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This study investigates reading instruction in the first year of upper-secondary school in Sweden 
in the L1-subject Swedish. The thesis focuses both on what happens to students’ reading and 
teachers’ teaching when classroom reading is controlled by assessments, examinations and 
a national reading comprehension test, and on what teachers of Swedish want their students 
to learn when reading and comprehending different types of texts. The aim of this study 
is to contribute knowledge about what didactic challenges teachers of Swedish in upper-
secondary school face when choosing content for their reading instruction in a policy-laden and 
performative context. Specific focus is on what the teachers consider important for students to 
learn and what powerful knowledge is made visible in their narrative about their practice. 

The study draws on qualitative data from interviews with five teachers of Swedish in upper-
secondary school. The interviews were carried out in a series of four individual interviews with 
each teacher and a final group interview with all five teachers. Also included in the data are all 
the texts and student assignments the teachers used in the course Swedish 1 during a school year. 
The theoretical framework has three theoretical perspectives where theory of policy enactment 
is the overarching theory, and where theories on reading and the concept powerful knowledge 
make contributing analytical and theoretical perspectives. 

The findings indicate that the local context such as resources, the culture and the organisation 
of the school, in combination with preferences of students and teachers, is important when 
it comes to what texts teachers can choose. Teaching content seems to be quite comparable 
between the five teachers’ courses, despite the different local contexts, even though there is a 
large variety in how many texts the students read. The five teachers all state that central to their 
teaching is to encourage students both to read for pleasure and view themselves as readers, and 
to process basic values and existential questions by reading and working with various types of 
texts. However, the teachers say they encounter challenges in the classroom such as growing 
resistance to read and a lack of focus among students. The thesis points out how essential it 
is that teachers of Swedish have the professional competence to support and develop students’ 
reading ability throughout their schooling, and that reading instruction should not be regarded 
as something that ends once students acquire basic reading skills. 

The findings also indicate that the course knowledge requirements have a major impact on 
how texts are chosen and how examinations of reading are conducted, and that examination of 
students’ reading in the classroom is considered more reliable and nuanced than in the national 
reading comprehension test that forms part of the Swedish 1 course. The teachers also criticise 
the notion that reading can be objectively measured in a test. The reading comprehension test 
seems to have little impact on instruction and the teachers say they pay little attention to test 
results when setting the final grades for the course. The teachers state that they would rather 
not examine and grade students’ reading at all as this hinders students from reading for pleasure 
and from experiencing reading as something that can bring with it great personal value. The 
performative context, including the national Swedish 1 test, affects teachers and their classroom 
practices significantly in several ways. 
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Förord 

”Ska du skriva en bok till?!” 

 

Det var inte bara min dotter som höjde på ögonbrynen när jag lät meddela att jag blivit 

antagen som doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna hösten 2018. Det 

var flera som undrade om jag verkligen var vid mina sinnens fulla bruk eftersom jag 

var beredd att utsätta mig för ännu en doktorandpärs, inklusive jag själv. Resan mot 

doktorsexamen påbörjades redan hösten 2013 i forskarskolan Skolnära. Ungefär 

samtidigt började jag och min familj ett stort renoveringsprojekt då huset vi skulle 

flytta till i Dala-Floda behövde välkomnas in i 2000-talet. I maj 2018 uppnåddes 

slutmålet i forskarskolan Skolnära genom att jag fick min licentiatexamen, men precis 

som renoveringsprojektet ännu inte var riktigt klart så var jag inte heller riktigt klar 

med doktorandprojektet. Det fanns rum som hade skissats upp men som fortfarande 

var outforskade och oinredda. När jag så fick möjlighet att gå vidare mot 

doktorsexamen tackade jag ja utan att blinka. Och så blev det en bok till.  

På samma sätt som ett husrenoveringsprojekt kräver specialister i form av olika 

hantverkare kräver ett avhandlingsprojekt också olika expertis för att få en fungerande 

helhet. Tarja Alatalo och Marie Nordmark, som mina handledare har ni fungerat både 

som rörmokare som fått rycka in med akut propplösning när jag fastnat, och som 

elektriker som hjälpt mig att rikta ljuset mot mindre upplysta hörn i avhandlingen. 

Tarja, du var med och la grunden redan under arbetet med licentiatuppsatsen och du 

har vid flera tillfällen agerat kranförare och lyft upp mig igen när det gått tungt och 

jag tvivlat på den egna förmågan. Vi har ”kolat” många meningar tillsammans nu! 

Marie, du klev in när första våningen redan var på plats och du har sett till skrivandet 

fått både inre och yttre struktur. Tillsammans med er har jag både konfronterat troll i 

källaren och skickat ner tomtar från loftet och utan er stöttning och uppmuntran är det 

tveksamt om jag hade orkat i mål.  

I en byggprocess är det viktigt med fungerande ventilation, och skicklig och 

välvillig hjälp med ventilering av olika idéer och textdelar har jag fått genom hela 

projektet. Den allra första granskningen av ritningarna när stommen skulle resas stod 

Stig-Börje Asplund för vid mitt planeringsseminarium. Kenneth Nordgren öppnade 

fönster mot powerful knowledge och ventilerade teorier om kunskap och 

kunskapssyn. Stor betydelse för teoribygget och även för hela avhandlingens 

utformning har Marie Nilsberth haft genom att med väl valda frågor hjälpa mig att se 

vilka dörrar som behövde öppnas och vilka som behövde stängas. Monika Vinterek 

har bidragit med värdefull ny belysning i de empiriska kapitlen, och även tillsammans 

med Mats Tegmark hjälpt mig att få ordning i den lite stökiga metodverktygslådan. 

Goda råd och givande diskussioner har även Anna Lyngfelt samt Högskolan Dalarnas 

SO- och läs- och skrivdidaktiska forskarseminarier bidragit med. Snickarglädjen i 

entrén och avhandlingens inledning putsades med hjälp av Eva Hultin och Eva-Lena 

Embretsen och taklagsfesten som vid 90% kontrollerar att hela bygget hänger ihop 

 



 

leddes av Stefan Lundström som gav värdefull vägledning inför färdigställandet av 

avhandlingen.  

Det sista arbetet i ett renoveringsprojekt handlar om att fixa till ytskiktet med 

tapeter och färg. Mina ytskiktsspecialister har varit Maria Walla, Therese Friberg, 

Ninni Larsson och Erika Bomström Aho som har hjälpt mig korrekturläsa manus, 

samt Karen Stormats, Anna Henriksson Persson och Michael Persson som har 

kontrollerat referenser och referenslista. Att några spikar i form av 153 överflödiga 

”således” behövdes dra ur textbygget uppmärksammade Karolina Pettersson mig på. 

Slutbesiktningen gjordes med stor noggrannhet av Åsa Wedin och Maria Olson, och 

bilden på omslaget har tecknats av Hilda Persson. Till alla mina specialiserade 

hantverkare och tänkare som hjälpt mig få avhandlingsprojektet i hamn riktar jag ett 

stort och innerligt tack!  

I den här avhandlingen har materialet tillhandahållits av svensklärarna Jenny, 

Karin, Linnea, Magnus och Nora som så generöst har delat sitt undervisningsmaterial 

och sina tankar om svenskundervisningen med mig. Ett särskilt varmt tack riktar jag 

till er. Det finns även många andra svensklärare som jag mött i olika situationer och 

som haft stor betydelse för min passion för svenskämnet, från Siv Clarin som fick mig 

att älska att gå till svensklektionerna på gymnasiet till Christina Monthan Axelsson 

vid lärarutbildningen och kollegorna på Lundellska skolan och Lugnetgymnasiet (rum 

307!). Ett projekt handlar också om så mycket mer än själva bygget och som hjälper 

till att få perspektiv på tillvaron. Min mamma Elsa-Britta har alltid varit ett stort stöd 

oavsett vilka projekt jag tagit mig för i livet. Vid Högskolan Dalarna har 

doktorandkollegiet och forskarmiljön i pedagogiskt arbete spelat en stor roll för 

bibehållen arbetsglädje. Frisk luft och många glada och välbehövliga barn- och 

vuxenskratt har jag fått tillsammans med Btw-forskare på utflykt. Erika Bomström 

Aho, Anna Henriksson Persson, Karen Stormats och Maria Karp, vi har delat 

(forskar)livets mödor och framgångar ända sedan den allra första början i 

forskarskolan Skolnära och med fast hand har ni hållit i byggställningen och aldrig 

vikt en tum när jag skakat inför nästa höjd. Vi har tagit oss an många elefanter 

tillsammans vid det här laget! 

Slutligen finns det saker som är viktiga, och så finns det saker som är viktiga. 

Medan jag har haft fullt fokus på att ro mitt viktiga avhandlingsprojekt i land och 

många gånger varit både fysiskt och mentalt frånvarande har Benke med outtömligt 

tålamod agerat projektledare inte bara för husrenoveringsprojektet utan också för 

familjeprojektet. Min doktorsexamen hade aldrig blivit verklighet utan ditt viktiga och 

orubbliga stöd. Nu när jag slagit i den sista spiken i mitt avhandlingsprojekt ska jag 

åter ta på mig målarbyxorna och klättra upp på en stege med dig för att tillsammans 

slutföra husrenoveringsprojektet så att det viktiga familjeprojektet kan få njuta av 

välbehövlig vila i det ännu oinredda glasrummet med utsikt över Västerdalälven. Men 

viktigast av allt, Ella, är du och dina projekt, från fågelungeräddarprojekt och 

hästprojekt till bak- och hemmaspaprojekt och annat kreativt du hittar på och som 

ständigt påminner mig om det viktiga här och nu. Jag kan inte lova att jag inte kommer 

skriva fler viktiga böcker eller hoppa på fler viktiga projekt, men Ella och Benke – 

det kommer alltid var ni som är viktiga. 

 

Dala-Floda, den sista augusti 2021 

Maria Larsson 
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Kapitel 1 Introduktion 

Inledning 

Att läsning är viktigt i vår tid håller nog de allra flesta med om, oavsett vad de 

har för personlig inställning till läsning. I skolan läser elever i alla ämnen men 

svenskämnet skiljer ut sig från de flesta andra skolämnen när det gäller elevers 

läsning. Svenskämnet har som särskilt uppdrag att undervisa elever i läsning 

av både sakprosa och skönlitteratur och att väcka elevers läslust. Det har också 

kunskapskrav specifikt för läsning och innehar uppdraget att testa elevers 

läsning på individuell och nationell nivå. Huvudansvaret för elevernas 

läsutveckling hamnar därmed i svensk skola hos svensklärarna (Tengberg, 

2019). Utifrån en offentlig diskurs förväntas alla elever idag utveckla adekvata 

läsfärdigheter under sin skoltid. Ju högre upp i årskurserna eleverna kommer 

desto mer förväntas de också kunna läsa och skriva i olika ämnen, i fler genrer 

och med ökande förmåga, samtidigt som läsningen övergår från att handla om 

att lära sig att läsa till att handla om att läsa för att lära sig (Guthrie, Wigfield, 

Metsala & Cox, 1999). I det sammanhanget spelar svenskämnet en central roll 

i att utveckla elevers läskompetens. 

