla den litterära tex-

ten, det vill säga att sätta romanen i relation till klassiska texter av olika slag. 

Det framgår dock inte om lärarnas didaktiska överväganden grundades i en 

ambition att skapa intresse för läsningen, men studien utgör ändå ett intressant 

tillskott i diskussionen om temat intertextualitet. Varken begreppet intertextu-

alitet eller dess innebörd skrivs dock fram i de formella läroplanerna för äm-

net, men temat utgör, som tidigare nämnts, en återkommande aspekt i såväl 

lärarnas val av undervisningsinnehåll som i elevernas upplevelser om vad som 

väcker intresse. Jag menar också att delar av den tidigare forskning (Martins-

son, 2018; Rødnes, 2014) som presenterats och diskuterats kretsar kring dessa 

tankar, inte minst när de uppehåller sig vid att vilja överbrygga klyftan mellan 
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elevernas erfarenheter och det för dem avlägsna perspektiv som litteraturhisto-

ria kan vara. Det intertextuella inslagets potential i den litteraturhistoriska 

undervisningen är en fråga som vore intressant att undersöka vidare. 

 

I relation till delstudie II går det också att se att intresse väcks för litteratur-

historia genom att eleverna görs delaktiga och att lärarna interagerar med ele-

verna. Om denna interaktion ska fungera är det rimligt att eleverna ges möj-

lighet att bidra genom sina egna erfarenheter och att lärarnas ansvar blir att 

föra in det som är nytt och okänt. I relation till svenskämneskonceptionerna 

kan det kända ses som en del av den erfarenhetspedagogiska ämneskoncept-

ionen, medan det okända, exempelvis klassiska författarskap och verk, ses 

som delar av ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Den tredje ämneskoncept-

ionen, svenska som färdighetsämne, utgör inte ett lika tydligt inslag i den lit-

teraturhistoriska undervisningen som studerats. Det kan bero på att färdighets-

ämnet till största delen är ett språkämne där litteraturstudierna har litet ut-

rymme (Hultin, 2004; Malmgren, 1996). Möjligen kan det identifierade text-

analytiska temat, åtminstone som det realiseras hos en av lärarna, förstås som 

ett färdighetsämne. Vid en närmare jämförelse delstudierna emellan är det 

endast temat textanalys som inte lyfts fram av eleverna som en intresseväck-

ande aspekt. 

 

I avsnittet om tidigare forskning presenteras ett par andra varianter av svensk-

ämneskonceptionerna. En sådan är den estetiska ämnesemfasen (Román, 

2006). I Románs beskrivning av en estetisk ämnesemfas ligger tyngdpunkten 

på elevernas kreativa skapande. Något sådant undervisningsinnehåll som att 

eleverna fritt fick läsa, skriva eller skapa förekom inte i det observerade 

materialet. De texter som eleverna läste eller det som skrevs kopplades till 

andra former av uppgifter än det fria och kreativa. De estetiska undervisnings-

innehåll som identifierades i delstudierna bestod av att lärare läste högt eller 

återgav berättelser, eller att det fanns inslag av musik. I den mån högläsning 

eller berättande väcker intresse kan det enligt Martinsson (2018) bero på be-

rättelsens förmåga att skapa sammanhang och levandegöra ett innehåll. Ett 

annat sätt att förstå det estetiska inslagets intresseväckande funktion kan ligga 

i att det också utgör en variation till den vanliga undervisningen. En vanlig 

undervisning, menar eleverna, utgörs av långa genomgångar följt av eget ar-

bete med uppgifter i läroboken. Att variation utgör ett viktigt inslag för att 

skapa intresse har uppmärksammats i tidigare studier men då på ett mer gene-

rellt plan (Bergin, 1999; Harackiewicz m.fl., 2016; Renninger & Hidi, 2011). 

Resultatet av delstudie II vittnar om att det även gäller för det litteraturhisto-

riska undervisningsinnehållet.  

 

På liknade sätt är det med temat innehållslegitimering. Tidigare forskning har 

identifierat utility-value (Harackiewicz m.fl., 2016), meaningfulness (Ren-

ninger & Hidi, 2011) eller relevance (Bergin, 1999) som viktiga inslag för att 
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skapa intresse. Som en del av resultatet för delstudie II kan vi se att det även 

gäller för den litteraturhistoriska undervisningen. Temat innehållslegitimering 

kom till uttryck på olika sätt, dels genom att lärare hänvisade till syftesbe-

skrivningar och det centrala innehållet i kursplanen (legitimering genom be-

slutsprocess) och dels mer fritt i diskussioner med eleverna (diskursiv legiti-

mering) (Jank & Meyer, 1997). Jank och Meyer menar att den förstnämnda, 

legitimering genom beslutsprocess, kan upplevas som frustrerande för ele-

verna eftersom det inte klargör för dem varför de ska lära sig ett visst innehåll. 

