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1 Inledning 

Texter som framställs för att användas i pedagogiska sammanhang, lärobokstexter, väljer ut, 

organiserar och formulerar de kunskaper som elever bör tillägna sig. Läroboken är en av flera 

former för hur ett pedagogiskt innehåll kan gestaltas.  

   För mig som inom kort är nyutbildad lärare, kommer förmodligen läromedlen att ha en stark 

ställning som riktningsgivare för undervisningen. Läroplaner och kursplaner är allmänt 

skrivna men ändå krävande. Med tanke på att kursplanerna lämnar stort utrymme för lärare att 

välja arbetsmaterial och –metoder, kan läroböcker te sig som utmärkta vägvisare när det gäller 

uppnåendet av de mål som finns i såväl kursplaner som läroplaner. Läroböcker kan hjälpa oss 

att tolka, strukturera och organisera undervisningen genom att välja ut material som ska 

bearbetas och tolkas. Läromedelsledd undervisning är ett vanligt och dominerande inslag i 

undervisningen i grundskolan (Englund, 1999: 330) och läroboken intar en särställning i 

skolans undervisning (Kullberg, 2006: 165). Detta, d.v.s. undervisningsmaterialets 

vägledande position för såväl elever som lärare, är enligt min mening en anledning till att det 

är viktigt att kritiskt granska vanligt förekommande läromedel. 

   Läsningen av Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, 

Ryssland och Finland (2002), red. Örjan Torell, fick mig att fundera på om och hur 

läromedelsbaserad undervisning i grundskolans senare del (där jag själv kommer att arbeta) 

främjar elevers litterära kompetens. Enligt kursplanen i svenska för grundskolan skall 

eleverna bl.a. utveckla ”språklig och litterär kompetens”. Nytt för i år – åtminstone när det 

gäller Eskilstuna kommuns grundskolor – är att separata bedömningar och betyg skall 

göras/sättas: ett för svenskämnets språkaspekt och ett för dess litteraturaspekt. Min slutsats är 

att den del av svenskämnet som undersöks här, litteraturundervisningen, således har en viktig 

och framträdande plats, såväl i undervisningen som i bedömningen av ämnet svenska i 

grundskolan. Men har litterär läsning någon betydelse i den moderna människans tillvaro? 

Ska skolan utbilda litteraturläsare?   

   Ungdomar idag omges av texter av skilda slag. I ett allt mer omfattande textutbud förväntas 

de kunna tolka och kritiskt granska det som berättas i olika medier. Det kan givetvis ske på 

många olika sätt. Ett av dem är att betona betydelsen av litterära färdigheter. Det är, vill jag 

påstå, genom undervisningen i litteratur som elever medvetet tränas i att läsa uppmärksamt 

och kritiskt, samt att reflektera kring och diskutera texter.  

  Jag har inte kunnat finna tidigare forskning om kopplingen mellan litterär kompetens och 

arbetsuppgifter (med tillhörande texter) i läroböcker riktade mot grundskolans senare år. 
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Främjar läroböcker i litteratur, riktade mot grundskolans senare år, en utveckling av litterär 

kompetens?  

 

2 Syfte, metod och material 

2.1 Syfte 

Den här uppsatsen utgår från ett antal litterära texters föreslagna tolkningsstrategier så som de 

presenteras i ett urval av läromedel riktade mot grundskolans senare del. Avsikten med 

uppsatsen är att kritiskt granska och analysera läroböcker i litteraturdelen av svenskämnet. 

Syftet är att undersöka och synliggöra huruvida litterär kompetens enligt litteraturvetaren 

Örjan Torells modell, gynnas av arbetsuppgifterna i ett antal läroböcker/antologier riktade 

mot grundskolans senare del. Modellen som åsyftas har Torell utarbetat för att synliggöra 

litterär kompetens i praktisk verksamhet och visar att litterär kompetens uppstår när mötet 

mellan text och läsare är dialogiskt samt när läsarens inneboende förmåga att förstå och tolka 

litteratur kombineras med inlärd analysförmåga och förmågan att tolka texter personligt. 

(Modellen presenteras utförligare nedan, under 3.4).   

   Här undersöks endast ett begränsat antal läromedel. Av den anledningen görs inga försök att 

generalisera resultaten. Snarare strävas mot att peka på tendenser i materialet. 

 

2.2 Metod och material 

Här avses inte, som i Torells modell, att undersöka praktisk verksamhet. Jag vill använda 

Torells modell för att undersöka i vilken mån de litterära delkomponenterna tillåts utrymme i 

ett antal läroböckers arbetsuppgifter. Metoden som används för att uppnå syftet med 

uppsatsen är kvalitativ textanalys. Hänsyn har härvid tagits till att textanalytisk metod innebär 

tolkning (Bergström & Boréus, 2005: 24) samt att vikt bör läggas vid intressanta frågor och 

bra analysverktyg (Widerberg, 2000: 46). Språkforskaren Strömquists (2003) praktiska råd i 

Uppsatshandboken har väglett mig t.ex. när det gäller uppsatsens utformning, notapparat och 

struktur.  

   Mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkter som skildras nedan, har jag arbetat fram ett 

antal frågeområden/teman utifrån vilka en kvalitativ analys av arbetsuppgifter/texter i 

litteraturvetenskapliga läroböcker skall ske. Analysmodellen presenteras nedan. 

   Analysen är baserad på följande läromedel: 

Ung och stolt. Antologi, 
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Faktaboken,  

Antologi 3 med tillhörande arbetsbok Temabok 3,  

Antologi 4 med tillhörande Arbetsbok Grön. 

Alla utom den först nämnda, tillhör den s.k. ARENA-serien och anledningen till att just dessa 

läroböcker har valts ut är att de är frekvent använda i Eskilstuna kommuns skolor. Och detta, 

att läroböckerna ifråga används, är givetvis en viktig förutsättning! Vid en rundringning till 8 

av kommunens 13 grundskolor med högstadium, visade det sig att 5 av dem använde (eller 

hade åtminstone möjlighet att använda) ARENA-böckerna. Flera berättade att samma serie 

förekommer även inom SO-ämnet. Antologin Ung och stolt valdes däremot av andra skäl. Jag 

hittade några exemplar av boken på den skola där jag tillbringade VFU-perioden. Och utan att 

närmare gå in på vad begreppet kanon innebär, så kan de flesta av de texter som ingår i 

Antologi 3 och Antologi 4 specificeras som kanoniska. Här finns allt från Shakespeare till Poe, 

August Strindberg, H.C. Andersen och Moa Martinsson. Ung och stolt däremot, vars 

genomgående tema är dagens ungdom, har samlat såväl romanutdrag som noveller och dikter, 

men även låttexter och serier. Skillnaden mellan antologierna är stor och det är spännande och 

intressant att undersöka dem alla. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis för grundskolans styrdokument avseende svenskämnets 

uppnående- och strävansmål, samt läromedlens betydelse. Därefter redovisas övergripande för 

några centrala teorier om vad det innebär att läsa och vad som utgör litterär kompetens samt 

hur den tar sig uttryck. I 1900-talets litteraturteori har olika strömmingar sökt företräde. Dessa 

avlöser inte varandra så till vida att en metod eller ett synsätt försvinner bara för att ett nytt 

ges uppmärksamhet. Spår av samtliga återfinns även i dagens litteraturvetenskap. Sist i detta 

avsnitt behandlas Torells modell av litterär kompetens. 

 

3.1 Styrdokument och läromedel 

Läroplanen för grundskolan, Lpo 94, har, när det gäller ämnet svenska preciserat följande 

uppnåendemål: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

det svenska språket och kan lyssna och lära aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 

skrift” (Lpo 94: 10). Enligt kursplanen i svenska skall elever via skönlitteratur ”använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt […] uppleva och lära” (2000: 1). 
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Eftersom även det vidgade textbegreppet ges utrymme i kursplanen, poängteras att mer än den 

skrivna texten är att betrakta som text. Text kan man även tillägna sig via film och teater. 

Kursplanen lägger vikt vid att ”kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter” (2000: 1). 

Att utbyta, diskutera och reflektera över åsikter som läsningen ger är viktigt. Bedömningen i 

ämnet vilar på ”språklig och litterär kompetens” vilket bl.a. innebär att eleverna skall besitta 

kunskaper om genrer, stilistik och berättarteknik, kunna jämföra olika texter med varandra 

och eventuellt visa hur en text har påverkat en annan, samt kunna relatera det lästa till egna 

erfarenheter (2000: 5). 