Samtidigt finns en utveckling mot allt mindre läsning av sammanhängande 

text under skoltid i den svenska skolan (Vinterek, 2007; Vinterek, Winberg, 

Tegmark, Alatalo & Liberg, 2020). Förändrade arbetssätt i skolan under de 

senaste två decennierna har resulterat i att närmare 40 procent av högstadie- 

och gymnasieeleverna redan för femton år sedan inte hade läst en enda 

sammanhängande faktatext under sin skoldag (Vinterek, 2007). Denna trend 

har visats fortsätta, vilket lett till att andelen elever i årskurs 9 som inte läst 

någon sammanhängande sakprosatext i klassrummet under en skoldag ökat 

ytterligare till 50 procent (Vinterek et al., 2020). Den nedåtgående trenden 

gällande skolrelaterad läsning går i linje med rapporter från Statens medieråd 

(2019), som visar att endast 11 procent av personer mellan 13 och 19 år läser 

böcker eller dagstidningar varje dag, vilket kan jämföras med över 20 procent 

endast sex år tidigare. Även i den svenska förläggarföreningens metaanalys 

(Nordlund & Svedjedal, 2020) framgår att andelen personer som tar del av 

litteratur sjunkit de senaste 25 åren, framför allt vad gäller den yngre delen av 

befolkningen. I Nordlund och Svedjedals jämförelser med lärare i andra länder 

lägger svenska lärare betydligt mindre tid på att arbeta strukturerat med olika 

läsfärdigheter och att synliggöra lässtrategier i samtal om läsning med 

eleverna. Dessutom har svenska elever en mer negativ syn på alla former av 
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läsning än elever i andra länder (Nordlund & Svedjedal, 2020). Redan 2010 

kom varningar om att skolans läs- och bedömningspraktik har en negativ 

inverkan på elevers intresse för att läsa (Gallagher, 2010). Gallagher 

argumenterade för att elever behöver läsa längre sammanhängande text och 

behöver få läsa mer för lustens skull men att skolans läspraktik utvecklar ’test 

takers’ snarare än läsare. Detta beror på att mycket fokus läggs på att förbereda 

och skriva prov, vilket resulterar i ytligt lärande och står i vägen för djupare 

läsning. Gallagher konstaterade att skolan därigenom begränsar elevers 

möjligheter att få autentiska läsupplevelser eftersom läsningen anpassas till 

vad som kan mätas och betygsättas (Gallagher, 2010). Under det decennium 

som gått sedan Gallagher publicerade sin artikel har fokus på mätning och 

bedömning i skolan snarare ökat än minskat.  

Den minskande läsningen i samhället och i skolan är problematisk eftersom 

läsmängden har tydligt samband med läsförmågan, och de som läser mer 

skriver även bättre, stavar bättre, har större ordförråd och större grammatisk 

medvetenhet (Krashen, 2004). Skolans uppdrag att stötta elevers läsutveckling 

genom hela skoltiden blir allt viktigare (Hallesson, 2011; Kuhn & 

Schwanenflugel, 2018; Liberg, 2008; Olin-Scheller & Tengberg, 2016; 

Rasinski, Rikli & Johnston, 2009; Roe, 2014). Trots kunskapen om att elevers 

läsutveckling behöver medveten och framåtsyftande stöttning av lärare under 

hela skoltiden, tenderar svensk forskning som intresserar sig för lärares arbete 

med läsundervisning och elevers läsförståelse att ensidigt fokusera 

grundskolans lägre åldrar (se till exempel Alatalo, 2011; Eckerholm, 2018; 

Elwér, 2014; Sjunnesson, 2014; Westlund, 2013). Den forskning som handlar 

om läsundervisning i äldre åldrar har en tendens att antingen ha ett 

specialpedagogiskt fokus (Reichenberg, 2012) eller att fokusera elever som 

läser svenska som andraspråk (se till exempel Economou, 2013). Det görs 

också flest satsningar på kompetensutveckling som riktas mot läsundervisning 

i tidigare årskurser, medan läsbefrämjande insatser för att vidareutveckla 

läskompetenserna i de högre årskurserna saknas nästan helt (Olin-Scheller, 

2014; Olin-Scheller & Tengberg, 2016; Westlund & Molloy, 2017). Som 

exempel på detta kan nämnas att Westlund och Molloy (2017) initierade en 

studie om behovet av fortbildning med avseende på läsförståelse för lärare i 

högstadiet efter att de upptäckt att en lärarfacklig undersökning om 

kompetensutveckling om läsförståelse endast gick ut till lärare i årskurs 1 till 

6 och att lärare i högstadiet inte ens tillfrågades. Olin-Scheller och Tengbergs 

(2016) och Westlund och Molloys (2017) studier fokuserar på undervisning i 

läsning och läsutveckling för elever och lärare på högstadiet, men inte heller 

dessa studier tar i beaktande att även svensklärare på gymnasiet har behov av 

fortbildning på området (se Larsson, 2018). 

Goda läs- och skrivfärdigheter är avgörande för att elever i alla åldrar ska 

klara sin skolgång och ha en god kunskapsutveckling (Lonigan & Shanahan, 

2009). Samtidigt finns det också en föreställning om att denna läsfärdighet går 

att mäta objektivt genom externa standardiserade prov samt att lärares 
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undervisning går att styra med hjälp av dessa prov (Andrews, 2004; Ferman, 

2004; Polesel et al., 2014; Tengberg, 2014a, 2014b, 2015). I och med 2011 års 

skolreformer för grund- och gymnasieskolan i Sverige ökade mängden 

nationella prov i skolan avsevärt, och svenskämnet är ett av de skolämnen som 

fått fler nationella prov. För gymnasiets del innebar reformen 2011, Gy11, att 

ett nationellt prov infördes redan i årskurs 1, varav ett delprov är ett 

läsförståelseprov som införts med intentionen att förändra svensklärares 

undervisning så att de ska arbeta mer medvetet med läsförståelse (Palmér, 

2011). Det ökande antalet nationella prov sammanfaller med ett ökat tryck på 

lärare i den svenska skolan i form av yttre granskningar av resultaten på de 

nationella proven som svenska lärare inte är vana vid (Lundström, 2017). För 

att minska elevers och lärares stress på gymnasiet infördes 2018 en förändring 

som innebär att ett nationellt prov endast är obligatoriskt i den sista 

obligatoriska kursen på ett program. Sedan förändringen genomfördes är det 

därmed rektor på varje gymnasieskola som bestämmer huruvida till exempel 

elever på de studieförberedande programmen ska skriva det nationella provet 

i kursen Svenska 1 eller inte. Samtidigt som vissa av gymnasieskolans 

nationella prov blev frivilliga att göra infördes också en ändring i skollagen 

som stipulerar att resultaten på de nationella proven ”särskilt ska beaktas” 

(Skolverket, 2021b) när lärare ska sätta slutbetyg i en kurs.  

Allt eftersom läro- och ämnesplaner blivit mindre detaljerade när det gäller 

undervisningens kunskapsinnehåll i den mål- och kriteriestyrda skolan har 

lärares kunskapsarbete förändrats till ett mer kvalificerat kunskapsuppdrag i 

och med att läraren på ett annat sätt än tidigare måste utforma ett 

undervisningsinnehåll för att uppnå de föreskriva målen, vilket ställer ökade 

krav på lärares forskningsbaserade ämnesdidaktiska kunskaper (Carlgren, 

2015). Därmed förutsätter lärares uppdrag en hög grad av professionell 

autonomi (Carlgren, 2015). När svensklärare ska välja innehåll och iscensätta 

undervisning som utgår från läsning av olika texter ska de tolka sitt 

undervisningsuppdrag i relation till olika policydokuments skrivningar, sin 

egen förståelse av vad läsning är och bör vara, vad syftet med läsning i skolan 

är och vilka viktiga kunskaper och förmågor elever ska utveckla för att kunna 

läsa och förstå olika texter. Detta sker i en lokal kontext där varje avvägning 

som lärare gör och varje beslut som de fattar när det gäller sin undervisning 

görs i en kontinuerlig förhandling med de ramar och förutsättningar som 

omger dem. Svenskämnet har i nu gällande kursplaner för gymnasiet i uppdrag 

att se till att många olika typer av texter behandlas i undervisningen 

(Skolverket, 2011), men exakt vilka texter som ska tas upp lämnas till den 

enskilda läraren att avgöra. Det finns heller inte några anvisningar i 

styrdokumenten om hur textarbetet ska se ut i klassrummet även om 

kunskapskraven i någon mån anger de förmågor och kunskaper som 

undervisningen ska syfta till att utveckla hos eleverna. Detta lämnar ett relativt 

stort utrymme för den enskilda läraren att tolka, förstå och lyfta fram vad som 

är viktig kunskap i ämnesplanens skrivningar, något som sedan ska omsättas 
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i undervisning i en lokal kontext färgad av olika utmaningar och möjligheter. 

I varje undervisningssituation behöver lärare också förhålla sig till, och i de 

fall då de går emot varandra även prioritera mellan, olika policyer på olika 

nivåer i utbildningssystemet (Ball, Maguire & Braun, 2012). I den här studien 

menas med policy olika riktlinjer för skolan som existerar och iscensätts på 

olika nivåer i utbildningssystemet och som kan vara både nationella och 

lokala, formella och informella, skrivna och oskrivna. Policyer består enligt 

Ball (1993) av ständigt pågående processer, de är föränderliga och ska 

sammanfogas med andra policyer och är något som görs av lärare och andra 

aktörer i skolan i en ständigt pågående tolkningsprocess. En policy påverkar 

lärares praktik eftersom den skapar omständigheter där antalet valmöjligheter 

för vad läraren kan göra begränsas (Ball, 1993).  