Ett mer pedagogiskt och demokratiskt sätt menar de är att diskursivt legitimera 

innehållet. Det bygger på att lärarna förklarar, resonerar och diskuterar varför 

innehållet utgör en viktig kunskap (Jank & Meyer, 1997). För studiens vid-

kommande är det främst den diskursiva legitimeringen som är intressant ef-

tersom den kan ses som uttryck för lärarnas olika uppfattningar av styrdoku-

menten för ämnet. Det ligger också nära till hands att tänka sig att den diskur-

siva legitimeringen genom att den skapar delaktighet och interaktion har större 

potential att väcka intresse för litteraturhistoria. I delstudie II kategoriserades 

temat som en aspekt av hur lärarna ledde och organiserade undervisningen. 

Vid analysen av lektionsobservationerna blev det dock tydligt att innehållsle-

gitimering också kunde ses som ett undervisningsinnehåll, detta eftersom dis-

kussionerna om varför litteraturhistoria ska läsas utgjorde det innehåll som 

upptog större delen av lektionen.  

 
Det finns andra teman som lättare låter sig avgränsas mellan vad som ska ses 

som ett undervisningsinnehåll och lärarens sätt att leda och organisera under-

visningen. Hit räknas bland annat lärares förmåga att skapa struktur och av-

gränsningar samt att hantera betyg och prestationer. Att dessa aspekter är vik-

tiga för att väcka intresse för litteraturhistoria låter sig inte så enkelt förklaras, 

men kan möjligen förstås i relation till resultatet i en studie av Havik och Wes-

tergård (2020). De visar i en statistisk studie att det finns ett samband mellan 

elevers engagemang och hur de upplever kvaliteten på undervisningen.  

 

I fråga om lärarnas sätt att hantera betyg och prestationer skiljde sig elevsvaren 

åt. I materialet fanns elevgrupper som gav uttryck för att den litteraturhisto-

riska undervisningen blev intressant eller motiverande när lärarna kommuni-

cerade kunskapskraven eller vad som skulle krävas för ett visst betyg. Det går 

att förstå som att betyg utgör ett viktigt incitament, en yttre påverkan, som 

bidrar till att elever upplever det som mer intressant eller motiverande att delta 

i undervisningen (Gagné & Deci, 2005). Elevsvaren var som sagt inte entydiga 

i frågan om betyg och prestation. Det fanns, framförallt i intervjumaterialet, 

återkommande elevutsagor som var starkt kritiska till att det tidigt pratades 

betyg, kunskapskrav eller vilka uppgifter som skulle göras. Dessa elever me-

nade att talet om betyg och prestationer snarare skapade stress och ångest än 

intresse och motivation.   
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Lärares förmåga att visa passion och engagemang för såväl innehållet som 

eleverna är viktigt för att eleverna ska utveckla intresse för litteraturhistoria. 

Det är också en aspekt som synliggjorts i en tidigare studie av Hirsh och 

Segolsson (2020). Resultaten i den studien bygger på intervjusvar från 102 

elever i åldrarna 16–18 år där eleverna fick svara på vad de ansåg känneteckna 

bra lärare. Studien inkluderar en rad ämnen som matematik, historia, sam-

hällskunskap och svenska. Eleverna i dessa ämnen “describe the best teachers 

as knowledgeable in their subjects but foremost as passionate about teaching 

their subjects and eager to share their knowledge with the students” (Hirsh & 

Segolsson, 2020, s. 9). Elevsvaren kopplas inte specifikt till svenskämnet men 

resultatet från Hirsh och Segolssons studie stärker ändå bilden av att lärares 

passion och engagemang utgör ett viktigt inslag i undervisningen om littera-

turhistoria. Samtidigt kan det vara en provocerande tanke om det uppfattas 

som att lärare vid varje lektion alla dagar i veckan måste visa passion och 

engagemang. Andemeningen handlar dock om att betona temats potential att 

väcka intresse för litteraturhistoria. På vilka sätt lärare gör det i relation till det 

litteraturhistoriska undervisningsinnehållet behöver undersökas vidare. Det 

samma gäller för andra teman som på ett övergripande plan kategoriserats som 

lärarnas sätt att leda och organisera undervisningen. Hur gör lärarna när de 

skapar delaktighet? Hur lyckas de med att hantera frågor om betyg och pre-

stationer? På vilka sätt arbetar de för att skapa variation i relation till det litte-

raturhistoriska undervisningsinnehållet? Det är frågor som inte besvaras i 

denna studie och som behöver undersökas vidare.  