   Steget från styrdokument till läromedel är inte nödvändigtvis särskilt stort. Läroböcker, eller 

”pedagogiska texter”, har existerat i sin moderna utformning sedan senare delen av 1800-talet 

och producerades då, och produceras än idag, för ”en bestämd, institutionaliserad 

användning” (Selander, 1988: 27). Ofta är läroböcker uppdelade i kortare avsnitt och därmed 

anpassade till t.ex. lektionspassen och det aktuella skolstadiet. Dess struktur och kodifiering 

enligt vissa konventioner, har avgörande betydelse för hur texten har framställts. Med 

konventioner avses dels sådan kunskap och moral som samhället finner nödvändigt att belysa 

och reproducera, dels läroplanens krav (Selander, 1988: 17-19, 30). Men även om innehållet i 

våra läroböcker till stor del styrs av styrdokumenten, är det förlagen och läroboksförfattarna 

som avgör hur innehållet presenteras. Text och arbetsuppgifter i läroböcker speglar det 

författaren av läroboken anser vara relevant och intressant (Selander, 1992: 156) Av bl.a. 

dessa anledningar är läroboken både ”ett uttryck för ett samhälleligt accepterat sätt att tänka 

om ämnen, kunskap och skola och ett instrument för påverkan” menar Selander (1992: 14). 

Läroböcker bör alltså inte enbart ses som en källa till kunskap, utan också som en norm för 

kunskap. Just detta är en anledning till att läroböcker i ett flertal år varit föremål för kritik 

skriver läroboksforskaren Englund (1999) i en artikel i ”Pedagogisk forskning i Sverige”. 

Läroböcker har ansetts, och kanske fortfarande anses, vara alltför styrande för såväl lärarens 

som elevens aktiviteter i klassrummet. Ytterligare en negativ aspekt avseende läroböcker är 

den språkliga framställningens betydelse. Englund (1999: 331) refererar till undersökningar 

som visat att elever som vid förhör och prov kunde återge lärobokens text nästintill ordagrant 

klarade sig bra, beroende på att lärobokens instuderingsfrågor utgjort underlag för tester av 

olika slag. 

   Men det finns givetvis anledningar till att läromedel är styrande. Englund sammanfattar 

lärobokens funktion i undervisningen på följande sätt:  

[Läroboken] har en kunskapsgaranterande-auktoriserande och en gemensamhets-

skapande-sammanhängande roll, den underlättar utvärderingen, den underlättar i 
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övrigt arbetet och livet särskilt för lärarna, men sannolikt också för eleverna, och den 

har en disciplinerande roll (Englund, 1999: 327).  

 

Det kan tänkas att många lärare ser läroboken som en garanti för att kursplanens mål uppfylls. 

Den hjälper till att organisera undervisningen och håller alla sysselsatta samtidigt som 

eleverna tillåts arbeta i egen takt. Med andra ord kan lärobokens innehållsliga struktur tillåta, 

och därmed underlätta, den pedagogiska praktiken: avsnitten kan vara lektionsanpassade, 

uppmana till självstudier, anvisa nödvändiga kunskaper för läxförhör eller prov o.s.v. Den 

underlättar därmed utvärderingen av eleverna som ju ska kontrolleras, utvärderas och 

betygsättas. 

   Trots det grundläggande antagandet att lärobokens utformning har skett i enlighet med 

skolans styrdokument, är det viktigt att även betänka att ekonomiska faktorer ofta styr valet av 

läromedel, menar Englund (1999: 335). Därtill bör hänsyn tas till lärarens yrkeskompetens, 

eller brist på kompetens, enligt Englund (1999: 340). För nya och/eller osäkra lärare 

underlättar läroboken dennes arbete, vilket i sin tur innebär att dessa lärares arbetsmetoder 

påverkas märkbart av böckernas arbetsmetoder.  

 

3.2 Litterär kompetens då och nu 

Synen på vad det innebär att läsa och på hur litterär kompetens tar sig uttryck, har varierat 

kraftigt de senaste århundradena. 

   Den biografiska litteraturforskningen utgår från tanken att det finns ett samband mellan 

författarens liv och verk (Burman, 2002: 71). Man ansåg att författarens erfarenheter hade 

avgörande betydelse för hur och vad han eller hon skrev. Analysens centrala fråga var vad 

författaren kunde mena med sin text. Svaret fann man i de biografiska fakta man kunde hitta 

om författaren. Den biografiska läsningen dominerade fram till 1900-talet då den blev starkt 

kritiserad utifrån teoretiska utgångspunkter. Litteraturvetaren Carina Burman framhäver, till 

skillnad från flertalet litteraturforskare, öppet metodens betydelse för dagens 

litteraturvetenskap. Anledningen till detta är att författarens biografiska bakgrund kan öka 

förståelsen för ett verks tillkomstprocess, menar Burman (2002: 77-80). 

   Under första delen av 1900-talet utvecklades nykritiken som sökte nycklarna till texten i 

texten själv, inte i författarens liv, verkets tillkomsttid eller –miljö. Istället ansåg man det 

viktigt att författaren utplånade sig själv för att tillåta att det litterära verket och dess egenart 

placerades i centrum (Ljung, 1992: 93). Man sökte få till stånd en ”objektivering” av texten: 
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texter ansågs vara estetiska objekt och autonoma fenomen som kunde analyseras objektivt. 

Enligt litteraturvetaren Per Erik Ljung måste man: ”skilja mellan dikten och dess ursprung, 

mellan meningen med (författarens intention) och meningen hos verket” (1992: 95). Det var 

fr.a. inom lyriken - i praktisk analys av enskilda dikter – som nykritiken blev framgångsrik. 

Som metod lanserades närläsning, en detaljerad analys av hur en text är uppbyggd och 

organiserad (Wolf, 2002: 14). Man undersökte detaljer såsom bildspråk, tvetydigheter och 

ironi, för att kunna uttala sig om diktens helhet. 

   Litteraturvetaren Wolf (2002: 15-16) ser närläsningsmetoden som nykritikens största 

förtjänst men ser samtidigt en fara med den. Används denna metod i skolan riskerar 

lyrikläsning och –tolkning att bli reproducerande eftersom läraren iklär sig rollen av experten 

som tillhandahåller den korrekta tolkningen. 

   I opposition mot nykritiken utvecklades receptionsteorier från 1960-talet och framåt. 

Gemensamt för dessa är att de utgår från läsarens betydelse för det litterära verket 

(Entzenberg, 1991: 88). En text är inte något slutet och entydigt, tvärtom påverkas den av vem 

som läser den och i vilket sammanhang detta sker. 

   Även om receptions- och läsarorienterade teorier fick sitt genomslag på 1960- och 70-talen 

opponerade sig litteraturforskaren Louise Rosenblatt redan 1938 mot nykritiken. I den bok 

som på svenska har titeln Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, går Rosenblatt 

mot strömmen och påstår att all läsning är en form av ”transaktion” mellan text och läsare. 

Litterära texter kräver aktiv medverkan av en mottagare: ”En roman eller en dikt eller ett 

skådespel förblir bläckfläckar på papper tills en läsare förvandlar dem till en rad meningsfulla 

symboler” (Rosenblatt, 2002: 35). Någon ”korrekt” läsning eller tolkning av litterära verk 

tycks inte Rosenblatt finna. 

   Transaktion innebär att läsaren närmar sig texten utifrån egna livserfarenheter, men 

påverkas och utvecklas i ett fram- och tillbakagående, spiralformat, ömsesidigt inflytande 

mellan sig själv som läsare och texten (Rosenblatt, 2002: 36-37). På detta sätt skapas mening. 

   Rosenblatt (2002: 36-41, 235) skiljer mellan ”efferent läsning” och ”estetisk läsning”, 

beroende på syftet med läsningen. Om man läser i ett praktiskt syfte, söker fakta eller 

information om något specifikt, handlar det om efferent läsning. Estetisk blir läsningen när 

den är inriktad på upplevelser, är affektiv. I mötet mellan läsare och (skön-) litterär text kan 

såväl intellektuella som emotionella upplevelser uppstå. När läsaren relaterar till t.ex. en dikt, 

är det just sådana upplevelser han eller hon relaterar till. 

   Wolfs (2002: 22-23) tolkning av den transaktionella läsprocessen resulterar i en tresidig 

modell som förutom läsaren och den (objektiva) texten även inbegriper en ”subjektiv text”, 
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som kan sägas vara resultatet av ömsesidigheten mellan sändare och mottagare. Emellertid 

kritiserar samme författare de läsarorienterade teorierna på basis av just det subjektiva 

inslaget. I vilken utsträckning har läsaren frihet att formulera litterära texters möjliga 

tolkningar? Finns det ändlösa alternativ (Wolf, 2002: 18)? Rosenblatt poängterar dock 

betydelsen av såväl det litterära verket, själva texten, som de personliga associationer, känslor 

och idéer som genomlevs under läsningen och tolkningen. Hon vänder sig emot traditionella 

och formalistiska metoder för undervisning, d.v.s. undervisning om litteratur. Det är först när 

ett litterärt verk väl har behandlats estetiskt som det kan bli föremål för någon form av 

vetenskaplig tolkning och analys (Rosenblatt, 2002: 236-237). 