I den här avhandlingen riktas blicken mot på vilka grunder fem 

svensklärare på gymnasiet väljer innehåll för sin läsundervisning i en 

performativ kontext präglad av att elevernas läsning ska bedömas, examineras 

och mätas i ett nationellt läsförståelseprov men också betygsättas. Här ansluter 

jag mig till Olin-Scheller och Tengbergs (2016) definition av läsundervisning 

som med begreppet avser undervisning som syftar till förståelse av texter av 

olika slag. Föreliggande avhandling bygger vidare på frågor som uppstod 

under arbetet med en licentiatuppsats som riktade fokus mot påverkan på 

undervisningen från det nationella provet i Svenska 1 på gymnasiet, med ett 

särskilt intresse för det delprov som är avsett att testa elevers läsförståelse (se 

Larsson, 2018). Resultaten i licentiatuppsatsen visade att både det muntliga 

och skriftliga provet har påverkat undervisningen, dock verkar 

läsförståelseprovets påverkan vara begränsad trots att de intervjuade lärarna i 

huvudsak är positivt inställda till läsförståelseprovet. Lärarnas motstånd mot 

läsförståelseprovet berodde dels på att de inte ansåg provresultatet vara 

användbart vid betygsättningen, dels på att lärarna uppfattade att 

undervisningen redan behandlade det som provet testar eftersom arbete med 

läsförståelse ingår i allt de gör i undervisningen. Sammantaget väckte detta 

frågor om dels vad det är svensklärare på gymnasiet gör i sin läsundervisning, 

dels vilka utmaningar som finns för läsundervisningen i gymnasiet. Framför 

allt väcktes frågor om hur den undervisning i kursen Svenska 1 såg ut som i 

licentiatuppsatsen var så präglad av kursens nationella prov och vad lärarna 

anser är viktigt att elever lär sig när de läser olika texter. Mot bakgrund av 

svensklärares viktiga uppdrag att stötta elevers läsutveckling, den minskande 

läsningen i samhället och i skolan och den mätdiskurs som skolan präglas av, 

finns ett intresse att studera hur undervisningen ser ut i den kurs som avslutas 

med ett nationellt läsförståelseprov. Den här avhandlingen är således en 

fortsättning på och sammanflätning med den tidigare licentiatuppsatsen.  

Lärarna som medverkar i den här studien ska tolka och göra ett 

ämnesinnehåll i ämnet svenska i relation till en styrande policy i form av ett 

nationellt prov. I fokus står de kunskaper som lärarna vill att eleverna ska bära 

med sig ut ur klassrummet när de har läst och arbetat med texter av olika slag 
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och hur läsning av olika texter stimulerar till olika sorters kunskap. Intresset i 

studien riktas mot hela det textunderlag som kommer in i de medverkande 

lärarnas klassrum, det vill säga all text som väljs för olika 

undervisningsaktiviteter, och inte bara de skönlitterära texterna utan även de 

texter av sakprosakaraktär som lärarna väljer som utgångspunkt för olika 

undervisningsmoment. Centralt är också att lärarnas didaktiska avvägningar 

görs i en kurs som avslutas med ett nationellt läsförståelseprov och där provet 

är en del av den performativa kontext som lärarna befinner sig i. En 

performativ kontext präglas av ett fokus på mätbara prestationer och kontroll 

över verksamheten och reglering av skolans praktik genom att skolors resultat 

och effektivitet är föremål för inspektioner och jämförelser vilka redogörs för 

offentligt (Ball, 2003, 2006; Perryman, 2009). I denna kontext har lärare krav 

på sig att ständigt visa upp mätbara och förbättrade resultat samtidigt som de 

själva både är föremål för inspektioner och hålls ansvariga för levererade – 

eller uteblivna – resultat (Ball & Olmedo, 2013).  

Lärares didaktiska avvägningar och vad som väljs ut som viktig kunskap 

när innehåll i olika skolämnen viktas mot andra innehåll inom ämnet 

(Wahlström, 2015) är ett grundläggande fokus i föreliggande studie. Skolans 

styrdokument är ideologiskt utformade dokument som anger vad som ska vara 

utbildningens syfte och vad som är värt att veta (Lundgren, 1989). Varje 

ämnesinnehåll bygger dessutom på det specifika ämnets traditioner om vilken 

kunskap som är viktig i just det ämnet, varför det inte går att begränsa frågan 

till endast vad som ska undervisas, utan även varför något är viktigt att 

undervisa om. Därför är det viktigt att diskutera urvalsprocessen när innehåll 

väljs ut för undervisning eftersom frågan om kunskap i skolan är mer än en 

isolerad akademisk fråga då den får konsekvenser för vilka kunskaper unga 

människor får möjlighet att tillägna sig i skolan (Moore & Young, 2001). En 

lärares viktigaste och svåraste uppgift är att skapa undervisning och utforma 

uppgifter i syfte att utveckla elevers kunskaper samtidigt som undervisningen 

ska ge läraren underlag för att analysera elevernas kunnande (Carlgren, 2015). 

Processer i samband med lärares didaktiska avvägningar för att göra ett 

undervisningsinnehåll har i svensk kontext inte synliggjorts i särskilt hög 

utsträckning. Det är därmed angeläget att få mer kunskap om hur lärare förstår 

och skapar kunskap av läro- och ämnesplansinnehåll, som i sig resulterar i 

olika didaktiska val och gestaltningar av undervisning i klassrummet. Särskilt 

angeläget är detta att belysa när undervisningen sker i en performativ kontext 

och om det uppstår ett spänningsfält mellan vad lärare tolkar som viktigt att 

undervisa om och det uppdrag de är ålagda att utföra. 

Bakgrund 

Vad som är skolans uppdrag och vad som räknas som kunskap är frågor som 

länge har diskuterats och utmanats i debatten om skolan. Vilken typ av 
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samhällsmedborgare ska skolan utbilda och vad behöver unga människor lära 

sig för att delta fullt ut i ett samhälle och kunna välja det liv de vill leva? I 

samhällsdebatten såväl som i forskningssammanhang återfinns olika diskurser 

om kunskap, och från företagsvärlden och politiker hörs ofta uttalanden om 

att vi idag lever i ett kunskapssamhälle och att vi därför måste rusta unga 

människor med rätt kunskaper inför framtiden. Det är dock relativt tyst om 

vilka kunskaper som egentligen avses och inte heller skolans policydokument 

ger alltid någon tydlig vägledning om vilken kunskap elever ska tillägna sig 

under sina år i skolan (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012). I Sverige har 

det länge funnits en diskussion om att ”flumskolan” måste bytas ut mot en 

skola där kunskaper – och då helst faktakunskaper – ska stå i fokus (se till 

exempel Wikforss, 2017). I augusti 2019 lyfte även utbildningsminister Anna 

Ekström fram att betygskriterierna ska skrivas om så att faktakunskaper nu 

ska betonas mer i skolan, framför allt i de lägre årskurserna (Letmark, 2019). 

Tanken är att det ska bli lättare för lärare att förstå styrdokumenten och sätta 

betyg, och då lyfts faktakunskaper fram som en väg till en bättre och mer 

likvärdig skola. I samband med offentliggörandet av de reviderade kurs- och 

ämnesplanerna i grund- och gymnasieskolan i augusti 2020, betonade Anna 

Ekström att fokus i de nya kurs- och ämnesplanerna ligger på kunskap och 

bildning (Regeringskansliet, 2020). Samtidigt som arbetet kring de reviderade 

styrdokumenten med större fokus på faktakunskaper pågår hörs också röster 

från forskare som ifrågasätter om den så kallade kunskapsskolan faktiskt leder 

till mer kunskaper (se till exempel Hultén & Lundahl, 2019). Daniel Sundberg 

(2018a) understryker att aspekter som bildning i skolan förutsätter en 

pedagogisk frihet och att bildning är oförenligt med detaljstyrning. Skolan 

behöver lärare som kunskapsauktoriteter och bör uppmuntra till pedagogiska 

omvägar snarare än de pedagogiska genvägar som testkulturen tenderar att 

generera, menar Sundberg. Diskussionen om skolans kunskapsuppdrag är 

således betydligt mer komplicerad än att valet står mellan en flumskola och 

en kunskapsskola och diskussionen behöver nyanseras och sättas in i en vidare 

kontext.  

Det svenska utbildningssystemet har de senaste tjugo åren girat strängt åt 

mätbarhetshållet med ökat fokus på resultat och ökad måluppfyllelse i och 

med 2011 års skolreformer och det fokus på standardisering och testning av 

elevers kunskaper genom nationella prov som nu råder. Under de senaste tjugo 

åren har därmed provresultat, betyg och skolrankningar kommit att i allt högre 

grad påverka undervisningen (Lundström, 2018). Idag läggs så mycket fokus 

på att mäta måluppfyllelse och att hitta sätt att bedöma elevers kunskaper att 

undervisningens innehåll och elevers lärande har hamnat på undantag (se till 

exempel Löfgren & Pérez Prieto, 2017 och Sundberg, 2018a).  I en 

performativ kontext där nationella prov både lyfts fram som en garanti för en 

likvärdig skola och tenderar att bli allt viktigare för betygsättning och för vilka 

kunskaper som räknas som viktiga behövs en diskussion om hur och varför 

lärare väljer innehåll att undervisa om. Vi vet till exempel att externa 
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standardiserade prov påverkar undervisningen och att lärare riktar in sin 

undervisning mot nationella prov (Cheng, 2004; Hardy, 2015; Larsson, 2018; 

Luxia, 2007; Polesel et al., 2014). Därför är det viktigt att diskutera och 

problematisera vilka kunskaper och vilket innehåll som väljs ut för 

undervisningen i skolan eftersom det påverkar vad elever får möjlighet att lära 

sig. Vad som blir viktig kunskap att undervisa om i denna kontext borde vara 

en central fråga inte bara för forskning om skolan utan även för alla som är 

verksamma i skolan. Det är således också något som alla verksamma lärare 

måste förhålla sig till för att kunna göra genomtänkta och väl underbyggda 

didaktiska beslut om vilken kunskap och vilket undervisningsinnehåll som de 

ser som viktigt och som de vill att alla deras elever ska få tillgång till (Deng, 

2018).  