Didaktiskt ledarskap 

Undervisning i litteraturhistoria är ett komplext fenomen som ställer lärare 

inför en rad utmaningar. Här ser jag det därför som intressant att föra ett re-

flekterande resonemang som går ut på att hitta nya redskap att hantera dessa 

utmaningar.  

 

Historiskt sett har forskning som rör undervisningens innehåll inte utgjort ett 

framträdande inslag i studier om lärares klassrumsledarskap (classroom ma-

nagement). Diskussionen om lärares klassrumsledarskap har i stor utsträck-

ning istället kommit att fokusera på frågor om hur lärare kan hantera ordnings-

störande inslag i undervisningen (Brophy, 2006; Doyle, 1990). Classroom ma-

nagement-traditionen består dock av ett bredare forskningsfält än så (Evertson 

& Weinstein, 2006; Wubbels, 2011). I den internationella classroom manage-

ment-forskningen identifierar Wubbels sex olika traditioner. Den av tradition-

erna som kallas för behavioural, har kommit att fokusera på hur lärare genom 

extern kontroll kan arbeta för att utveckla önskade beteenden eller reducera 

oönskade beteenden hos elever. Ett annat perspektiv finns i traditionen inter-

nal control, vilken inkluderar frågor som rör elevers självreglering och socio-
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emotionella kompetens. Ett tredje perspektiv är det som handlar om lärares 

relationsskapande arbete med eleverna, interpersonal. En fjärde inriktning, 

ecological, fokuserar på hur lärare arbetar för att skapa en produktiv klass-

rumsmiljö, att organisera klassrumsaktiviteter och att hantera övergångar mel-

lan olika delar i undervisningen. En femte tradition, discourse centered, har 

kommit att inrikta sig på lärares kommunikativa klassrumsledarskap, det vill 

säga förmågan att med hjälp av samtalsmönster och deltagarstrukturer inklu-

dera eleverna i undervisningen. Forskning i relation till den sjätte traditionen, 

curricular, undersöker hur lärare med utgångspunkt i ämnes- och kursplaner 

arbetar för att skapa intresse, motivation och engagemang (Wubbels, 2011).  

 

Det finns således en rad olika traditioner inom forskningen om lärares klass-

rumsledarskap. Några av dem har i större utsträckning än andra kommit att 

fokusera på undervisningen och dess innehåll. Den tradition som kallas för 

ecological har bidragit till att förändra ledarskapsforskningens inriktning, 

detta genom att belysa vikten av lärares förebyggande arbete. Doyle (1990) 

skriver: ”attention turned to ways of organizing and managing classes to create 

work involvement and prevent misbehavior. The focus on prevention trans-

formed research and theory in this area” (Doyle, 1990, s. 350). Genom foku-

seringen på klassrumsaktiviteter utvecklades det också ett intresse för olika 

uppgiftstyper och hur ämnes- och kursplaners innehåll kunde realiseras i 

undervisningen (curriculum enactment) (Doyle, 1990; 2006).  

As work on the management of academic tasks evolved, it became evident that 
the concept of task provided a tool for capturing the curriculum in motion. 
Tasks, in other words, were soon seen as the means through which the curric-
ulum becomes a concrete event in a classroom. It was now possible to study 
curriculum as a classroom process! This realization led to an emphasis on cur-
riculum representation and enactment as fundamental dimensions of teaching 
in classrooms. In the structuring and negotiating of tasks in classrooms, teach-
ers and students define the curriculum they experience. (Doyle, 1990, s. 353) 

 

De två ledarskapstraditionerna ecological och curricular intresserar sig således 

för frågor som också kan beskrivas som didaktiska. Denna kombination av 

didaktik och ledarskap gör det gångbart att prata om ett didaktiskt ledarskap. 