   Precis som Rosenblatt pekar litteraturforskaren Gunilla Molloy på det ömsesidiga 

förhållandet mellan läsare och text. För att ett dialogiskt förhållande skall uppstå är det dock 

av betydelse att sättet varpå texter behandlas och bearbetas är subjektivt relevant för eleverna 

(Molloy, 2003: 61). På detta sätt kan texter röra och beröra eleverna personligen. Även 

Persson (2000) och Malmgren (1996), båda litteraturvetare, ansluter sig till det 

erfarenhetspedagogiska perspektivet. Inom det Malmgren (1996: 89) kallar ”svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne”, bestäms innehållet från fall till fall. Det är elevernas 

erfarenheter som fungerar som utgångspunkt för undervisningen, inte ett på förhand bestämt 

innehåll. Även Persson (2000: 49) lägger i begreppet erfarenhetspedagogik betydelse vid att 

man utgår från elevens verklighet och fångar upp de frågor och problemställningar som 

eleverna uppfattar som angelägna och intressanta. 

 

3.3 Litterär läsförmåga – och olitterär 

”Tolkningen av den litterära texten är lika fundamental för litteraturforskningen som 

litteraturen själv” menar litteraturforskaren Palm (2002: 189). För att en text ska bli 

meningsfull krävs att den tolkas. Bara den dikt som är tolkad är förstådd (Palm, 2002: 192). 

Men hur sker då denna tolkning? 

   Ett litterärt verks betydelse baseras på såväl objektivt iakttagbara egenskaper i texten som 

det som läsaren tillskriver den, d.v.s. den subjektiva tolkningen. Det finns varken korrekta 

eller felaktiga tolkningar, men väl ”rimliga”, ”relevanta” och/eller ”välgrundade” tolkningar. 

Det är sådana tolkningar som har möjlighet att bli prövade i relation till en forsknings- och 

tolkningsgemenskap (Palm, 2002: 194). 

   Litteraturforskaren Jonathan Culler var den som enligt Wolf (2002: 21), introducerade 

begreppet litterär kompetens i modern litteraturteori. Han definierar begreppet som en 
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uppsättning konventioner som läsaren måste känna till för att kunna läsa, förstå och tolka en 

litterär text på ett sätt som kan anses vara acceptabelt enligt praxis (Culler, 1991: 100). Culler 

menar att litterär kompetens kan förvärvas och utvecklas: ju mer belästa vi är och ju större 

vana vi har att umgås med litteratur, desto bättre blir vi på att tolka den tillfredsställande 

(1991: 96). 

   Läsningen av ett litterärt verk kan vara olitterär eller mer eller mindre litterär. Torell menar 

att läsförmågan är olitterär när den enbart strävar efter att ringa in textens budskap utan att se 

till dess estetiska dimension (2002: 16). En litterär läsning kräver att man söker det dialogiska 

(Torell, 2002: 79). 

 

3.4 Torells modell av litterär kompetens 

I Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 

Finland från 2002, ett samarbete mellan forskarna Stig Bäckman, Olga Gontjarova och Örjan 

Torell – som även tjänstgjorde som redaktör – redogörs för ett projekt vars syfte var att 

undersöka de respektive skolkulturernas betydelse för litterär kompetens. Undersöknings-

personerna bestod av blivande modersmålslärare1 och deras uppgift var att ta ställning till en 

novell genom att besvara frågan ”Vad skulle du vilja att dina elever såg i denna text?”. 

   Resultaten visar att de ryska studenterna vida överträffar de svenska och finländska 

studenterna när det gäller självständighet, nyansering och djup i tolkningen och analysen 

(Torell, 2002: 77). Såväl finländarnas som svenskarnas analyser beskrivs som ”naivt-

realistiska” (Gontjarova, 2002: 130), med mängder av vardagsmoralistiska omdömen, 

frikopplade från texten och därför olitterära. Ett exempel på vardagsmoralistiskt omdöme är 

när studentens analys resulterar i den sammanfattande kommentaren ”man måste visa empati” 

(Torell, 2002: 79). De ryska studenterna däremot, visade att de var vana vid att läsa litteratur 

och att läsa litterärt samt att de hade verktygen för att kunna göra relevanta iakttagelser i 

texten. Deras förhållningssätt var mer analytiskt och de visade sig på ett skickligt och naturligt 

sätt kunna skriva om litteratur, t.ex. genom att belägga sina kommentarer med 

texthänvisningar och citat (Torell, 2002: 77). Det som samtliga forskare i detta 

undersökningsprojekt finner vara de ryska studenternas största förtjänst, är deras förmåga att 

se texten som konst. Deras litterära förhållningssätt gentemot texter ger dem redskapen som 

möjliggör konstnärligt och estetiskt relevanta iakttagelser och uttryck i novellen. Torell för 

                                                
1 Undersökningspersonerna ifråga hade nyligen påbörjat sin utbildning på högskolenivå. De utbildades för att 
undervisa i respektive modersmål på grund- och gymnasieskolenivå.  
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fram önskemål om att även den svenska skolan bör ta som sin uppgift att erbjuda framför allt 

gymnasieelever, en litteraturundervisning som utvecklar deras litterära kompetens (2002: 76). 

   För att åskådliggöra litterär kompetens i praktisk verksamhet har Torell utarbetat en modell 

som är dialogisk. Här finns plats för textens ”du” (som enligt nykritiken bör vara det som 

placeras i centrum) och läsarens ”jag” (som enligt de läsarorienterade teorierna bör vara det 

som placeras i centrum). Modellen framhäver de komponenter som har betydelse för den 

litterära kompetensen: konstitutionell-, performans- respektive literary transferkompetens. I 

ett idealiskt förhållningssätt råder balans mellan delfaktorerna och såväl en kognitiv som en 

subjektiv tolkning av litterära texter kan ske. 

 

Konstitutionell kompetens

Du  -  Jag

Performanskompetens Literary transferkompetens

Figur 1: Litterär kompetens (Torell, 2002:82)  

 

Modellen visar att litterär kompetens är ett spänningsförhållande mellan tre poler runt ett 

dialogiskt centrum. Konstitutionell kompetens besitter alla, eftersom vi redan innan vi 

utvecklar ett språk är fiktionsskapare: barn leker, utan träning, utan inlärning, av sig själva. 

Med denna kompetens kan vi även förstå och tolka fiktion (Torell, 2002: 82). Det rör sig 

således om en viktig komponent i vår litterära färdighet. Till skillnad från den konstitutionella 

kompetensen är performanskompetensen inlärd och socialt förvärvad. Denna kompetens 

utgörs av analysförmåga t.ex. vad gäller textens struktur, komposition, berättarteknik, tema 

och intrig och är den delfaktor som skolundervisningen brukar koncentreras kring (Torell, 

2002: 83-84). Att tillägna sig och framför allt formulera sig om en litterär text just som litterär 

är en viktig kompetens. Det kan, mer specifikt, röra sig om färdigheter som att belägga 

kommentarer med texthänvisningar och citat, för att på det viset skapa en analys som blir 

såväl rimlig som övertygande (Torell, 2002: 77).  

   En fara vid alltför stor tonvikt på och träning av performanskompetensen, är att läsaren 

tolkar texten enligt inlärda mönster utan att tänka själv (Torell, 2002: 84). 

Performansblockeringar uppstår när läsaren glömmer sitt eget jag och enbart tolkar enligt 

inlärda mönster. Läsningen blir osjälvständig och triangeln svänger för långt åt 

performanssidan. 
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Konstitutionell kompetens

          Du

Performanskompetens Literary transferkompetens

Figur 2: Performansblockerad litterär kompetens (Torell, 2002:85)  

 

Modellens tredje pol, literary transferkompetens, är den funktion som öppnar för läsar-

orienterade attityder och erfarenhetspedagogiken eftersom en sådan kompetens medför att 

läsaren kopplar textens innehåll till sina egna läserfarenheter, relaterar texten till sitt eget jag 

(Torell, 2002: 85-86). En litterär text kan inte enbart tolkas enligt inlärda konventioner 

eftersom texten ifråga aldrig är sluten eller entydig. En läsare behövs för att skapa mening i 

litterära texter. Att läsa litterärt är en individuell akt där läsarens tankar och känslor är 

inblandade. Det är denna kompetens som skapar en estetisk läsupplevelse, som utgör 

”huvudvägen till en verklig, mänskligt meningsfull textförståelse” (Torell, 2002: 88). Den 

som läser personligt läser mest kompetent. 

   Literary transfer-blockeringar är vanliga enligt Torell (2002: 86). De medför att läsarens 

”jag” skymmer textens ”du” vilket leder till att texten hamnar i skymundan. Triangeln svänger 

för långt åt literary transfer-sidan när läsaren tränger undan andra tolkningar än de personliga. 