I en tid när specialiserad ämneskunskap är utsatt för hårt tryck i så kallade 

kunskapsekonomier som kräver global konkurrens, finns ett behov för 

skolämnen och akademiska discipliner att diskutera och motivera sitt unika 

bidrag till unga människors utbildning (Holmberg et al., 2019). Att ett 

skolämne ska byggas upp av ett vetenskapligt grundat innehåll kan motiveras 

med att skolan ska förmedla vetenskapliga insikter till samhällets medborgare, 

dels för att förbereda enskilda individer för högre studier, dels för att det är 

gynnsamt för en demokrati att ha många medborgare med en hög 

kunskapsnivå (Martinsson, 2018). Den specialiserade kunskapen behöver 

också didaktiseras (Ongstad, 2006) för att svara mot snabbt förändrade villkor 

och kontexter. Det finns också ett behov av ämnesdidaktisk forskning som 

inte enbart stöder lärares professionella praktiker utan också mer specifikt ser 

lärares professionella praktiker i ljuset av lärare som ämnesexperter 

(Holmberg et al., 2019). I den offentliga debatten om skolan kan det råda högt 

tonläge om behov av betyg i ordning och uppförande, läckande nationella 

prov, den ökande bristen på jämlikhet och huruvida kommunaliseringen och 

det fria skolvalet var starten till det som idag kallas för den svenska skolans 

”problem”. Det har däremot hittills publicerats få debattartiklar eller 

nyhetsinslag som handlar om frågor som rör undervisningens innehåll, vilka 

kunskaper som är viktiga och varför elever ska lära sig något eller vad – eller 

vem – skolan faktiskt ska vara till för. I stället riktas fokus i hög grad mot 

mätbarhet, resultat och ökad måluppfyllelse i linje med internationell 

accountabilityanda. 

Inte heller för lärare som länge varit verksamma i skolan har frågor om 

undervisningens innehåll och andra ämnesdidaktiska frågor fått särskilt stort 

utrymme. Detta är helt enkelt inte något som under mina år i skolan har 

prioriterats av skolans huvudmän. Varför elever ska lära sig något och hur 

lärare ska välja och prioritera vad det ska läggas tid på i klassrummet borde 

vara en ytterst central fråga, men det är något som jag under mina tjugo år som 

svensklärare i gymnasieskolan sällan fått någon möjlighet att reflektera över. 

Däremot har mycket tid lagts på fortbildning om konflikthantering, 

inkludering, hur man skriver åtgärdsprogram, att navigera i olika digitala 
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system som till exempel frånvarosystem, lärplattformar och 

provskrivningsprogram, klickbara matriser eller att diskutera betyg, 

bedömning och ökad måluppfyllelse. Detta bekräftas också av en pågående 

studie vid Högskolan i Borås som undersöker svensklärares 

kompetensutveckling på organisationsnivå och där preliminära resultat visar 

att försvinnande lite av skolors budget för kompetensutveckling för 

svensklärare går till ämnesfördjupande fortbildning (Norlund, 2020). På ett 

liknande sätt visar Erixon och Löfgren (2018) att en nationell 

kompetensutvecklingsinsats kallad Läslyftet som från början i första hand var 

tänkt för lärare i svenska, i stället när materialet var färdigt i huvudsak riktar 

sig till lärare i alla skolämnen. Det tycks dock som om skolan i diskussionen 

om ökad måluppfyllelse har glömt bort att för att öka måluppfyllelsen måste 

eleverna lära sig mer – eller bättre – och om eleverna ska lära sig mer måste 

lärarna få möjlighet att utveckla fördjupade ämnes- och didaktiska kunskaper. 

Arbetet i skolan handlar ofta om praktisk och konkret problemlösning men 

även den teoretiska dimensionen av lärares arbete är viktig för att diskussionen 

om skolan inte bara ska handla om ”vad som fungerar”. Utrymme måste också 

ges till att problematisera djupare och mer filosofiska frågor om vad lektionen, 

ämnet, skolan och utbildning faktiskt är till för (Priestley, Biesta & Robinson, 

2015).  

En viktig aspekt i ett skolämne är att unga människor har rätt till stabil och 

specialiserad ämneskunskap som kan hjälpa dem i en snabbt föränderlig värld 

(Holmberg et al., 2019). Det handlar bland annat om att eleverna genom att de 

får tillgång till logik, begrepp och resonemang grundade i ämnets disciplinära 

kunskap får verktyg för att förstå omvärlden och sig själva (Holmberg et al., 

2019) och att förstå omvärlden genom kunskaper som för eleven bortom egna 

erfarenheter (Sundberg, 2018a). Detta resonemang ligger i linje med Michael 

Youngs projekt för skolan, bringing knowledge back in (Young, 2008). Det är 

dock min uppfattning att den svenska offentliga diskussionen om kunskap i 

skolan ofta tenderar att bli fyrkantig och onyanserad med en instrumentell syn 

på kunskap där kunskap blir lika med en lista på ett faktainnehåll som ska 

bockas av i undervisningen, vilket ligger ganska långt ifrån den powerful 

knowledge som Michael Young och Johan Muller (2016) menar är varje elevs 

rätt att få lära sig i skolan. Young (2015) understryker att kunskap måste vara 

i fokus för diskussioner om skolan och om ämnes- och läroplaner, eftersom 

det är en demokratisk rättighet för alla elever att få utvecklas och tillägna sig 

olika kunskaper. Kunskap måste därför vara tillgänglig för alla och det är 

skolans uppgift att se till att alla elever får tillgång till den bästa kunskap som 

för tillfället finns. Powerful knowledge utgörs i Michael Youngs (2011, 2013) 

retorik av den stabila och viktig kunskap som elever har rätt att lära sig, och 

är ett teoretiskt perspektiv i min analys av svensklärares tal om läsning i 

svenskundervisningen i den här avhandlingen. 

Konceptet powerful knowledge har väckt intresse hos ämnesdidaktiska 

forskare som försökt definiera vilket innehåll i ett skolämne som kan 
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kvalificera sig som ämnets powerful knowledge (se till exempel Bertram, 

2019 (historia); Bladh, Stolare & Kristiansson, 2018 (samhällskunskap); 

Bouwmans & Béneker, 2018 (geografi); Golding, 2018 (matematik); 

McPhail, 2017 (musik); Wheelahan, 2015, (yrkesämnen); Yates & Millar, 

2016 (fysik)) och diskussionen hamnar då på en teoretisk nivå eftersom den 

utgår från den akademiska disciplinens ämnesinnehåll. Mer sällan utgår 

diskussionen från empiriska exempel (Gericke, Hudson, Olin-Scheller & 

Stolare, 2018) där fokus riktas mot lärare som står i en konkret 

undervisningssituation där de ska välja innehåll och fatta didaktiska beslut för 

sin undervisning. Gericke et al. (2018) understryker vidare att det inte räcker 

med endast en akademisk utgångspunkt och att powerful knowledge är en 

empirisk fråga som bara kan besvaras i relation till ämnets didaktisering 

(Ongstad, 2006) och de didaktiska frågorna vad, hur, när, vem och varför med 

störst betoning på varför-frågan. Vad som är syftet med skolan, ett skolämne 

eller ett undervisningsmoment är enligt Gericke et al. (2018) en fråga som 

sällan besvaras i akademin utan snarare behöver undersökas i en konkret 

undervisningssituation på klassrumsnivå. Gericke et al. (2018) betonar därför 

att på klassrumsnivå är läraren en aktör i processen att definiera vad powerful 

knowledge kan vara i ett ämne. Även Young (2015) understryker vikten av att 

låta de verkliga ämnesexperterna, det vill säga lärare som varje dag undervisar 

i de olika skolämnena, komma till tals om vilken kunskap som ska väljas ut 

som ett viktigt innehåll att undervisa om.  

För att hjälpa elever att utveckla powerful knowledge i ett ämne krävs 

ämnesmässiga specialistkunskaper, vilket betyder att lärare är nyckelpersoner 

när det kommer till att utveckla powerful knowledge (Lambert, 2017). 

Powerful knowledge bygger på att läraren har en förståelse för varför hens 

ämne är viktigt och vad som är viktig kunskap i ämnet och kan därmed inte 

reduceras till en uppsättning faktakunskaper som läraren måste hinna med i en 

kurs, utan måste ses som ett sätt att förstå omvärlden genom ämneslinsen, 

konstaterar Lambert. Ett skolämnes innehåll är dock inte givet och ämnets 

plats, status och utrymme i skolan beror på de krav det omgivande samhället 

ställer på det och på den akademiska disciplin som ämnet är sprunget ur 

(Martinsson, 2018). Ett ämne som är definierat utanför klassrummet måste 

därför omformas innan det förs in i klassrummet (Molloy, 2007). Stoffet är 

bara en del av ämnet och det räcker inte med att göra listor över vilket innehåll 

ett ämne ska omfatta för att förstå vad ett ämne är eftersom ett skolämne även 

har i uppdrag att både utveckla och bedöma elevers färdigheter (Martinsson, 

2018). Ett skolämne motiveras också av ett syfte som hänger ihop med de 

didaktiska frågorna vad, hur, när, vem och varför, och är därmed alltid mer än 

bara en skolversion av den akademiska disciplinen (Martinsson, 2018).  

Samtidigt måste lärares didaktiska avvägningar sättas in i ett större 

sammanhang än att den undervisning som blir enbart ligger hos den enskilda 

läraren. Undervisningens inre kontext, det vill säga de val, beslut och 

förhandlingar som lärare gör när de planerar och genomför sin undervisning, 
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är tätt sammanvävd med undervisningens yttre lokala, nationella och globala 

kontext och det går egentligen inte att skilja dem åt (Ball et al., 2012; 

Wahlström, 2015). På så vis blir lärarens didaktiska avvägningar exempel på 

hur utbildning transformeras från makroplanet till mikroplanet när ämnes- och 

läroplansdokument genom lärarens tolkning av vad som är viktigt att kunna 

ska bli en läroplanshändelse i en process som inte är förutsägbar (Wahlström, 

2015). I den processen ska de nationella pedagogiska idéerna anpassas efter 

den lokala kontexten, det vill säga varje skolas enskilda ramar i form av 

organisation och ekonomi i kombination med den enskilda lärarens 

förutsättningar och förståelse av styrdokumenten (Ball et al., 2012). På 

klassrumsnivå har lärare således en viktig roll när det gäller processen att 

definiera vilket innehåll undervisningen ska ha och vilka kunskaper som ska 

prioriteras, eftersom lärarens egen förståelse av ämnet är avgörande för den 

tolkningsprocess som utformar ämnet i klassrummet. Lärare får på så vis en 

dubbel roll som både uttolkare och utförare av policy som de i väldigt låg 

utsträckning har varit med att bestämma om (Ball et al., 2012).  