Det didaktiska ledarskapet kan på ett övergripande plan förstås som lärarnas 

sätt att leda genom att undervisa. Begreppet didaktiskt ledarskap har inte tidi-

gare använts i studier av det här slaget men tentativt skrivits fram i några sam-

manhang (Boo m. fl., 2017; Samuelsson m. fl., 2020; Tväråna, 2021). Samu-

elsson m. fl. (2020) skriver: 

Om forskning, lärarutbildning och lärarfortbildning i större utsträckning kan 
koppla samman ledarskapet och ämnesundervisningen tror vi att det går att 
beskriva och hitta nya redskap för att hantera de utmaningar lärare möter i sitt 
yrke. (Samulesson m. fl., 2020, sista stycket)   
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Det didaktiken och ämnesdidaktiken kan bidra med till ledarskapsforskningen 

är en ökad medvetenhet om ämnets roll i undervisningen och medverka till att 

utveckla lärarnas kompetens att välja innehåll och metoder framför andra ex-

isterande alternativ. ”Valen måste ju ständigt göras, men vad den didaktiska 

kompetensen kan tillföra är en argumentation för att ett specifikt val av inne-

håll och ett specifikt sätt att undervisa, ett specifikt meningserbjudande, väljs 

framför ett annat” (Englund, 1997, s. 142). Möjligen är det därför mer pas-

sande att prata om ett ämnesdidaktiskt ledarskap eller som i detta fall om ett 

litteraturdidaktiskt ledarskap.  

 

Att belysa studiens resultat i relation till perspektiven från classroom manage-

ment-fältet tillför ett starkt signalvärde som markerar att lärare också leder 

undervisningen i klassrummet. Woolfolk-Hoy och Weinstein (2006) skriver: 

teachers need to acknowledge the inseparable relationship between classroom 
management and instruction. Lessons that encourage students’ active partici-
pation and address their interests, needs, and backgrounds are not only likely 
to foster academic achievement; they are much more likely to generate the 
good will, respect, and cooperation that is needed for a productive learning 
environment. (Woolfolk-Hoy & Weinstein, 2006, s. 210)  

 

En strukturerad undervisning ses också från ett myndighetsperspektiv som 

själva kärnan i frågan om att skapa studiero i klassrummet. Avsaknaden av 

studiero bör inte främst, skrivs det, hänföras till eleverna utan kan också ses 

som uttryck för bristfällig planering med uppgifter som inte främjar elevernas 

engagemang. (Utbildningsdepartementet, 2021)  

 

Det finns här anledning att återvända till Schwabs (1969; 2013) eklektiska idé 

om att möta en komplex praktik genom olika teorier som alla är relevanta för 

problemen på olika sätt. Kombinationen klassrumsledarskap och didaktik bi-

drar på olika sätt till att belysa och öka förståelsen för undervisningens kom-

plexitet. För att betona och ge de olika perspektiven erkännande menar jag att 

det kan vara relevant att prata om ett ämnesdidaktiskt ledarskap, eller som i 

det har här fallet ett litteraturdidaktiskt ledarskap. Inledningsvis skriver jag att 

valet av studieobjekt föranleddes av mina egna lärarerfarenheter av mötet mel-

lan eleverna och det litteraturhistoriska innehållet. Jag skriver också att under-

visningen stundtals kännetecknades av en oförmåga att möta elevernas brist 

på intresse och motivation för ämnet, vilket ledde till utmaningar i mitt klass-

rumsledarskap. Genom att belysa studiens resultat i relation till ett litteratur-

didaktiskt ledarskap kan studien bidra med redskap att hantera några av de 

utmaningar lärare kan stå inför i möten mellan elever och det litteraturhisto-

riska innehållet. 
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English summary 

This licentiate thesis aims to develop knowledge about the teaching of literary 

history in upper secondary school. More specifically, the aim is to reveal and 

discuss upper secondary teachers’ choices of teaching content when they in-

troduce literary history in the Swedish 2 course (Sub-study I), and to explore 

upper secondary students’ perspectives on what sparks their interest in literary 

history teaching (Sub-study II). In Sub-study I, I explore the research ques-

tions: ‘What content is foregrounded when upper secondary school teachers 

of Swedish introduce their classes to literary history?’ and ‘what significance 

can different teaching content have for sparking interest?’ Sub-study II ex-

plores the research questions: ‘What teaching content sparks students’ interest 

in literary history?’ and ‘What other aspects of the teaching spark their interest 

in literary history according to the students themselves?’ 