Att enbart ta hänsyn till vad texten betyder för det egna jaget och därmed, mer eller mindre 

underförstått, anse sig ha (eller kräva) rätten att tolka texten enbart på det sätt man själv vill, 

kan fungera som hinder för meningsfulla litterära upplevelser och meningsfull 

litteraturundervisning. För hur många tolkningar av en litterär text kan det tänkas finnas? En 

ensidig inriktning på upplevelser förhindrar vidare analyser av texter menar Bäckman (2002: 

108), eftersom läsarens erfarenheter blir så dominerande i tolkningen att själva texten hamnar 

i skymundan. 
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Konstitutionell kompetens

Jag

Performanskompetens

Literary transferkompetens

Figur 3:Literary tranfer-blockerad kompetens (Torell, 2002: ry transfer-blockerad kompetens (Torell, 2002:88)2002:88)  

 

Litterärt medvetna, personliga och självständiga – i motsats till schablonmässiga, opersonliga 

och olitterära – tolkningar krävs för att Torells modell av litterär kompetens ska befinna sig i 

balans. Man måste framhäva den dialogiska processen: mäta texten mot sin egen verklighet, 

d.v.s. läsa personligt (”Jag-dimensionen”), samtidigt som läsaren tolkar det som ligger utanför 

hans eller hennes egen identitet (”Du-dimensionen”). Endast på detta sätt grundläggs en syn 

på litteratur som konst.  

 

4 Arbetsuppgifters betydelse för den litterära 

kompetensen  

Som nämndes ovan är analysverktyg och intressanta frågor av största vikt vid kvalitativa 

analyser. Jag har i en egenkomponerad modell försökt ringa in de beståndsdelar i den litterära 

kompetensen som anses vara av vikt enligt uppsatsens teoretiska bakgrund. Följande aspekter 

kommer att undersökas: 

 

Kontextbetoning 

Här berörs arbetsuppgifter som betonar sammanhangets betydelse. Det kan röra sig om den 

litteraturhistoriska kontexten, t.ex. att sätta in ett litterärt verk i dess historiska eller kulturella 

omgivning. Det kan även röra sig om uppgifter som syftar till att söka fakta om författarens 

liv och dennes samhälleliga kontext. 

 

Textinriktning 

Inom detta område undersöks närmare huruvida, och på vilket sätt, arbetsuppgifterna gynnar 

litterär läsfärdighet genom att uppmärksamheten fästs vid textens innehåll och form. Med 
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detta avses här kunskaper t.ex. om texters struktur, stil, personskildringar, berättarteknik samt 

om begreppskännedom anmanas. Med andra ord ett slags konventionellt litteraturveten-

skapligt analysarbete. Uppmanas eleverna därtill att återberätta och/eller jämföra litterära 

texter? 

 

Läsarorientering 

Här undersöks dels om uppgifterna uppmanar eleverna att koppla texter till egna erfarenheter, 

dels om samtidsförankring eftersträvas. Förekommer uppmaningar till eleverna att överföra 

och jämföra texters innehåll med personliga erfarenheter och att göra subjektiva och 

individuellt självständiga tolkningar?  

 

I detta analysavsnitt har representativa urval av texter med tillhörande arbetsuppgifter gjorts 

eftersom dessa är alldeles för omfattande för att tas med i sin helhet. Analysen inleds med en 

närmare undersökning av arbetsuppgifterna i antologin Ung och stolt. Därefter analyseras 

uppgifter och frågor kopplade till texter i Antologi 3 och Antologi 4 med tillhörande faktabok. 

I samtliga fall inleds med en presentation av bakgrunden till arbetsuppgifterna t.ex. syftet med 

läsningen så som den framställs av läromedelförfattarna, hur författarna till de texter som 

skall bearbetas, presenteras o.s.v. 

 

4.1 Temaboken Ung och stolt 

Ung och stolt är en tematisk arbetsbok vars syfte är att med hjälp av texter av skilda slag 

arbeta med frågan ”hur är det att vara ung idag?”. Låttexter, serier, dikter och oerhört korta 

utdrag ur noveller och romaner samlas i fem teman som enligt redaktörerna kan fungera som 

utgångspunkt för tema- och projektarbeten såväl i grundskolans senare del som i gymnasiet. 

De fem teman som behandlas är ungdomars svängningar mellan känslan av oövervinnlighet 

och depression, olikheterna i familjesammansättningar, förväntningar kontra besvikelser, 

samhällets idealbild av flickor och pojkar, kvinnor och män, samt språkets möjligheter och 

begränsningar. 

   I denna analys tittar jag närmare på det andra - ”Familjen Bra” - och det femte - 

”Mikrofonkåt” - temaområdet. Avsnittet ”Familjen Bra” (s. 53-93) inleder antologins 

författare med en kort diskussion om hur en familj kan definieras: en eller två föräldrar, 

plastpappa, två mammor o.s.v. Texterna som eleverna skall arbeta med är Stefan Sundströms 

sångtext Familjen Bra samt utdrag ur Barbara Voors Älskade du, Göran Tunströms Skimmer, 
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Peter Kihlgårds Anvisningar till en far, Moa Martinssons Mor gifter sig, Louise Boije af 

Gennäs Stjärnor utan svindel, Kerstin Ekmans Häxringarna samt Astrid Trotzigs Blod är 

tjockare än vatten. 

   Avsnittet ”Mikrofonkåt” (s. 173-208) aviserar språkets betydelse för förändring och 

inflytande. Inledningsvis återges en tecknad serie kallad Hos frisören av Helena Willis. 

Därefter presenteras skilda texter: Petters sångtext ”Mikrofonkåt”, utdrag ur Lena Anderssons 

Var det så bra?, Ivar Lo-Johanssons Analfabeten, Fredrika Bremers Hemmet och Carina 

Rydbergs Den högsta kasten, novellen ”Komvux” av Aino Trosell samt dikterna Nöd eller en 

döv av Stig Larsson och Sonett av Tage Danielsson. 

 

4.1.1 Kontextbetoning 

Endast en av arbetsuppgifterna kan hänföras till kategorin kontextbetoning. Det rör sig om 

följande uppmaning2: 

1. Ivar Lo- Johanssons berättelse beskriver situationen för en läshungrig pojke vid 

nittonhundratalets början. Ta reda på något om hur skolsituationen såg ut vid den här tiden, vilka 

som hade tillgång till utbildning, hur många som tog studenten, vilken social tillhörighet de 

hade, osv. Skriv en rapport. (s. 208) 

 

Arbetsuppgiften syftar inte till att söka fakta om författarens liv, på det sätt som den 

biografiska litteraturforskningen föreslår, men väl verkets samhälleliga och kulturella kontext. 

 

4.1.2 Textinriktning 

Sex av de sexton arbetsuppgifterna uppmanar eleverna att analysera texten i sig och att göra 

jämförelser mellan texter: 

2. Läs texten ur Häxringarna noggrant och undersök vad man får veta om Sara Sabina Lans i 

denna korta text. Hur var hennes ekonomi? Hennes civilstånd? Hur försörjde hon sig? Hur såg 

livet ut för en torparkvinna vid artonhundratalets slut? Hur såg andra på henne? (s. 93) 

 

3. I Barbara Voors text presenteras en pojkvän i familjen, hos Göran Tunström är det en flickvän 

som för första gången äter middag med sin kille och hans pappa. Jämför händelseutvecklingen 

och miljöerna i de båda texterna. (s. 93) 

 

4. I Lena Anderssons Var det bra så? besöker Lotta syokonsulenten för att få råd angående sitt 

yrkesval vilket hon är mycket entusiastisk inför. Hon vet vad hon vill. I den dialog som återges 

                                                
2 I boken har arbetsuppgifterna ingen numrering. Jag har tillfogat en sådan eftersom det underlättar hänvisningen 
till uppgifterna ifråga. 
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får vi veta minst lika mycket om den vuxna syokonsulenten som om tonåringen Lotta. Diskutera 

vilka världar som möts och hur språket hjälper till att karakterisera personerna och deras brustna 

eller levande drömmar. (s. 207)  

 

5. Petters raptext och utdraget ur Carina Rydbergs roman Den högsta kasten handlar om att 

använda språket som ett maktmedel. Diskutera på vilket sätt det sker i texterna. (s. 207) 

 

6. Tonen i Stefan Sundströms sångtext om Familjen Bra sticker ut: ”dödsmaskin”, ”orm i 

fruktfatet”, ”krälar”, ”bara vill ha” är några av formuleringarna. Vad vill texten förmedla? 

Vilken familjebild är det den opponerar sig mot? (s. 93) 

 

7. Tage Danielssons ”Sonett” och Stig Larssons ”Nöd eller en döv” handlar båda om att skriva 

dikt. Poesin är en ”snickarglädje”, en ”lek med ord och tankar”, inte sann men vacker, skriver 

Tage Danielsson. Stig Larsson skriver ”Det här är poesi”, ”så här dålig poesi”, ”JAG ÄR INTE 

ENSAM”. Hur skiljer sig de båda poeternas förhållningssätt till diktandet? Hur visar det sig? (s. 