De standardbaserade läroplaner som infördes i och med 2011 års svenska 

skolreformer främjar i och med läroplanens struktur ett fokus på de olika 

ämnenas kunskapskrav, vilket tillsammans med avreglering, decentralisering 

och marknadisering av skolan har lett till fokus på resultat i stället för innehåll 

i skolan (Wahlström & Sundberg, 2018). Med hjälp av standardisering av 

utbildning och olika typer av utvärderingar har reformerna medverkat till att 

återreglera lärarna. Detta har i sin tur bidragit till att svenska lärare har tappat 

i autonomi, vilket har lett till en avprofessionalisering av lärarkåren (Wermke 

& Forsberg, 2017) eftersom uppifrån ställda kontrollkrav krockar med 

professionella värderingar och därmed reducerar lärares autonomi 

(Lundström, 2018). Lundström påpekar vidare att den granskningskultur som 

idag dominerar svensk skola innebär en förändrad lärarroll. Utrymmet för 

lärares professionella avgöranden har krympt i och med att lärarnas position 

har förskjutits genom att makt och kontroll över undervisningen har överförts 

till andra aktörer än lärarna (Lundström, 2018). Liksom Ball et al. (2012) 

menar Lundström (2018) att lärares autonomi påverkas av flera olika policyer 

som interagerar så att summan blir något annat än varje intention i sig. 

Förutom den mål- och resultatstyrda skola som nämnts ovan handlar det även 

om policyer om ett distinktare betygssystem, tidigare betyg, fler och tidigare 

nationella prov, förstärkta krav på utvärderingar, ökade inspektioner med 

fokus på betyg och bedömning, offentliggörande av skolors resultat och 

införandet av en lärarlegitimation – och som alla är policyer som syftar till att 

reglera den betygsättande läraren och säkra lärares betygsättning (Lundström, 

2018; Mickwitz, 2015). Avprofessionaliseringen av svenska lärare är därmed 

ett resultat av fler olika reformer som sammanfaller i tid och som tillsammans 

innebär en begränsning av lärares professionella autonomi (Lundström, 2018).   

Svenskämnet tillhör tillsammans med matematik och engelska skolans 

mest stabila och minst ifrågasatta ämnen, vilket bekräftas av att ämnet har ett 



 21 

nationellt prov som i sin tur signalerar att ämnet har hög status och är viktigt 

för samhället (Martinsson, 2018). I ett historiskt perspektiv har svenskämnet 

fram till år 1946 setts som ett uttryck för ett nationellt identitetsprojekt 

(Elmfeldt, 2014) och det har också länge varit det ämne som burit rollen av att 

vara skolans bildningsämne (Persson, 2012). Även om det inte kan tas för 

självklart att det är skolans uppgift att ge elever litterär bildning (Thavenius, 

1991) så är det i synnerhet läsningen av skönlitteratur som främst anses bära 

upp bildningstraditionen eftesom den långsamma läsningen av texter utgör ett 

ideal inom de humanistiska vetenskaperna (Elmfeldt, 2014). Det finns dock 

en risk att stoffträngsel i svenskämnet skapar en vattendelare mellan läsning 

av skönlitteratur och texter av sakprosakaraktär där de skönlitterära texterna 

av lärarna anses stå för en djupare form av kunskap och erfarenhet som kräver 

undervisning och textbearbetning, under det att läsning av sakprosa till stor 

del lämnas över till eleverna att ta sig an på egen hand (Erixon, 2010). 

Längre tillbaka i historien, i 1500- och 1600-talens latinskolor, var 

modersmålsundervisningens primära uppdrag att de elever som kom till 

latinskolan skulle lära sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter på svenska. 

Det är först under början på 1800-talet som svenskämnet börjar konkurrera ut 

latinet som det självklara bildningsämnet och etablera sig både som 

självständigt ämne och som det skolämne som ska bära upp den 

litteraturdidaktiska traditionen (Thavenius, 1991). Valet av litteratur och 

syftet med litteraturläsningen har skiftat genom olika tider. Traditioner, moral, 

nationalism, idealism, litterär socialisation, existentiella frågor, sociala 

erfarenheter och elevens personlighetsutveckling har turats om att stå i fokus 

för litteraturpedagogiken som också oftast stått i förbund med bredare rådande 

samhällsideologier, kulturella normer och vetenskapliga tankemönster 

(Thavenius, 1991). Nya ämnesplaner, ett nytt betygssystem och fler nationella 

prov parallellt med samhälleliga normförändringar kring genus, etnicitet och 

sexualitet samtidigt som digitaliseringen ger upphov till nya sätt att läsa ställer 

dock nya krav på svenskämnet och dess innehåll. Svensklärarens uppdrag har 

med andra ord de senaste åren blivit allt mer komplext. Erixon och Green 

(2020) visar att skolan och därmed även L1-undervisningen, det vill säga 

undervisning i Language 1 och som i den här studien handlar om undervisning 

i ämnet svenska, de senaste decennierna har genomgått stora förändringar som 

påverkar både undervisningen och lärares roll med avseende på globalisering, 

mångkulturalism, digitalisering och en förväntning på att skolan ska ta ansvar 

för och lösa olika sociala problem. Allt detta sker i en nyliberal inramning med 

fokus på ansvarsutkrävande och på att standardisera utbildning genom bland 

annat frekvent testande av elevers kunskaper, vilket är särskilt utmanande för 

L1-ämnen (Erixon & Green, 2020). I en föränderlig kontext med skolreformer 

som avlöser varandra i ett snabbt flöde och med förändrade synsätt på kunskap 

och skolans undervisning samt ett ökat performativt tryck mot skolan behövs 

det mer kunskap om hur skolans kunskapsuppdrag tolkas av verksamma lärare 



 22 

och vad svensklärare lyfter fram som stabil och viktig kunskap i 

läsundervisningen. 

Syfte och forskningsfrågor 

I den här avhandlingen undersöks hur svensklärare på gymnasiet talar om 

läsundervisningen i en kurs som avslutas med ett nationellt läsförståelseprov. 

Intresset riktar sig mot vad lärarna vill att eleverna ska lära sig genom att läsa 

och förstå olika texter och hur de beskriver att undervisningen påverkas av att 

elevernas läsning ska bedömas och examineras. Den läspraktik som studeras 

utgörs av fem lärares undervisning i kursen Svenska 1 på fyra olika 

studieförberedande program på gymnasiet under läsåret 2015/2016. Syftet 

med studien är att bidra med kunskap om vilka didaktiska utmaningar 

svensklärare på gymnasiet ställs inför när de ska välja innehåll till 

läsundervisningen i en policybemängd och performativ kontext. Ett särskilt 

fokus riktas mot vad lärarna anser vara viktigt att elever lär sig och vilken 

powerful knowledge som synliggörs i den berättade praktiken.  

 

Forskningsfrågor: 

 Hur beskriver lärarna sina didaktiska avvägningar i val av texter till 

sin undervisning? 

 Vilka texter anger lärarna att de använder i kursen och vilken funktion 

har texterna i undervisningen? 

 Vad framträder som viktiga kunskaper som eleverna ska tillägna sig 

utifrån den undervisning som genomförs? 

 Vilka uppfattningar om bedömning och examination av elevers 

läsning framträder i lärarnas tal? 

 Vilka utmaningar i relation till det nationella provet i kursen Svenska 

1 synliggörs i lärarnas tal om undervisningen?  

Studiens kontext 

Den här avhandlingen riktar intresset mot läsning i svenskundervisning på 

gymnasiet i en kurs där läsningen ska mätas i ett avslutande nationellt 

läsförståelseprov. Avhandlingen består av två delar där Del I kommit till under 

forskarstudierna med doktorsexamen som slutmål och Del II bygger på den 

licentiatuppsats som publicerades 2018 (Larsson, 2018). 

Doktorsavhandlingen är således en sammanfogning av två forskningsprojekt 

som utgår från samma intresse och samma empiriska material men med olika 

fokus. Den empiriska delen av arbetet med licentiatuppsatsen skapade ett stort 

material både vad gäller lärarintervjuerna och det textmaterial som lärarna 

använde i sin undervisning. De olika texterna med tillhörande arbetsuppgifter 
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som lärarna valde till undervisningen i kursen Svenska 1 under det läsår när 

intervjuserien pågick är en del av materialet i licentiatuppsatsen som förblev 

outforskat, liksom de förteckningar över texter som upprättades under 

intervjuerna. Redan under arbetet med licentiatuppsatsen fanns ett intresse för 

att vidare utforska den här delen av materialet. I och med de fortsatta 

forskarstudierna uppstod möjligheten att arbeta med och analysera även det 

empiriska material som på grund av tids- och platsbrist inte kunde innefattas i 

licentiatstudien.  

I licentiatuppsatsen riktades fokus mot påverkan på undervisningen av 

externa standardiserade prov, den så kallade washbackeffekten (se Alderson 

& Wall, 1993), och mot lärares uppfattningar om det nationella provet i 

Svenska 1 på gymnasiet. Ett särskilt intresse riktades mot det delprov som är 

avsett att testa elevers läsförståelse och det nationella provet stod således i 

förgrunden i studien. I avhandlingsarbetet är det undervisningen i den kurs 

som avslutas med ett nationellt läsförståelseprov som står i förgrunden och det 

nationella provet hamnar därmed mer i bakgrunden i avhandlingsarbetet. 

Valet att låta delar av licentiatuppsatsen ingå som en del i avhandlingen 

grundar sig på att även om fokus i avhandlingen riktas mot undervisningen så 

visade sig både undervisningen och lärarna under intervjustudien vara starkt 

präglade av den performativa kontexten som det nationella provet var en del 

av. Därför bearbetade jag de delar av licentiatuppsatsen som gav en bild av 

den performativa kontexten som lärarna talade om och lät detta ingå som 

avhandlingens Del II.   

Konsekvensen av att sammanfoga Del I som bygger på tidigare outforskat 

material och Del II som bygger på redan publicerat material är att vissa 

textdelar i avhandlingen ligger nära olika textavsnitt i licentiatuppsatsen. Detta 

gäller i första hand Del II, men även delar av de kapitel som föregår 

avhandlingens empiriska kapitel. Inledningen är skriven med avsikt att 

omfamna hela avhandlingen under det att kapitlet om tidigare forskning är en 

sammanfogning av relevant och uppdaterad forskning från licentiatuppsatsen 

och forskning som relaterar till hela doktorsavhandlingen. Eftersom samma 

övergripande teori, Stephen Balls teori om policy enactment, används i båda 

studierna kan vissa textpartier i avhandlingen i det avsnitt i teorikapitlet som 

handlar om att göra policy ligga nära det som skrevs i licentiatuppsatsen. 

Avsnittet har dock under arbetet med avhandlingen skrivits om efter en ny 

läsning av Balls texter samt några nya texter som tillkommit efter det att 

licentiatuppsatsen publicerades. När det gäller de teoretiska utgångspunkterna 

läsundervisning i gymnasieskolan samt powerful knowledge är avsnittet med 

teori om läsundervisning i gymnasieskolan både omskrivet och fördjupat. 