 

Previous research in literary history didactics includes studies that have ex-

plored textbooks and study resources from a number of different angles 

(Brink, 1992; Dahl, 2015; Skillermark, 2020; Williams, 1997), and studies 

shedding light on the subject from a historical perspective (Malmgren, 1992; 

Martinsson, 1989; Thavenius, 1991). However, studies that focus more on ac-

tual practice are lacking. Bergman (2007) and Olin-Scheller (2006) did not 

investigate literary history teaching as their main focus, but deal in part with 

the content of literary history teaching. The students experienced the subject 

in these studies as fragmented and overloaded with content, and found it dif-

ficult to see what is meaningful in the subject. This is problematic because the 

teaching of literary history is seen as enriching for the students, providing 

them with new ways of thinking and giving them perspective on the lives of 

others  (Claudi, 2019; Persson, 2012). It is against this background – the merits 

of the subject, students’ lack of interest, and the lack of prior research – that 

this study can be justified.  

 

The study draws on a didactics and curriculum theory framework (Goodlad, 

1979), which allows a structured discussion of how the content of literary his-

tory is expressed in formal curricula, how it is perceived and operationaled in 

teaching, and how it is received and experienced by students. Additionally, 

sub-study II takes its starting point in research into interest and teaching and 

how interest is viewed as an important component for students’ learning (Ren-

ninger & Hidi, 2019) as well as for the development of a positive classroom 

climate (Woolfolk-Hoy & Weinstein, 2006). 
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The collected material consists of video and audio recordings with field notes 

from ten different lessons when literary history was introduced in the course 

Swedish 2. Introductory lessons were chosen because they can be seen as an 

occasion when teachers attempt to spark interest in literary history. Investigat-

ing the introductory lesson across several classrooms also created an oppor-

tunity to uncover variations in the content of literary history teaching. The 

experiences of upper secondary school students (17–18 years old) of the teach-

ing were collected using questionnaires in connection with each lesson. Two-

three weeks after the introductory lesson, follow-up interviews were also con-

ducted with two pairs of students from each class. Thus, in the study both 

teachers and students contribute to developing knowledge about the teaching 

of literary history The empirical material is a sample consisting of teachers on 

and students in various university preparation programmes from five different 

schools in a medium-sized Swedish city. The sample – teachers on and stu-

dents in university preparation programmes – limits the conclusions that can 

be drawn from the results, but is justified by the fact that literary history con-

tent is not given the same coverage in vocational education and training (VET) 

programmes (Swedish National Agency for Education, n.d.). 

 

The results of the analysis in Sub-study I show a wide range of possible liter-

ary history teaching content such as: epochs, writers and works; students' ex-

periences; intertextuality; similarities and differences between different peri-

ods; aesthetic elements; textual analysis and content legitimation. The study 

thus contributes empirical knowledge about what forms (in terms of content) 

literary history can take when the Swedish teacher introduces it. It is an im-

portant contribution given that earlier discussions of the teaching of literary 

history in the subject of Swedish have often taken their starting point in the 

Swedish subject conceptions of Swedish as a skills subject, Swedish as a cul-

tural heritage subject and Swedish as an experience-based subject. The results 

of the study are discussed in relation to these conceptions, but also contribute 

to the field by making concrete and visible the variation in choice of teaching 

content that occurs in classrooms when literary history is introduced. This 

helps to increase the applicability of the results to different teaching situations 

(Brophy, 2008). The significance of the different identified teaching contents 

for sparking interest is discussed in relation to previous research. 

 

Sub-study II contributes knowledge about what sparks students’ interest in the 

content of literary history teaching. The results of the analysis reveal themes 

such as: students’ experiences; intertextuality; similarities and differences be-

tween different periods; epochs; writers and works and aesthetic elements. 

The analysis also identified aspects that could be linked to the teachers’ ways 

of leading and organising the teaching. These were: passion and engagement; 

content legitimation; interaction and participation; variety; structure and de-

limitation and grades or de-emphasis on performance. The many themes iden-

tified in the analysis contribute to a high degree to revealing different ways of 
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sparking interest in literary history. This is an important result in view of the 

fact that previous research has shown that students have found it difficult see 

what is meaningful in the content of literary history teaching (Bergman, 2007, 

Olin-Scheller, 2006). 