207) 

 

Fokus i dessa uppgifter sätts på den konventionsstyrda förmågan - dock utan att en litterär 

begreppsapparat behöver användas - att analysera och uttala sig om litterära texter. Frågor om 

texters innehåll efterfrågas i uppgift 2, 4 och 6. I fråga 3, 5 och 7 efterlyses, förutom 

innehållet, även jämförelser mellan olika texter. Samtliga frågor bör besvaras med 

utgångspunkt i vad som explicit eller implicit framgår i texten. Svaren bjuder inte 

nödvändigtvis in till friare tolkningar utan berör det inomtextliga. Men när det gäller t.ex. 

fråga 6 och 7 så går svaren inte att finna ordagrant i texten; eleven måste själv prestera rimliga 

svar, vars grund finns i texten. En fråga lyfter mer tydligt fram textens form:  

8. Aino Trosells novell har formen av en uppsats, en livshistoria i fickformat skriven på 

komvux-lektionen i svenska. Skriv en sådan levnadsbeskrivning i form av en uppsats om dig 

själv eller någon annan. (s. 207) 

 

Denna fråga tangerar kategorin läsarorientering men eftersom det är formen novell och 

formen uppsats som skall undersökas och användas, ligger tyngdpunkten trots allt på textens 

form. 

 

4.1.3 Läsarorientering 

Det finns ett antal uppgifter som syftar till att relatera den litterära texten till den för eleven 

samtida verkligheten, utanför texten. Tydligast samtidsförankring finner man i följande 

uppgift: 
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9. Vad innebär en adoption? Får vem som helst adoptera? Undersök någon aktuell fråga kring 

detta, till exempel debatten om homosexuellas rättigheter till adoption. Läs tidningarnas 

debattartiklar och diskussionsinlägg och värdera argumenten. Skriv ett reportage eller ett 

debattinlägg. (s. 92) 

 

En av uppgifterna inom denna kategori kräver personligt tyckande, d.v.s. att eleven gör 

subjektiva tolkningar. Detta är den enda frågan med du-tilltal: 

10. Varför heter Peter Kihlgårds text Anvisningar till en far, tror du? (s. 93) 

 

Övriga uppgifter tar avstamp i de litterära texterna men går utanför dem eftersom eleverna 

uppmanas att skriva fortsättningar. Man kan säga att elevernas konstitutionella kompetens (se 

ovan, s. 7) gynnas samtidigt som samtidsförankring och personlig reflektion uppmanas: 

11. När börjar en familj? Vilka kan ingå? Skriv en berättelse om familjeliv. Fantisera ihop en 

familj som man sällan hör talas om eller skriv om en familj som kan tänkas existera. Försök 

skildra något som de flesta familjer brottas med, oavsett hur de ser ut. Eller skriv om den geniala 

idé som plötsligt slog Familjen XX och som ledde till både det ena och det andra. (s. 92) 

 

12. Nytt syskon, ny flick- eller pojkvän, en mormor som går bort eller en styvpappa som 

plötsligt gör entré. Skriv en novell om en familj i förändring. (s. 92) 

 

13. Välj ett av styckena i Peter Kihlgårds text om familjerelationer och skriv vidare på det. (s. 

92) 

 

14. Berättaren i Louise Boije af Gennäs roman håller på att avsluta en familj och börja en annan. 

En del av det som händer i stycket rör just skarven mellan framtiden och det förflutna. Skriv en 

dikt om vad som kan känneteckna en situation där något tar slut och något annat börjar i samma 

skede. (s. 92) 

 

15.  I utdraget ur Bremers roman Hemmet (1839) får maken skriva men inte hustrun. Men hur 

gick det sedan? Skriv en fortsättning på historien. (s. 207) 

 

16. ”Kunskap är makt”, brukar det heta. På vilket sätt kan pennan eller datorn vara ett? Skriv en 

argumenterande text. (s. 208) 

 

Flera av uppgifterna har karaktären av att eleverna skall hämta exempel ur egna kunskaper 

(och erfarenheter) och på detta sätt finna kopplingar dels mellan texten och den egna 

personen, dels mellan texten och samtiden. Det senare, samtidsförankringen, skall dock inte 

överdrivas eftersom flera av texterna är samtida. 
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4.1.4 Sammanfattning 

Syftet med arbetsuppgifterna i Ung och stolt är att de ska generera en ingång till tematiska 

arbetsområden. Detta kan vara en anledning till de praktiska uppgifternas – uppmaningarna 

om att ”skriva om” och att ”undersöka” – dominans. De uppgifter som syftar till 

samtidsförankring, och därmed går utanför texten i sig, är flest till antalet (och kräver 

förmodligen mest arbete). Trots att de läsar- och samtidsorienterade uppgifterna är många till 

antalet är det inte nödvändigtvis så att ”estetisk läsning” gynnas. Endast i en fråga, nr 10, 

stimuleras eleverna att genom erfarenheterna i det egna livet demonstrera den känslomässiga 

och mänskliga betydelse och intensitet som texten har just för honom eller henne, utan några 

”korrekta” eller ”rätta” tolkningar. Det ömsesidiga inflytandet mellan text och läsare, som 

Torell menar är en viktig del av literary transferkompetensen, lyfts inte nödvändigtvis fram i 

de övriga frågor som hamnar inom kategorin läsarorienterade uppgifter. 

   Sammanhangets eller den litteraturhistoriska kontexten betonas i endast en av de sexton 

arbetsuppgifterna. Och här handlar det enbart om ett litterärt verks samhälleliga kontext. 

Ingenstans uppmanas eleverna att närmare undersöka författarna bakom verken. Biografisk 

litteraturforskning och metod är dock viktig och förtjänstfull så länge man låter texten stå i 

centrum (Burman, 2002: 77-80). Och visst kunde det vara intressant t.ex. när det gäller Ivar 

Lo-Johansson: en autodidakt- och arbetarförfattare som diktade utifrån egna erfarenheter. Och 

kanske även när det gäller rapsångaren Petter vars låttext ”Mikrofonkåt” har sin upprinnelse i 

textskaparens dyslexi. 

   Textinriktning föreslås av arbetsuppgifterna såväl när det gäller textens innehåll som inter-

textuella komparationer. Endast en uppgift fäster uppmärksamheten på textens form. Möjligen 

kan även uppgift 7 mynna ut i en diskussion om t.ex. berättarteknik och stil, men det är 

jämförelsen mellan Tage Danielssons och Stig Larssons dikter som efterfrågas. 

 

4.2 Antologi 3 och Antologi 4 

Här analyseras tre arbetsområden i Antologi 3 och Antologi 4, med tillhörande faktabok och 

arbetsböcker. 

   Shakespeares En midsommarnattsdröm inleder Antologi 3. En bakgrund bestående av 

författarens liv och verk inleder arbetsområdet. Förutom fakta om författaren omtalas de 

starka känslor hans språkbruk väcker och Englands blodiga uppgörelser mellan protestanter 

och katoliker på 1500- och 1600-talet. Hamlet och Romeo och Julia recenseras. 

Avslutningsvis ges tips om de filmatiseringar av Romeo och Julia som finns. 
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   Liknande presentationer av August Strindberg och Karin Boye görs. Strindbergs Fröken 

Julie återberättas i sin helhet. Om privatpersonen Strindberg förmedlas de 

äktenskapskonflikter som omgav honom och hans kvinnosyn, hans popularitet bland 

”småfolket” och hans stora produktion inom olika litterära genrer. Presentationen av Karin 

Boye inleds med reflektioner kring hennes sexuella läggning och hur problematiskt detta var 

för henne. Paralleller dras till filmen Fucking Åmål. Det enkla och direkta i hennes dikter 

påvisas. 

 

4.2.1 Arbetsuppgifter till Shakespeares En midsommarnattsdröm 

4.2.1.1 Kontextbetoning 

En fördjupningsuppgift kan hänföras till denna del av analysmodellen. Här föreslås ett större 

temaarbete som ska mynna ut i en uppsats om Shakespeare: 

Vem var Shakespeare? William Shakespeare levde i slutet av 1500-talet och dog i början av 

1600-talet. Nu ska du skriva en uppsats om honom. Börja med att ta reda på vem han var och 

varför han blev så berömd. (Temabok 3, s. 26) 

 

Uppgiften riktar in sig på Shakespeare som person. Inga uppmaningar finns om att relatera det 

verk som eleverna arbetar med till författarens liv. Inte heller poängteras historisk och 

kulturell kontext (även om en sådan givetvis kan förekomma i det färdiga uppsatsarbetet). 

Närhet till texten är inte nödvändig. Eleverna ges rådet att basera uppsatsmaterialet på den 

information som återfinns i Faktaboken. 

 

4.2.1.2 Textinriktning 

Uppgifter som har med textens innehåll och form att göra är i klar majoritet. Uppgifterna 

förutsätter att eleverna bekantar sig med texten i sin helhet. Det är inomtextliga faktorer som 

dominerar. Betoningen ligger på sagospelets innehåll och frågorna handlar om intrig och 

personskildringar: 

1.   Vad ber Oberon Puck att göra? Varför? 

2. Vad tycker Demetrius och Helena om varandra? 

3. Vad händer när Lysander vaknar och hur reagerar Helena på det? 

4. Vad händer när Titania vaknar? 

5. Vad tror Hermia har hänt med Lysander? 

6. Vad är det för misstag som har begåtts? 

7. Vad tycker Puck om röran som han har ställt till med? 

(Temabok 3, s. 22) 
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En uppgift koncentrerar sig på formsidan. Den uppmanar eleverna att lära sig mer om 

blankvers och att prova på att skriva på detta sätt. 