Däremot är powerful knowledge ett perspektiv som tillkommer i avhandlingen 

och avsnittet är således helt nytt. Kapitlet om studiens design och 

forskningsprocessen har skrivits om i avhandlingen men eftersom empirin 

samlades in under arbetet med licentiatuppsatsen ligger formuleringarna i 

metoddelarna nära texten i licentiatuppsatsens metodkapitel.  
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När det gäller de empiriska kapitlen är de tre kapitlen i Del I skrivna för 

doktorsavhandlingen under det att de två kapitlen i Del II är bearbetade och 

omskrivna efter en re-analys av de empiriska kapitlen i licentiatuppsatsen. 

Några avsnitt som behandlar lärarnas tal om den egna läsundervisningen har 

flyttats från Del II och ingår i stället i kapitel fem och kapitel sju där de 

bearbetats och integrerats med den nyskrivna texten. I licentiatstudien ingick 

även intervjuer med fyra fokusgrupper i materialet men då dessa intervjuer 

enbart hade fokus på det nationella provet i Svenska 1 har de partier som utgår 

från fokusgrupperna tagits bort. På några få ställen när innebörden varit 

densamma och innehållet bedömts vara relevant att behålla, har citat från 

fokusgrupperna ersatts av citat med samma innebörd från de fem lärare som 

medverkar i avhandlingsstudien, men i huvudsak har alltså det som utgått från 

materialet i fokusgruppintervjuerna lyfts ut. Vissa partier i Del II har också 

lagts till med nyskriven text eller fått nya citat tillagda för att förtydliga eller 

fördjupa textavsnitt som bedömts behöva utvecklas och få en mer 

framträdande roll i avhandlingen. Detta innebär att de empiriska kapitlen i Del 

II har fått ett annat fokus och en annan retorik än de empiriska kapitlen i 

licentiatuppsatsen även om stora textpartier ligger nära eller är identiska med 

licentiatstudiens text. Detsamma gäller kapitel elva som innehåller en analys 

av och reflektion över resultaten i Del II där texten består av till övervägande 

del av för avhandlingen relevanta delar från licentiatuppsatsens avslutande 

kapitel och i viss mån nyskriven text. Texten i kapitel elva är således i flera 

avseenden i det närmaste är identisk med diskussionen i licentiatuppsatsen. 

Även texten i metoddiskussionen är omskriven men ligger i vissa delar nära 

motsvarande parti i licentiatuppsatsen eftersom det är samma metod i form av 

semistrukturerade intervjuer och material som använts. Det sista kapitlet 

består av en avslutande diskussion som är nyskriven utifrån avhandlingens 

hela innehåll.  

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av tolv kapitel där det första kapitlet presenterar studiens 

inledning, bakgrund, syfte, forskningsfrågor samt ett avsnitt som beskriver 

studiens kontext. I det andra kapitlet redogörs för tidigare forskning och i det 

tredje kapitlet presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Kapitel 

fyra redovisar metod, material, analysprocess och etiska överväganden. 

Avhandlingens empiriska del är uppdelad i två delar. Del I börjar med en kort 

inledande text som följs av tre kapitel som innehåller resultat som svarar på 

studiens tre första forskningsfrågor och ett kapitel med analys av och en 

reflektion över resultaten i Del I. Det första kapitlet i Del I, kapitel fem, 

behandlar hur lärarna beskriver de didaktiska avvägningar de gör när de väljer 

texter till sin undervisning. Kapitel sex redovisar vilka texter lärarna anger att 

de använder i kursen Svenska 1 och vilken funktion texterna har i 
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undervisningen, och kapitel sju redogör för vad som framträder som viktiga 

kunskaper som eleverna ska tillägna sig utifrån den undervisning som 

genomförs. I kapitel åtta genomförs en analys av och reflektion över resultaten 

i Del I. Även Del II inleds med en kort inledande text som följs av två kapitel 

som svarar på studiens fjärde och femte forskningsfråga. Första kapitlet i Del 

II, kapitel nio, skildrar vilka uppfattningar om bedömning och examination av 

elevers läsning som framträder i lärarnas tal. Det sista empiriska kapitlet, 

kapitel tio, ger en bild av vilka utmaningar i relation till det nationella provet 

i kursen Svenska 1 som synliggörs i lärarnas tal om undervisningen. Kapitel 

elva avrundar Del II med en analys av och reflektion över resultaten i de två 

föregående kapitlen. Avhandlingens avslutande diskussion om studiens 

metod, resultat och slutsatser återfinns i det tolfte kapitlet. Därefter följer en 

engelsk sammanfattning och bilagor innehållande informationsbrev, 

samtyckesblankett, intervjuguider samt förteckningar över de texter som 

användes i undervisningen.  



 26 

Kapitel 2 Tidigare forskning 

Den här avhandlingen är en studie i ämnet pedagogiskt arbete och har sin 

inriktning mot det svenskämnesdidaktiska fältet med ett fokus på 

läsundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Syftet med studien är att bidra 

med kunskap om vilka didaktiska utmaningar svensklärare på gymnasiet ställs 

inför när de ska välja innehåll till läsundervisningen i en policybemängd och 

performativ kontext. Ett särskilt fokus riktas mot vad lärarna anser vara viktigt 

att elever lär sig och vilken powerful knowledge som synliggörs i den 

berättade praktiken. Därmed för avhandlingen samman olika 

kunskapsområden och utbildningsvetenskapliga forskningsfält. De 

forskningsfält som avhandlingen berör är omfattande och de studier som 

presenteras nedan är därför ett urval av i huvudsak didaktiska studier som har 

tydliga beröringspunkter med avhandlingens fokus och som behövs för 

avhandlingens kontextuella inramning. Litteratursökningen har skett både 

genom snöbollseffekt och med systematiska sökningar som framför allt tagit 

sin utgångspunkt i återkommande nyckelreferenser men också i databaserna 

DiVA, Swepub, Libris, Eric, Google Scholar och Högskolan Dalarnas 

sökmotor Summons.  

I det här kapitlet presenteras tematiskt tidigare forskning som tar sin 

utgångspunkt i avhandlingens syftesbeskrivning. Inledningsvis ges en kort 

översikt av svenskämnesdidaktisk forskning som har läsning och textval i 

fokus för att placera in föreliggande studie i det svenskämnesdidaktiska 

forskningsfältet och motivera studiens syfte. Sedan följer en redogörelse för 

forskning som är relevant för avhandlingens resultat och där nationella prov i 

ämnet svenska, metaspråk och bedömningsaspekter i läsundervisningen har 

undersökts samt forskning om lärares praktik i relation till policy, performativt 

tryck och externa standardiserade prov. 

Svenskämnesdidaktiska studier med fokus på läsning 

Forskningen inom det svenskämnesdidaktiska fältet har ökat betydligt i 

omfång de senaste två decennierna (Holmberg & Nordenstam, 2016). När det 

gäller studier som handlar om undervisningen i svenska på högstadiet eller 

gymnasiet har elevers skrivutveckling eller bedömning av elevers skrivande 

ägnats uppmärksamhet (se till exempel Andersson Varga, 2014; Borgström 

2010, 2012; Nordmark, 2014; Parmenius Swärd, 2008; Skar 2013). Holmberg 
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och Nordenstam (2016) och Skar och Tengberg (2014) visar att det även finns 

ett stort intresse inom fältet för forskning som undersöker litteraturens 

funktioner och läsning som innehåll eller som aktivitet i klassrummet. 

Intresset riktas främst mot svenskspråkiga elever på högstadiet eller gymnasiet 

och i viss mån även mot att undersöka konstruktionen av svenskämnet i 

styrdokument, skolans praktik eller i lärarutbildningen (Holmberg & 

Nordenstam, 2016). Även i ett nordiskt L1-perspektiv är det litteraturläsning 

för äldre elever som tilldrar sig forskares intresse och det finns få studier med 

fokus på läsundervisning för äldre elever (Holmberg et al., 2019).  

Närmare hälften av de studier från de senaste två decennierna som kan 

sägas tillhöra det svenskämnesdidaktiska forskningsfältet har en 

litteraturdidaktisk inriktning (Holmberg & Nordenstam, 2016; Reichenberg, 

2012) och det litteraturdidaktiska fältet var redan för tio år sedan en snabbt 

växande del av det svenskämnesdidaktiska fältet (Degerman, 2012). Exempel 

på litteraturdidaktiska perspektiv som undersöks är identitetsskapande 

litteratursamtal med elever på fordonsprogrammet (Asplund, 2010), 

litteraturundervisning för gymnasieelever i Sverige och Frankrike (Johansson, 

2015), svenska gymnasieungdomars attityder till läsning av skönlitteratur 

(Nordberg, 2017a), fantasylitteraturens didaktiska potential i arbetet med 

skolans värdegrund (Alkestrand, 2016), den estetiska dimensionen av 

gymnasieungdomars läsning i klassrummet (Wintersparv, 2021), läsning av 

icke-västerländsk litteratur (Gustafsson Nadel, 2018), transformativt lärande 

genom litteraturläsning (Bradling, 2020), elevers meningsskapande i relation 

till fiktion i tryckt pappersform och i filmadaption (Wessbo, 2021) och 

litteraturundervisningens koppling till skolans demokratiuppdrag (Borsgård, 

2021). Även textsamtalets funktion och didaktiska möjligheter för elevers 

förståelse av det de läst har ägnats en del uppmärksamhet (Hallesson, 2015; 

Hultin, 2006; Tengberg, 2011; Visén, 2015). Ur ett elevperspektiv visar 

Tengberg (2011) genom intervjuer med högstadieelever att textsamtalet för 

många elever fyller en viktig funktion och upplevs som meningsfullt. I en 

utvärdering av ett omfattande nationellt läsprojekt på högstadiet och 

gymnasiet framkommer att ett stort antal elever som deltog i projektet ansåg 

att en gemensam läsning av en hel roman med tillhörande textsamtal gett dem 

deras första riktiga läsupplevelse och utmanat deras tankar (Nordberg, 2017b). 

En norsk studie med L1-perspektiv visar på liknande resultat utifrån 

observationer och intervjuer med tre gymnasieelever där eleverna beskrev att 

textsamtalen ökade elevernas förståelse av den lästa texten. Textsamtalen 

hjälpte eleverna att till exempel utveckla litterär kompetens genom att de fick 

öva sig på att formulera och underbygga den egna tolkningen, att de fick 

tillgång till andras tolkningar, och möjlighet att reflektera över och värdera en 

tolkningsmångfald (Fodstad & Thomassen, 2020).  