 

Together, the two sub-studies contribute new empirical knowledge about lit-

erary history teaching and how it is implemented by teachers and students in 

the teaching of Swedish. This knowledge can be discussed in a structured way 

in relation to Goodlad’s theory and concept formation by using the terms: for-

mal curricula, operational curricula, perceived curricula, experiential curric-

ula and ideological curricula (Goodlad, 1979). The teachers’ introductory les-

sons reveal potential ways of sparking interest in literary history. When these 

are seen against the background of students’ experiences of the teaching, the 

two sub-studies together contribute to increased knowledge about what sparks 

interest in literary history. Thus, from the receiver's perspective, the results of 

Sub-study II contribute to evaluating the different content, the operational cur-

ricula, that is revealed in Sub-study I. A clear example of this is the theme of 

the students’ experiences, which is also an aspect that is formulated in the aim 

of the subject Swedish: ‘In teaching students should meet different kinds of 

fiction and other types of text and relate the contents to their own experiences, 

interests and education’ (Swedish National Agency for Education, 2011). The 

theme of intertextuality is another example that is identified in both the sub-

studies. In contrast to the theme of students’ experiences, the phenomenon that 

intertextuality represents is not written into the formal curricula in the same 

way. This discrepancy between the formal curricula and the teachers’ choices 

of content is particularly noteworthy as one result of the study, since it also 

makes the teachers’ tacit knowledge visible. When knowledge of this kind is 

made visible and compiled in research, it can be described as an example of 

the ideological curricula (Goodlad, 1979). The curriculum of ideas exists on 

the ideological or ideas level, which includes both research-based knowledge 

and traditional knowledge (Gundem, 1997). 

 

Finally, there is a reflective discussion on the opportunities of highlighting the 

study in relation to different perspectives on classroom management. This dis-

cussion should be understood in relation to Schwab’s (1969, 2013) eclectic 

idea of facing a complex practice by means of different theories that are all 

relevant to the problems in different ways. The combination of classroom 

management and didactics contributes in various ways to shedding light on, 

and increasing understanding of the complexity of teaching. The classroom 

management perspective also signals the importance of the teachers’ capacity 

to lead and organise teaching in different ways. In turn, didactics and subject 

didactics contribute to a greater awareness of the role of the subject in teach-

ing, which can help develop ability in selecting particular content and methods 

over other existing alternatives. In order to emphasise and give recognition to 
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the different perspectives, it is relevant to talk about a subject didactics lead-

ership, or as in this case, literary didactics leadership. By illuminating the re-

sults of the study through the lens of literary didactics leadership, the study 

can provide tools for addressing some of the challenges teachers may face in 

encounters between students and the content of literary history. 
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Bilaga 1 

Forskningsstudie om elevers uppfattningar av presenterad litteraturundervisning 

Hej och tack för att du deltar i denna undersökning! Svara så ärligt och uppriktigt som du kan på 
frågorna. Dina svar är anonyma. 

Del 1 – bakgrund 

Hon Han Hen Vill inte svara 

Betyg svenska 1 Kommer inte ihåg Vill inte svara 

Gymnasieprogram___________________________________________________________________ 

Jag har haft min lärare i en tidigare kurs i svenska eller i ett annat ämne. 
Ja Nej 

Jag läser ofta skönlitteratur (påhittade böcker och berättelser såsom romaner och noveller). 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag tycker om att läsa skönlitteratur (påhittade böcker och berättelser såsom romaner och noveller). 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag önskar att jag hade mer tid att läsa skönlitteratur (påhittade böcker och berättelser såsom romaner 
och noveller). 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag tycker om undervisning som handlar om författare och berättelser från olika tider (exempelvis 
antiken, medeltiden, upplysning, modernismen) 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 
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Bilaga 1 

En viktig del av undervisningen i svenska är att läsa om författare och berättelser från olika tider 
(exempelvis antiken, medeltiden, upplysning, modernismen). 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Det känns som jag slösar bort min tid genom att delta i undervisning som handlar om författare och 
berättelser från olika tider (exempelvis antiken, medeltiden, upplysning, modernismen). 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Undervisning som handlar om författare och berättelser från olika tider (exempelvis antiken, 
medeltiden, upplysning, modernismen) gör mig omotiverad . 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag tycker det är viktigt hur lärare presenterar ett nytt undervisningsinnehåll i svenskämnet. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag lyssnar alltid noga när lärarens presenterar ett nytt undervisningsinnehåll i svenskämnet. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Del 2 – reaktioner på undervisning 