1. En midsommarnattsdröm är skriven på vers. Läs några rader högt och känn efter hur du ska 

betona texten. Varannan stavelse är obetonad/kort (U) och varannan är betonad/lång (—). 

Om du räknar stavelserna i varje rad kommer du fram till att det oftast är tio stavelser […] 

Detta kallas för blankvers och på det här sättet har Shakespeare skrivit de flesta av sina 

dramer. 

2. Gör ett försök att skriva en egen text på blankvers.   

(Temabok 3, s. 23) 

 

Även om denna uppgift är av mer praktisk än analytisk karaktär, är den konventionsstyrda. 

Den främjar kunskap om litterära verkningsmedel, i det här fallet textens språkrytm och 

struktur. 

   Två uppgifter uppmanar till jämförelser mellan litterära texter. I en av dem lämnar man En 

midsommarnattsdröm därhän och föreslår följande: 

Läs avsnittet ur Romeo och Juliet […] Jämför Romeo och Juliets första möte med Rani och 

Sukhs3 första möte. Vilka likheter och skillnader finns när det gäller: 

 • hur miljön beskrivs? 

• hur personerna beskrivs? 

• hur familjerna beskrivs? 

(Temabok 3, s. 24) 

 

Romanen om Rani och Sukh är skriven 2004 och av den anledningen kan uppgiften anses 

sträva efter samtidsförankring, vilket öppnar för läsarorientering. Men eftersom frågorna rör 

miljön och personerna i texten och inte relaterar till en verklighet utanför texten bör uppgiften 

snarare karakteriseras som tillhörande textinriktningskategorin. Lika textinriktad är den andra 

av de två uppgifterna vars syfte är komparation: 

Läs En midsommarnattsdröm av Inger Edelfeldt […] och jämför med Shakespeares text 

1. Vilka likheter och skillnader hittar du mellan Leonora och Titania? 

2. I de båda texterna förekommer en droppe. Försök att förklara vad dropparna betyder i de två 

texterna. Symboliserar de samma sak eller har de olika betydelse? 

3. Vilken roll har Puck i de två olika texterna? 

(Temabok 3, s. 22) 

 

                                                
3 Rani och Sukh är skriven av Bali Rai. Huvudpersonerna bor i London men har sina rötter i Pujab i Indien. De 
går i samma skola och blir förälskade i varandra. 
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Återigen tangerar en av frågorna, nummer 2, texternas kopplingar till egna erfarenheter. Men 

eleverna uppmanas ju att söka svaren i texterna och att motivera sina svar utifrån deras 

innehåll, att träna referenskunskaper. Inget du-tilltal förekommer vilket är ytterligare en 

indikator på att det är texten i sig som skall stå i fokus. 

   Ytterligare en uppgift som hör till kategorin textinriktning återfinns under titeln 

”Shakespeare på scen”. I denna uppgift påpekar man att ”Shakespeares texter skrevs för att 

spelas på scen” (Temabok 3, s. 27). Dramatik får liv när dess text ges röst. Eleverna uppmanas 

att: 

 1. Jobba i grupp […] 

 2. Börja med att läsa texten noga flera gånger […] 

3. Fördela sedan rollerna mellan er. Träna på att läsa rollerna med inlevelse. Försök att lära er så 

mycket som möjligt utantill. 

4. Välj ut en publik att spela upp pjäsen för […] Hur yviga är gesterna? Vad kan man använda 

för rekvisita? 

(Temabok 3, s. 27) 

 

Uppgifterna aktualiserar flera aspekter – allt ifrån framförande, publikmottagande och 

dramaturgi i form av gester och rekvisita. För att kunna dramatisera texten krävs givetvis 

praktisk verksamhet men även att man tar hänsyn till såväl textens innehåll som dess form. 

 

4.2.1.3 Läsarorientering 

Endast en uppgift kan, möjligen, föras in under denna kategori. Det rör sig om följande fråga: 

 Hur ser figurerna [i En midsommarnattsdröm] ut? 

 Välj ut ett par av dem och gör en bild. 

(Temabok 3, s. 22) 

 

En koppling mellan texten och dess mottagare förutsätts. Några traditionella (utseende-) 

beskrivningar av karaktärerna finns som bekant inte. Mot bakgrund av dialoger och skeenden 

måste subjektiva tolkningar göras. Hur ser en älvkung ut? Hur ser man ut när man är 

förälskad? Paralleller dras till elevens tolkning av dessa fenomen. 
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4.2.2 Arbetsuppgifter till August Strindbergs Fotografi och filosofi och 

Reformförsök 

4.2.2.1 Kontextbetoning 

Precis som inom det arbetsområde som berörde Shakespeares verk, finns även här en 

fördjupningsuppgift vars främsta syfte är att undersöka den kontext som omgav 

författaren/personen Strindberg. Här går man emellertid ett steg längre och efterfrågar även 

den samhälleliga kontextens betydelse för författarskapet. En del av de frågor som ställs i 

denna fördjupningsuppgift är mer läsarorienterade än kontextbetonande. Dessa tas upp nedan, 

under ”Läsarorientering”. Uppgiften som berör sammanhangets betydelse lyder på följande 

sätt: 

August Strindberg är en av Sveriges största författare. Varför då? Vad skrev han om? Hur 

passade det in i den tid han levde? (min kursivering)  

(Temabok 3, s. 93) 

 

Ännu större betoning läggs vid Strindbergs liv i en annan uppgift, som föreslår genomläsning 

av flera av författarens verk: 

Det påstås att Strindberg nästan alltid skrev om sig själv. Ta reda på om det stämmer. Läs om 

Strindberg i en litteraturhistoria och ta reda på fakta om hans liv: skola, arbeten, äktenskap, resor 

osv. Läs sedan några texter av honom och jämför hans liv med det han skrev.  

(Temabok 3, s. 99) 

 

Den senare uppgiften kan relateras till den biografiska tolkningstraditionen där tonvikten, 

såsom påpekats, lades vid texter som biografiska dokument, d.v.s. man koncentrerade studiet 

och tolkningen av texter på diktarens person och privata omständigheter. Uppgiften ovan går 

utanför texterna samtidigt som närhet till texterna krävs. Eleven uppmanas att använda 

erhållen kännedom om författarens biografi för att belysa hans verk, en klassisk biografisk 

verktolkning enligt Burman (2002: 73). Ytterligare en uppgift kan hänföras till denna 

kategori: 

 Vilken syn på kvinnor visar Strindberg i den här texten [Reformförsök]? 

 (Temabok 3, s. 95) 

 

Frågan anknyter till Strindberg som person. Genom kunskap om personen Strindberg skall 

eleverna närma sig en förståelse för dennes litterära verk. Och frågor av samma typ, de som 

syftar till att söka fakta om författarens liv för att relatera dessa till de litterära verken, finns 

det flera av. En av fördjupningsuppgifterna går ut på att undersöka Strindbergs allsidighet: 



 23 

Strindberg som konstnär, naturvetenskapsman (”Ge exempel från hans böcker på hans 

kunnighet om djur och natur” Temabok 3, s. 98), fotograf och kvinnohatare (”Läs några 

noveller ur Giftas I och Giftas II samt förorden till de båda böckerna. Jämför och fundera över 

Strindbergs syn på kvinnan och äktenskapet. Vilka är kvinnans viktigaste uppgifter? Hur ser 

Strindberg på jämlikhet mellan man och kvinna?”, Temabok 3, s. 98). 

   Jämfört med uppgifterna till Shakespeare har en tydlig perspektivförskjutning skett i 

riktning mot författaren. Framför allt är det författarkontexten, och inte den samhälleliga 

kontexten, som lyfts fram. 

 

4.2.2.2 Textinriktning 

En mängd frågor finner sina svar enbart inom texten. När det gäller Fotografi och filosofi 

efterfrågas följande: 

1. Hur kommer fotografen fram till att världen är bakvänd? 

2.    Varför hatar han sin kompanjon? 

3.    Vad är fotografen missnöjd med när han kommer till sommarnöjet? 

4.    Hur och varför förändras fotografen? 

5.    På vilka sätt är fotografen och hans kompanjon lika, och på vilka sätt är de olika? 

6.    När utspelar sig texten och hur vet du det? 

(Temabok 3, s. 94) 

 

Frågorna är inriktade på att urskilja innehållsliga element i texten, inga utomtextliga aspekter 

efterfrågas. På liknande sätt efterfrågas innehållet även i Reformförsök: 

1. Varför passar paret bra ihop? 

2. Vilka är deras ideal? 

3. Hur vill de ha sitt gemensamma liv? 

4. På vilka sätt är detta ett modernt äktenskap? 

5. Varför gråter frun när hon får veta att hon väntar barn? 

6. Hur förändras parets relation när de får barn? 

(Temabok 3, s. 95) 

 

Frågorna behandlar textens innehåll och det intryck läsaren får av den. Läsarens uppfattning 

och texten möter varandra när frågorna besvaras.  