När det gäller forskning som riktar intresset mot elevers läsning i 

klassrummet ansluter sig ett stort antal studier till ett receptionsteoretiskt 

perspektiv med utgångspunkt i en diskussion om vad som händer vid elevers 
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möte med och meningsskapande utifrån olika skönlitterära texter (se till 

exempel Asplund, 2010; Borsgård, 2021; Bradling, 2020; Johansson, 2015; 

Klementsson, 2015; Molloy, 2009; Nilsson, 2015; Nordberg, 2015; Olin-

Scheller, 2006; Pettersson, 2015; Tengberg, 2011; Wennerström Wohrne, 

2015; Wessbo 2021). Svenskämnesdidaktiska studier om läsning av 

skönlitterära texter för äldre elever fokuserar också i stor utsträckning hur de 

skönlitterära texter som förekommer i undervisningen harmonierar med 

lärarnas uppfattning om kanon, kulturarv och ämnesuppfattning och hur 

lärarnas svenskämnen konstrueras för olika elevgrupper (se till exempel 

Bergman, 2007, 2009; Bommarco, 2006; Brink, 2006; Graeske & Lundström, 

2015; Hultin, 2006, 2009; Johansson, 2015; Lundström, 2007; Magnusson, 

2014; Mossberg Schüllerqvist, 2008; Nordberg, 2017a; Norlund, 2009; Olin-

Scheller, 2006). Tengberg (2019) visar även att tanken om att det inte finns ett 

rätt eller fel sätt att tolka en text är vanligt förekommande bland studiens 

lärare. Johansson (2019) har undersökt hur gymnasieelever förstår och 

använder litterära begrepp vid analys av litterär text och sett att eleverna har 

svårt att tillämpa begreppen vid litterär analys. Även om eleverna ibland kan 

identifiera och ge korrekta definitioner används inte begreppen för att öka 

förståelsen av texten. En viktig slutsats i studien är att begreppen måste sättas 

in i ett sammanhang för att bli användbara och begripliga för eleverna 

(Johansson, 2019). 

Studier som undersöker läsning av sakprosatexter för äldre elever är dock 

betydligt mer sparsamma inom fältet även om läsning av texter som inte 

räknas som skönlitterära ingår i svenskämnet (Holmberg et al., 2019). Hur 

högpresterande elever med god läskompetens gör för att förstå faktatexter 

inom gymnasiets svenskämne har dock undersökts (Hallesson, 2011). De 

studier som undersöker elevers läsning av sakprosa i en skolkontext är 

betydligt färre än de studier som fokuserar elevers läsning av skönlitteratur 

och står företrädesvis att finna utanför det svenskämnesdidaktiska 

forskningsfältet. Till exempel har elevers läsning av faktatexter inom 

gymnasiets historie- och samhällsvetenskapliga ämnen i ett multimodalt 

perspektiv undersökts (Magnusson, 2014) liksom hur stöttande textsamtal kan 

hjälpa elever med deras läsning och förståelse av faktatexter i historieämnet 

(Hallesson, 2015). En uppfattning som framkommer i en intervjustudie med 

elva svensklärare på högstadiet är att det främst är faktatexter som elever har 

svårt för att läsa och förstå (Westlund & Molloy, 2017). Trots detta finns det 

flera studier som visar att eleverna inom svenskämnet möter en allt mindre 

mängd sakprosatexter eftersom svensklärare tenderar att välja bort att arbeta 

aktivt med texter av sakprosakaraktär (Norlund, 2009; Liberg & Eklund, 2005; 

Reichenberg, 2012). Enligt Norlund (2009) används sakprosatexter oftast i 

svenskämnet som exempeltexter för att identifiera genretypiska drag och för 

att inspirera till egen textproduktion. Vidare konstaterar Norlund att 

handledning i läsningen av svårare faktatexter på gymnasiet tenderar att utebli 

och svensklärarna i hennes avhandling väljer ofta att möta elevers läsmotstånd 
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mot faktatexter genom att i stället berätta om innehållet eller genom att ersätta 

texten med filmer eller bilder. När det gäller svenskämnesdidaktiska studier 

som undersöker äldre elevers läsning är det således läsning av litteratur och 

litteraturdidaktik i ett receptionsteoretiskt perspektiv som dragit till sig mest 

uppmärksamhet och studier som fokuserar läsundervisning på gymnasiet är 

betydligt svårare att hitta.  

Textval 

God läsundervisning förbereds genom bland annat ett noggrant textval (Olin-

Scheller & Tengberg, 2016). Trots detta har en relativ liten del av 

svenskämnesdidaktisk forskning riktat in sig mot valet av texter inom ramen 

för undervisningen i ämnet svenska och de studier som finns hamnar till 

största delen inom det litteraturdidaktiska fältet (Degerman, 2012). När det 

gäller elevers läsning av faktatexter och arbetet med sakprosatexter är det färre 

forskare som har intresserat sig för vilka texter som kommer in i klassrummet 

(Reichenberg, 2012) och det är betydligt svårare att hitta studier om hur 

svensklärare väljer sakprosatexter jämfört med hur svensklärare väljer 

skönlitterära texter. Idéer om att litteratur och att lära sig läsa litteratur hjälper 

oss att lära oss förstå världen runt omkring (Vischer Bruns, 2011) och att 

läsning bidrar till ökad självkännedom och större förståelse för andra tycks 

vara ett outtalat ideal som genomsyrar både litteraturvetenskap, 

lärarutbildning och litteraturdidaktik (Andersson, 2010). Därmed förväntas 

också litteraturvalet i skolan överensstämma med det som i läroplanen 

benämns som samhällets värdegrund, och som även den underförstått antas 

vara god (Persson, 2012). Erixon (2010) använder Bernsteins (2000) begrepp 

det heliga och det profana för att diskutera olika texters status i svenskämnet. 

Ett ämnes heliga handlar om det som är specifikt för ämnet och som skiljer 

det från andra skolämnen och som inte är förhandlingsbart, under det att det 

profana utgörs av olika kontextuella krav och tvång som ramar in ämnets 

förutsättningar och sådant som lättare kan förändras eller förhandlas bort. Det 

är framför allt skönlitteratur och den tryckta boken som representerar 

svenskämnets heliga (Elmfeldt, 2014; Erixon, 2010, 2014). Enligt Erixon 

(2010) är det inte läsning i sig som är heligt, utan läsningen av skönlitteratur 

och allt som inte är läsning av skönlitteratur kan sägas vara profant och kan 

läsas på skärm om situationen så kräver.  

Forskning om litteratur i läroplanen för grundskolan efter reformerna 2011 

problematiserar att kursplanerna i Lgr11 speglar ett synsätt på litteratur som 

förminskar dess värde till förmån för stabila, mätbara kunskaper som i sig är 

en konsekvens av obligatoriska mätningar i form av nationella prov 

(Lundström, Manderstedt & Palo, 2011). I och med detta finns en risk att en 

litteraturläsning som lättare passar in med mätbara perspektiv kommer att 

dominera undervisningen, på bekostnad av den estetiska litteraturläsningen 

som inte ges utrymme i kunskapskraven (Lundström et al., 2011). I läroplanen 
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för gymnasiet, Gy11, har utrymmet för skönlitteratur och annan fiktionstext 

minskat och då framför allt i kursen Svenska 1 (Graeske, 2015), samtidigt som 

traditionella litteraturvetenskapligt grundade textanalytiska förmågor som 

analys av berättarteknik, stil, tema och motiv mer än tidigare lyfts fram 

(Persson, 2012). 

Svensklärares val av texter i undervisningen påverkas av vilka 

förutsättningar som styr texturvalet (Lundström, 2009). Utöver läroplanens 

direktiv finns många andra faktorer som styr lärares didaktiska textval för 

klassrummet (Westlund & Molloy, 2017). Till exempel påverkar elevers olika 

läsprofiler lärarens läsdidaktiska avvägningar med avseende på både textval 

och svårighetsgrad på de uppgifter som ska göras till texterna i en klass 

(Westlund & Molloy, 2017). Även svensklärares ämnesuppfattning tycks 

spela en stor roll för vilka skönlitterära texter som kommer in i klassrummet 

(Brink, 2006; Martinsson, 2012; Olin-Scheller, 2006). Ämnets traditioner, 

skolkulturer, ämnessynen i läromedel, konkurrerande pedagogiska, 

institutionella och innehållsorienterade villkor samt lärarens värderingar och 

erfarenheter interagerar när lärare tolkar styrdokumenten för att välja innehåll 

och texter till sin undervisning (Bergman 2007; Lundström, 2007, 2009; 

Molloy, 2007). Studier som lyfter vad svensklärare utgår från när de gör sina 

litteraturval nämner tillgång till litteratur, att engagera eleverna och anknyta 

till deras verklighet, att väcka läslust, att förmedla ett kulturarv, att lära 

eleverna att tänka själva och att ge historisk förståelse för litteratur från olika 

tider (Bergman, 2007; Borsgård, 2021; Hultin, 2009; Lundström, 2009; 

Mossberg Schüllerqvist, 2008). Läsning i gymnasiets svenskundervisning före 

Gy11 tycks också domineras av typografisk skönlitteratur där textvalet 

handlar om att sålla från ett traditionellt kanoniskt utbud eftersom lärarna ser 

på svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne (Lundström, 2007; 

Olin-Scheller, 2006).  

Lärares textval påverkas också till viss del av de texter som finns i de 

läroböcker som finns på skolan. Studier som granskar textval och 

arbetsuppgifter i läroböcker för svenskämnet belyser att trots samma 

ämnesplan förekommer olika ämnestraditioner eller olika läsarter i läromedel 

riktade mot olika program (Dahl, 2015; Graeske, 2013, 2015; Lilja Waltå 

2016). I de läromedel som granskats är forskningsanknytningen ringa och det 

förekommer inga didaktiska diskussioner om urval eftersom 

läromedelsförfattarnas urvalsprincip i stort sett bygger på egen 

klassrumstradition och goda erfarenheter av vad som fungerar i klassrummet 

(Graeske, 2015). Dahls, Graeskes och Lilja Waltås studier har bland annat 

visat att den syn på elevers läsning som speglas i läroböckerna tyder på 

utveckling av skilda läskompetenser för elever på de yrkesinriktade och på de 

studieförberedande programmen. Nämnda studier säger dock inget om hur 

läroböckerna används i svenskundervisningen.   

Själva processen med att välja ut de texter som tas upp i undervisningen är 

inte beforskad i lika hög grad som vilka texter som väljs, och merparten av de 
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studier som gjorts har ett intresse som uteslutande fokuserar på urvalet och 

arbetet med de skönlitterära texterna (se till exempel Bergman, 2007; 

Bommarco, 2006; Brink, 2006; Lundström, 2007; Mossberg Schüllerqvist, 

2008; Olin-Scheller, 2006). Flera olika aspekter framträder i relation till hur 

svensklärare väljer texter till undervisningen. När fyra högstadielärare i 

Tengbergs (2011) avhandling fick diskutera vilken novell som skulle 

användas i interventionsstudien var det frågor om texternas språk, 

komposition och intertextuella kopplingar, om det historiska avståndet mellan 

textens tillkomst och elevernas läsning av texten och om det fanns möjlighet 

för igenkänning och identifikation för eleverna som dominerade diskussionen. 