Jag lyssnade noga på lärarens presentation av innehållet. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Lärarens sätt att presentera undervisningens innehåll gjorde mig motiverad. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag hade gärna hoppat över presentationen och kommit igång med undervisningen direkt istället. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 
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Jag förstod efter lärarens presentation vilket innehåll undervisningen skulle handla om. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Innehållet som läraren presenterade gjorde mig omotiverad att delta i undervisningen. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag blev motiverad att delta i undervisningen för att läraren sa följande saker om undervisningens 

innehåll (skriv ner dina svar): 

Del 3 ‐ önskemål 

Jag önskar att läraren vid genomgången av innehållet hade fokuserat mer på hur jag ska göra för att nå 
de olika kunskapskraven. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag önskar att läraren i större utsträckning gett oss chans att vara med och påverka undervisningens 
innehåll. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 
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Jag önskar att läraren vid genomgången av innehållet i större utsträckning försökt förklara saker som 
kan vara svåra när det kommer till att läsa och lära sig om författare och berättelser från olika tider. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag önskar att läraren vid genomgången av innehållet i större utsträckning förklarat vilken nytta jag i min 
framtid kan ha av kunskap om berättelser och författare från olika tider. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag önskar att läraren vid genomgången av innehållet lyft fram att vi tillsammans skulle lära oss om 
författare och berättelser från olika tider (exempelvis antiken, medeltiden, upplysning, modernismen). 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag blir motiverad att delta i undervisning som handlar om författare och berättelser från olika tider 
(exempelvis antiken, medeltiden, upplysning, modernismen) om det ger mig möjlighet att nå de betyg 
jag vill ha. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag blir motiverad att delta i undervisning som handlar om författare och berättelser från olika tider 
(exempelvis antiken, medeltiden, upplysning, modernismen) om det finns möjlighet att få göra egna val. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag blir motiverad att delta i undervisning som handlar om författare och berättelser från olika tider 
(exempelvis antiken, medeltiden, upplysning, modernismen) för att det kan förklara saker jag inte 
förstår. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Jag blir motiverad att delta i undervisning som handlar om författare och berättelser från olika tider 
(exempelvis antiken, medeltiden, upplysning, modernismen) för att kunskapen kan vara viktig inför 
framtida studier och/eller yrkesliv. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 
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Jag blir motiverad att delta i undervisning som handlar om författare och berättelser från olika tider 
(exempelvis antiken, medeltiden, upplysning, modernismen) om jag får lära mig tillsammans med andra 
som är intresserade. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
1 2 3 4 5 

Om läraren hade sagt följande saker om undervisningens innehåll hade jag blivit mer motiverad att 

delta i undervisningen (skriv ner dina svar): 

Tack för din medverkan! 
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Uppföljande semistrukturerande parintervjuer 
Syfte med intervjuerna är att utveckla de fritextsvar som återfinns i relation till frågan ”Jag blev 
motiverad att delta i undervisningen för att läraren sa följande…”. Valet att utgå från de första 
fritextsvaren motiveras av att övrig data inte hunnit analyseras och att det är viktigt att göra 
intervjuerna i nära anslutning till enkäten och observerat undervisningstillfälle. Dessutom ger 
fritextsvaren bra grund att utveckla frågor utifrån. 

‐ Låt eleverna prata utan att avbryta för mycket. 
‐ Formulera om frågorna som påståenden om eleverna har svårt att komma med svar. 

Form 
20‐25 min/par 
genomförs under ett lektionstillfälle ca 10‐14 dagar efter enkäten 

Intervjufrågor 
Inledande fråga 

‐ Vad kommer du ihåg som särskilt spännande, intressant från det tillfälle då läraren 
presenterade undervisningsinnehållet om författare och berättelser från olika tider? 

Sonderande frågor 

‐ Var det något som läraren sa om att lära sig om författare och berättelser från olika tider som 
gjorde er motiverande att delta i undervisningen? 

‐ Blir du/ni motiverade av att få veta varför ni ska ha undervisning om författare och berättelser 
från olika tider? Varför? Varför inte? 

Uppföljningsfrågor 

‐ Vad ska läraren säga eller göra för att motivera dig att delta i undervisning om författare och 
berättelser från olika tider? 

‐ Vad tror ni att era klasskamrater tycker om presentationen av undervisningen av författare 
och berättelser från olika tider? 