   Det finns färre, men ändå ett antal frågor, som utmanar och övar elevens konventionella 

litterära läsfärdighet: 

Texten bygger på motsatser. Leta reda på så många motsatspar du kan hitta och berätta sedan 

hur Strindberg använder dem i sin text. 
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I texten används flera ålderdomliga ord och uttryck. Gör en lista över dem och förklara vad de 

betyder. Använd en ordlista till de ord du inte förstår med hjälp av texten. 

 

I den här texten använder sig Strindberg av många skiljetecken. Vilka använder han och hur 

använder han dem? Hur påverkar det sättet du läser texten på? 

 (Temabok 3, s. 94)  

 

Jämförelser mellan olika texter föreslås i förbigående i en uppgift och kopplas då samman 

med Strindbergs kvinnosyn: 

Vilken syn på kvinnor visar Strindberg i den här texten? Om du vill kan du jämföra med andra 

texter av Strindberg som du känner till. (min kursivering) 

 (Temabok 3, s. 95) 

 

I en längre uppgift uppmanas eleverna att göra jämförelser mellan Reformförsök och Tage 

Danielssons Sagan om den rättvisa Gudrun, som handlar om Gudrun som vill leva i ett 

jämställt äktenskap. När hon träffar en ny man ställer hon krav på att allting ska gå rättvist till. 

Jämförelseaspekterna är följande: 

 a Vad gör de två paren som är lika? Vad skiljer sig? 

 b Vem sköter om vad i hemmet? 

 c Vad händer när de får barn? 

 d Vilken av texterna är äldst? Hur märks det? 

 e Vilka budskap har de två författarna med sina texter? 

 (Temabok 3, s. 96) 

 

När det gäller den sista av dessa frågor kan den även hamna inom kategorin läsarorienterade 

uppgifter. Båda områdena tangeras: samtidigt som läroboksförfattarna efterlyser en personlig 

tolkning av textens budskap, förutsätts förmodligen att denna har sin grund och sitt stöd i 

texten. Eleven förväntas, förmodligen, kunna stödja sina reflektioner i det budskap som texten 

förmedlar. Av den anledningen hamnar även frågan e inom kategorin textinriktning. 

 

4.2.2.3 Läsarorientering 

I frågorna och uppgifterna till Strindbergs verk finns tre förslag på läsarorienterat elevarbete. I 

anslutning till Fotografi och filosofi efterfrågas inledningsvis en inehållstextlig fråga. Därefter 

krävs att eleven gör egna reflektioner och överför textens innehåll till personliga tolkningar: 

Hurdan var fotografen när han kom till ön och hurdan var han när det var dags att åka därifrån? 

Tänk dig att du jobbar på en tidning och har fått i uppdrag att göra ett före- och efterreportage av 

fotografen. Fundera på vad som har förändrats och varför. 
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(Temabok 3, s. 94) 

 

På samma sätt uppmanas eleverna att praktisera personliga erfarenheter i relation till 

Reformförsök, när det gäller följande: 

Tänk dig att du är Lisen eller Hugo. Skriv en dagbok och berätta hur ditt liv förändrades när du 

fick barn. 

 

Tänk dig att du är Lisens och Hugos barn. Nu är du vuxen och berättar för dina egna barn om 

hur du upplevde jämställdheten i dina föräldrars äktenskap. Skulle du beskriva det på samma sätt 

som Lisen eller Hugo? 

(Temabok 3, s. 95) 

 

Frågorna kräver att eleverna känner till innehållet i Reformförsök, och kan sätta sig in i det 

som hände karaktärerna, för att därefter överföra detta till sin samtid. Även tankar kring 

jämställdhet kräver återblickar på personlig erfarenhet och individuell tolkning. 

   Förutom dessa uppgifter finns även frågor med tydlig samtidsförankring: 

Vilken glädje har människor idag av att läsa hans böcker? Vad skulle en författare skriva om 

idag för att vara lika provocerande som Strindberg? 

 

Fundera över vad ni tror kan vara orsaken till att många fortfarande anser att Strindberg är en 

viktig och bra författare. 

 (Temabok 3, s. 97) 

 

När det gäller dessa frågor är samtidsförankringen mest framträdande. Innehållet i Strindbergs 

texter ska omvandlas till nutida förhållanden. Hur skildrar man verkligheten nu jämfört med 

då, på ett lika kritiskt och provocerande sätt? Och vad betyder Strindbergs texter för dagens 

människor? Texten ska bearbetas så att den förhåller sig till elevernas samtid. Man frågar inte 

efter hur författaren skulle ha valt att skriva om och tolka elevens samtid, utan endast efter 

elevens syn på saken. 

 

4.2.3 Arbetsuppgifter till Karin Boyes dikter 

4.2.3.1 Kontextbetoning 

En av de frågor som ställs till Karin Boyes dikter tillhör kategorin kontextbetoning: 

 Vilka känslor uttrycker dikten [Nu flyr solen]? Hur upplever hon sin situation? 

 (Arbetsbok Grön, s. 97) 
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Vid första påseende kan man tycka att uppgiften främst appellerar till en anmaning om att 

diskutera textens innehåll. Men eftersom dikten finns i Faktaboken föregås den av en 

information om Karin Boyes homosexualitet. Dessutom får man veta att dikten riktades till en 

klasskamrat som författaren var (olyckligt) kär i. Därtill är det ju författarens upplevelser som 

efterfrågas, man vill att eleven ska fundera över hur hon upplever sin situation. Eleven ges 

inget eget tolkningsföreträde. Författarkontexten blir den enda vägen in i analysen av dikten. 

 

4.2.3.2 Textinriktning 

Majoriteten av arbetsuppgifterna är textinriktade. Framförallt är det textens innehåll som skall 

analyseras: 

Slutet av dikten innehåller en vändning. Hur tolkar ni hennes avslutning av dikten?   

 

Hur tolkar ni de här två raderna:  

Den mätta dagen, den är aldrig störst.  

Den bästa dagen är en dag av törst. 

Kan man tänka sig att det handlar om något annat än mat och dricka?  

 

Hur tolkar ni de här två raderna:  

Nog finns det mål och mening i vår färd –  

men det är vägen, som är mödan värd.  

Kan man tänka sig att det handlar om något annat än en vandring på en väg?  

(Arbetsbok Grön, s. 97) 

 

Uppgifterna är inriktade på en tolkning som inte är på det beskrivande planet, utan handlar om 

att tolka orden för att berätta vilka känslor de kan tänkas förmedla. 

   Två uppgifter syftar till att eleven ska titta närmare på diktens form: 

Skriv upp rubrikerna ”Substantiv” och ”Verb” på tavlan. Under rubrikerna skriver ni de 

substantiv och verb ni hittar i dikten [I rörelse]. 

 

 Vad tycker ni om Boyes ordval? 

 (Arbetsbok Grön, s. 97) 

 

I dessa frågor är det en analys av språk och stil som efterfrågas, det litterära verkningsmedlet 

ordval skall beaktas. I den första av de två ovanstående frågorna studeras ord på ytplanet. 

Dessa tar man fasta på för att gå vidare till tolkningsnivån i den andra frågan. 

 

 



 27 

4.2.3.3 Läsarorientering 

En fråga, som ställs i anknytning till Nu flyr solen, uppmanar eleven att koppla dikten till egna 

erfarenheter: 

 Kan ni känna igen er i hennes beskrivning? 

 (Arbetsbok Grön, s. 97) 

 

Frågan är tydligt kopplad till eleven. En närläsning av dikten frammanar förhoppningsvis en 

personlig reflektion. Inga givna svar finns. Men, som nämndes ovan, föregås dikten av en 

problematisering av Karin Boyes homosexualitet. 

   Med tanke på att dikten skrevs 1914 kan även en samtidsförankring bli resultatet av 

diskussionen som ovanstående fråga medför, utan att någon sådan uttryckligen efterfrågas. 

 

5 Avslutande diskussion 

Performanskompetens är inlärd och socialt förvärvad enligt Torell (2002: 83). Det är denna 

kompetens som främjar analysförmågan t.ex. vad gäller texters struktur, komposition, 

berättarteknik, tema och intrig. Torell (2002: 83-84) påstår att skolundervisningen brukar 

koncentreras kring denna uppgift. Analysen i denna uppsats stöder detta påstående med 

avseende på arbetsuppgifterna i ett antal läroböcker. De undersökta arbetsuppgifterna i 

Temabok 3 och Arbetsbok Grön fördelar sig i förhållande till analysmodellens kategorier på 

följande sätt: 

  

       Kontextbetoning          Textinriktning         Läsarorientering 

Shakespeare                   1                                        16                                        1 

Strindberg                       3                                        21                                        5 

Boye                               1                                         5                                         1  

                

42 av sammanlagt 54 arbetsuppgifter, eller drygt 77 %, fäster uppmärksamheten på texternas 

innehåll och form. Det är det konventionsstyrda litteraturanalytiska arbetet som premieras. 