‐ Hur tror ni att er klasskamrater blir motiverade att lära sig om författare och berättelser från 
olika tider? 

‐ Om det inte framkommit – vilken betydelse tycker du sättet att arbeta på har i relation till 
innehållet. Kan det kännas mer ok att undervisningen tar upp ett visst innehåll om man tycker 
om arbetsmetoderna. Eller tvärtom, kan ett arbetssätt man ogillar vägas upp av ett intressant 
innehåll? 

Direkta frågor – enkäten 

‐ Vad tycker du var svårt att svara på i enkäten? 

61 



 

              

                             

                    

                             

                         

                     

          

                                 

                               

                                 

                            

                       

            

                                 

                             

   

                 

 

   

     

   

           

 

 

     

                         

 

 

 

Bilaga 3 

Information och medgivande att delta i forskningsstudie 

Hej igen! Här kommer den formella informationen om den forskningsstudie som jag gör som licentiat 
vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

I min forskning intresserar jag mig för didaktik och ledarskap och hur svenskämnet och dess 
litteraturundervisning formas i olika praktiker. Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare 
introducerar ett litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll i kursen svenska 2 och hur elever 
responderar på den presenterade undervisningen. 

Ditt deltagande sträcker sig till att jag vid en lektion får observera (filma) uppstarten av det första 
litteraturhistoriska momentet för kursen svenska 2 och att eleverna vid slutet av lektionen fyller i en 
enkät som jag delar ut. Vid ett senare tillfälle genomför jag en uppföljande intervju med en handfull 
elever ur gruppen (gäller för ett urval av de elever som anmäler sig frivilligt). 

Du har möjlighet att avbryta deltagandet när du vill. Inspelningarna, enkäterna och 
klassrumsobservationerna kommer att fungera som forskningsmaterial. 

Skolans ledning ska ha godkänt deltagandet (på det sätt som brukar göras på den skola du arbetar). 
Om du har frågor får du gärna höra av dig till mig eller min handledare: 

Jonas Johansson 
Licentiat i didaktik med inriktning mot ledarskap i klassrummet 
jonas.johansson@edu.uu.se 
018‐471 5787 
XXX XXX XXXX 

Jenny W.Folkeryd 
Professor i didaktik med inriktning svenska 
Jenny.folkeryd@edu.uu.se 
018‐4712494 
XXX XXX XXXX 

Jag ger härmed mitt medgivande att delta i forskningsstudien om ledarskap i klassrummet: 

Underskrift:_______________________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Om medgivande att delta i forskningsstudie 

Hej! 

Jag heter Jonas Johansson och jag är forskarstuderande i ämnet ledarskap i klassrummet. Syftet med 
den undersökning jag gör nu är att få syn på hur elever reagerar på lärares sätt att presentera ett nytt 
innehåll i undervisningen. 

Jag har fått tillåtelse av din lärare att komma till ert klassrum för att filma och titta på hur läraren 
presenterar ett nytt arbetsmoment i svenskundervisningen. Jag kommer att finnas med under hela 
lektionen och i slutet av den be klassen att fylla i en enkät som handlar om hur ni upplevde lärarens 
presentation. Ditt deltagande sträcker sig till att fylla i enkäten, och om du vill, delta i en kortare 
intervju längre fram. 

Enkäten och intervjun är helt anonyma och underlaget jag får in kommer endast användas i 
forskningssyfte. Deltagandet är frivilligt och du kan välja att inte delta eller att avbryta enkäten när du 
vill. Det samma gäller om du deltar i intervjun. 

Jonas Johansson 
Licentiat i didaktik med inriktning mot ledarskap i klassrummet 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 
jonas.johansson@edu.uu.se 
018‐471 5787 
XXX XXX XXXX 

Jag ger härmed mitt medgivande att delta i forskningsstudien om ledarskap i klassrummet: 

Underskrift:_______________________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________ 
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Bilaga 5 

Hej! 

Eventuellt kommer enkätsvaren du just fyll i att kompletteras med en uppföljande 

intervjuundersökning. Om du kan tänka dig att delta så skriver du ditt mobiltelefonnummer på raden 

nedan. Jag kontaktar dig då senare med en förfrågan om deltagande i intervju. Du förbinder dig INTE 

att delta genom att lämna ditt mobiltelefonnummer och dina enkätsvar förblir anonyma. 
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