Många av uppgifterna uppmanar eleverna att fästa uppmärksamheten på innehållsmässiga 

aspekter såsom intrig och karaktärsdrag. Mer sällan, men ändå på ett framträdande sätt, skall 

analysen koncentreras kring språklig och stilistisk form. Några frågor leder till intertextuellt 

arbete. Jämförelser mellan texter efterfrågas i arbetsuppgifterna till Shakespeares sagospel, 
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nämns som i förbigående i bearbetningen av Strindbergs texter och förekommer inte alls i 

anslutning till Boyes dikter. 

   De uppgifter som betonar författarkontexten inleder ofta analysområdet. Endast när det 

gäller Strindberg efterfrågas även den litteraturhistoriska kontexten, framförallt det 

samhälleliga perspektivet. Författarkontexten, till skillnad från litteraturkontexten, är generellt 

sett mest framträdande i det arbetsmaterial som kategoriserats som tillhörande den 

kontextbetonande delen av den litterära kompetensen. I viss omfattning uppmuntras alltså den 

biografiska litteraturforskningen: kunskaper om författaren i vid bemärkelse ägnas 

uppmärksamhet. Wolf (2002: 17) nämner att biografisk litteraturforskning länge varit ”ur 

modet”, trots att denna aspekt aldrig tycks ha försvunnit i skolans litteraturundervisning. En 

risk med användningen av den biografiska metoden är enligt Burman (2002: 71), att 

författaren istället för texten, placeras i fokus. Texterna utnyttjas ensidigt som biografiska 

dokument. När man i analysen av Karin Boyes dikt Nu flyr solen riktar elevens 

uppmärksamhet mot diktarens person och privata omständigheter riskerar man att underlåta 

synen på texten som konst, något som Torell anser vara en av de viktigaste delarna av litterär 

kompetens. Enligt nykritiken måste man skilja mellan dikten och dess ursprung (Ljung, 1992: 

95). 

   Läsarorientering och samtidsförankring förekommer sparsamt. De enda två frågor som 

uttryckligen (genom användningen av orden i dag och fortfarande) efterlyser 

samtidsförankring lämnar tyvärr texten därhän och koncentrerar sig på Strindberg som 

person/författare. Det är i anslutning till poesin som elevernas känslor behövs för att ta 

ställning till och tolka en dikt. Den uppgift som åsyftas (se ovan, s. 24, överst) är den som är 

mest utomtextlig av frågorna inom denna kategori. I den åsyftade uppgiften förskjuts fokus 

från dikten till läsaren. Man ser på läsningen av dikten utifrån en läsar-responsaspekt. 

Läsarens arbete med dikten präglas av vem läsaren är som person. Och det är dennes 

upplevelser av texten som är av betydelse. Med Rosenblatts (2002: 36) ord sker i så fall en 

transaktion mellan text och läsare. De andra uppgifter och frågor som här har kategoriserats 

som läsarorienterade lägger något större vikt vid inomtextliga kunskaper – eleven tillåts inte 

lämna texten då de har som uppgift att skriva en fortsättning på den. 

  Analysresultaten av arbetsuppgifterna i Ung och stolt har redan diskuterats. 

Sammanfattningsvis skall här endast belysas den något annorlunda bild som framträder i 

denna antologi, jämfört med ovan presenterade resultat: 
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       Kontextbetoning       Textinriktning      Läsarorientering 

Ung och stolt                 1                                        7                                           8 

 

Med knapp marginal är de läsarorienterade arbetsuppgifterna flest till antalet. Ovan (se avsnitt 

4.1.4.) påpekades dock att det inte i första hand är estetiska läsupplevelser som anmanas. Om 

man tillåter sig att justera och specificera analysmodellen något skulle resultatet bli följande: 

  

                      Kontextbetoning   Textinriktning   Läsarorientering   Samtidsförankring 

Ung och 

stolt                         1                            7                         1                               7 

 

Detta tydliggör ovanstående påstående om att uppgifterna inte nödvändigtvis utvecklar 

literary transferkompetensen. ”Den som läser personligt läser mest kompetent” menar Torell 

(2002: 89). 

 

Det finns anledning att fästa kritisk uppmärksamhet på läroboksstyrd undervisning. När allt 

för stor uppmärksamhet läggs vid analysen av texters innehåll och form (textinriktning) 

gynnas performanskompetensen. Kanske på bekostnad av de andra komponenterna i den 

litterära kompetensen. Elever som använder de undersökta läroböckerna får dock även öva 

literary transferkompetensen, om än i mindre skala. Här förmedlas kulturarvet, en 

undervisning om litteratur sker t.ex. när författar- och litteraturhistorisk kontext efterfrågas. 

Litteraturen används även. Det sker när texterna inte primärt läses för sin egen skull utan 

snarare används i annat syfte, t.ex. för att söka information om adoption. Undervisning genom 

litteratur sker således. Även om det är mindre frekvent återkommande tränar en del av 

uppgifterna eleverna i att reflektera kring och diskutera litterära texter. En undervisning i 

litteratur, med andra ord. Enligt Torells modell av litterär kompetens är det senare av 

betydande vikt vid läsningen och tolkningen av litterära texter. En träning i fördjupad 

textförståelse och insikter i litterära texters sätt att fungera måste vara det grundläggande 

syftet med skolans litteraturundervisning 

   Att läsa och förstå litterära texter är ingen naturgiven förmåga. Det är moment som måste 

övas gång på gång. För ungdomar är det skolan som i detta avseende spelar den viktigaste 

rollen. Det är där en grundläggande färdighet, ett litterärt förhållningssätt till texter, kan 

uppövas. Men vilken betydelse tillmäter den svenska skolans styrdokument litteratur och 

litterär bildning? 
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   Litterär kompetens behövs för att få betyg i ämnet svenska. Elever förväntas kunna 

reflektera över och kunna sätta litterära texter och författartexter i ett sammanhang, kunna 

analysera innehåll och form samt göra jämförelser mellan olika texter. Så långt tillgodoser de 

här undersökta läroböckernas arbetsuppgifter dessa krav, även om kontextbetoningen är 

mindre förekommande än textinriktningen. Men utöver detta efterlyser man även att eleven 

”gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika slag samt 

visar ett personligt förhållningssätt till texterna” (Kursplan i svenska 2000: 5). Dessa kriterier 

återspeglas även i årets nationella prov för årskurs 9 i litteraturdelen av svenskämnet, där 

förståelsen för en avlyssnad text ska bevisas genom att eleven kopplar texten till egna 

erfarenheter och/eller generella frågeställningar. 

 

Huruvida frågorna och uppgifterna i de undersökta läroböckerna ger goda förutsättningar för 

att utveckla litterär kompetens, utifrån Torells definition av begreppet, är svårt att ge ett 

entydigt svar på. Analysresultatet visar att det inte råder balans mellan främjandet av 

performanskompetens och literary transferkompetens. Det är frågor som inriktas på textens 

innehåll och form som dominerar. Dock finns ett fåtal frågor som berör och tränar analys 

inriktad på samtiden och elevens verklighet. Och båda behövs enligt Torell. Text och läsare 

måste möta varandra, jag-du-dimensionen som finns i centrum av Torells modell får aldrig 

upplösas: text måste mätas mot den egna verkligheten och text måste tillåtas ge avtryck i den 

egna identiteten (Torell, 2002: 89). Om fler uppgifter inom kategorin läsarorientering fanns 

skulle det kanske vara lättare för eleven att utveckla den litterära kompetensen. 

   Översatt till praktiken, didaktiken, innebär detta att litteraturundervisningen alltid bör 

betona dialogen och det ömsesidiga samspelet mellan text och läsare. Det finns inte ett 

oändligt antal möjliga tolkningar av texter, men det är viktigt att komma ihåg att det inte finns 

något sätt varpå en text kan läsas och tolkas på ett rätt sätt. Att finna olika vägar in i 

litteraturen är viktigare. Att tillägna sig litterära konventioner och att kunna analysera texter i 

förhållande till dess kontexter är ett första steg mot att närma sig det skrivna på ett mer 

reflekterande och djuplodande sätt. Men den litterära kompetensen utvecklas inte om 

bearbetningen ständigt koncentreras kring textens innehåll och form. En alltför läroboksstyrd 

undervisning är, utifrån denna uppsats analysresultat, inte att rekommendera. Läsarens 

upplevelser och litteraturens samtidsrelevans bör föras in i undervisningen på ett mer markant 

sätt, för att undvika en dominerande efferent läsning. Sammanfattningsvis kan läroböckernas 

infallsvinklar sägas vara en god utgångspunkt i planeringen av undervisningen. Men det är 



 31 

viktigt att granska innehållet kritiskt innan det används och, vid behov, komplettera 

materialet. 

   Vid flera tillfällen har den praktiska tillämpningen av litteraturundervisningen berörts. Om 

denna uppsats fick en fortsättning skulle den beröra just hur stoffet faktiskt presenteras, 

bearbetas och diskuteras: den litterära kompetensen i praktiken. 
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