I en jämförande studie om litteraturundervisning i tre svenska och tre danska 

gymnasieklasser (Sjöstedt, 2013) framkom genom observationer och elev- 

och lärarintervjuer att de svenska gymnasielärarna i huvudsak valde texter 

som de trodde skulle intressera eleverna, och att eleverna gavs möjlighet att 

reflektera över etiska och samhälleliga frågor. De danska lärarna valde i stället 

övervägande texter som var utmanande till form och innehåll och som 

eleverna fick lära sig att tolka och analysera utifrån litteraturvetenskapliga 

perspektiv. En nyligen genomförd intervjustudie med svensklärare på 

gymnasiet visar dock att de medverkande lärarna i kursen Svenska 1 försöker 

välja texter som både ska passa eleverna och utmana deras läsning och att de 

noggrant avväger huruvida texterna ska läsas gemensamt eller om eleverna 

ska få välja helt fritt (Bradling, 2020). I en storskalig norsk observationsstudie 

om textval i norskämnet i högstadiet framkom att de skönlitterära texterna som 

användes i undervisningen uppvisade liten variation och att de till en klar 

majoritet bestod av utdrag i läroböcker (Gabrielsen & Blikstad-Balas, 2020; 

Gabrielsen, Blikstad-Balas & Tengberg, 2020). De få hela romaner som 

eleverna läste valdes av eleverna själva för egen tyst läsning utan stöttande 

textsamtal. Dessutom låg fokus i undervisningen på att analysera texterna 

utifrån litterära epoker eller genretypisk uppbyggnad och som underlag för 

elevers eget skrivande av liknande texttyper (Gabrielsen et al., 2020). Att det 

kan finnas en fördel för elevers möjlighet till förståelse av ett litterärt verk om 

de får läsa hela texten i stället för endast ett kort utdrag ur texten lyfts vidare 

fram av Öhman (2015). 

I en studie om gymnasielärares textval från 2007 visar Lundström genom 

dokumentstudier, observationer och lärarintervjuer att svenskämnets 

styrdokument under olika tider genom sin retorik påverkat svensklärares val 

av text för undervisningen. Ett traditionellt och kanonliknande texturval 

speglades i undervisningen, trots att ämnesplanen i svenska i Lpf94 inte 

innehöll några föreskrivningar om specifika texter utan endast om centrala 

verk. I praktiken iscensattes en undervisning utifrån epokstudier och 

kanontexter. Lärarnas uppfattningar om vad som förväntades finnas med i 

undervisningen med avseende på skönlitterär text visade därmed enligt 

Lundström på ett undervisningsinnehåll som bars fram av en tradition på 

skolorna som förmedlades mellan olika lärargenerationer och i olika 
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läromedel. Svensklärarna i studien valde också texter utan att reflektera över 

den didaktiska frågan varför en viss text ska användas, och inte heller frågan 

om vem som ska läsa texten var särskilt framträdande i urvalsprocessen. 

Textvalen påverkades även av att lärarna la stor vikt vid det nationella provet 

i Svenska B och vid att öva på olika färdigheter inför provet, vilket medförde 

att tiden för att förbereda eleverna för det nationella provet stal tid från annat 

textarbete (Lundström, 2007).  

I ett L1-perspektiv påpekar Blikstad-Balas (2015) i en norsk metaanalys 

om skolans förändrade textpraktiker att skolans digitalisering påverkar lärares 

textval genom att en oändlig mängd texter finns tillgängliga men att dessa 

ligger utanför lärarens och skolkulturens val och tradition. Internet ger tillgång 

till världen utanför klassrummet och skolämnet, vilket ger elever större 

möjlighet att välja texter och hitta något som intresserar dem på ett sätt de inte 

haft möjlighet att göra förut. De digitala texterna öppnar upp för större 

valfrihet men leder också till att det i högre utsträckning blir elevens ansvar 

att själv hitta och förstå texter på nätet (Blikstad-Balas, 2015). När det gäller 

val av skönlitteratur genomförde Sarland redan 1991 en studie om läsning av 

romaner i den engelska grundskolan som visade att lärarna motiverade sina 

textval för litteraturundervisningen med att det som påverkade deras val var 

textens praktiska tillgänglighet, användbarhet, kvalitet och lärarens egna 

preferenser. Viktigt var också att texten var en god bärare av och överförare 

av högkulturella värden, textens möjlighet att utveckla elevernas läsning, 

språk och kommunikationsförmåga och att texten skulle tilltala eleverna. 

Sarland satte även in lärarnas textval i två ramverk där det ena är skolan som 

ideologisk och statlig institution och det andra det akademiska engelskämnets 

funktion som skapare av ett kulturellt kapital, två ramverk som i sig kan vara 

motsägelsefulla. Valet av litteratur styrdes därmed även av skolans 

organisation, ekonomi och kursplaner, och lärare hamnade ibland i konflikt 

när de ville att eleverna skulle läsa en viss roman men tvingades ta en annan 

eftersom de måste anpassa sig till vad som fanns tillgängligt på skolan. 

Sarland beskriver också att elevers läslust var ett viktigt syfte med läsningen, 

och att detta syfte kunde skapa en konflikt hos lärarna om eleverna ville läsa 

andra böcker än de som läraren hade valt och ansåg vara lämpliga för att 

utmana eleverna i deras läsning (Sarland, 1991). Ingen av de studier som 

nämns ovan och som har undersökt textval inkluderar dock val av 

sakprosatexter i undervisningen i sina studier, utan det är uteslutande valet av 

litterära texter som uppmärksammats.  

Nationella prov i ämnet svenska 

Sverige följer med i en internationell trend med ett ökat tryck på lärarna genom 

fler nationella prov som också granskas av aktörer utanför skolan 

(Wetterstrand, Sundhäll & Lundahl, 2017). När det gäller de nationella proven 
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i ämnet svenska har både grundskolans och gymnasiets nationella prov varit 

föremål för olika studier. I grundskolan har kvalitatitvt inriktade studier gjorts 

exempelvis på hur lärare och elever förhåller sig till och genomför provet i 

årskurs 5 (Lunneblad & Asplund Carlsson, 2010) och pojkars skrivande i 

provet i årskurs 3 (Andersson, 2014). För årskurs 6 och 9 har även lärares syn 

på de nationella provens roll vid betygsättningen studerats (Bonnevier, 

Borgström & Yassin Falk, 2017). Bonnevier et al. (2017) visar i sin 

undersökning att lärarna i studien är ambivalenta till hur användbara resultaten 

på proven är när de ska sätta betyg. Lärarna anser att de olika delproven ger 

bra information på individnivå om vad eleverna kan i relation till 

kunskapskraven. Däremot anser inte lärarna att de sammanvägda provbetygen 

på gruppnivå har något värde, utan de betraktas av lärarna som något som bara 

är till för aktörer som endast ser till statistik och inte till elevers kunskaper. 

Lärarna menar att det sammanvägda provbetyget är problematiskt eftersom 

det är svårt att förklara för eleverna hur provbetyget förhåller sig till 

kunskapskraven och slutbetyget. Principen för sammanvägning av delproven 

till ett provbetyg skiljer sig i alltför hög grad principen från betygsättningen i 

övrigt och uppfattas som direkt motstridigt till det mål- och kriterierelaterade 

betygssystemet, något även lärarna i Jönsson och Klapps (2020) studie 

påpekar.  

För gymnasiets del återfinns forskningen om svenskämnets nationella prov 

till övervägande del i studier som behandlar det nationella provet i kursen 

Svenska B som fanns i föregående läroplan, Lpf94. I viss mån har forskarna 

intresserat sig för skillnader mellan skolor och program vad gäller 

genomförande, bedömning och betygsättning i relation till provet (Korp, 

2006), de muntliga delproven (Palmér, 2008) eller vilka olika läsaktiviteter 

med fokus på läsning av sakprosa som provet erbjuder eleverna (Norlund, 

2009). Mest intresse har de skriftliga uppsatsproven dragit till sig där fokus 

tenderar att ligga på olika bedömningsaspekter av elevtexter (Borgström, 

2010, 2012; Borgström & Ledin, 2014; Palmér, 2013; Östlund-Stjärnegårdh, 

2002). De skriftliga proven har också använts för att studera hur elever skriver 

om sig själva (Nilson, 2012) och om sin läsning (Nordberg, 2017a). 

De nationella proven i svenska i Gy11 förekommer ännu sparsamt i 

forskningsstudier även om två studier om det skriftliga delprovet i Svenska 1 

har gjorts. Palmér (2013) har studerat olika skrivdidaktiska diskurser i de 

skriftliga delproven i Svenska 1 och Svenska 3, och Hallesson och Westman 

(2021) har undersökt hur elever använder andra texter som resurser när de 

skriver det skriftliga delprovet i Svenska 1. Eftersom det under föregående 

läroplan, Lpf94, inte fanns något läsförståelseprov på gymnasiet finns det få 

studier på området, med undantag för en studie om de läsarter som de 

nationella proven under tiden 1968–2013 speglar (Nilson, 2017) och två 

studier om hur det nationella läsförståelseprovet i Gy11 påverkar 

undervisningen (Larsson, 2018; Larsson & Olin-Scheller, 2020). När det 

gäller det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 har också en statistisk 
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analys av samstämmigheten i läsbedömningen gjorts (Dalberg, Zachiu, 

Shahsavar, Eriksson & Hussenius, 2020). Däremot finns det flera studier som 

undersöker läsförståelseproven i årskurs 9 och som framför allt fokuserar 

provens konstruktion i form av utformning, validitet, tillförlitlighet och 

bedömarsamstämmighet (Tengberg, 2014a, 2014b, 2015, 2017; Tengberg & 

Skar, 2016, 2017). Tengberg och Skar (2016) visar bland annat i en mindre 

studie med sex deltagande lärare att det finns en tillräckligt stor variation 

mellan lärarnas bedömningar av de öppna svaren i läsförståelseprovet för att 

det ska kunna få stora konsekvenser för elevernas slutgiltiga provresultat. 

Liknande resultat framkom även i en något större studie med tjugo deltagande 

lärare i norska som bedömde öppna elevsvar på ett läsförståelseprov i årskurs 

8 (Tengberg, Roe & Skar, 2018). De studier som undersökt gymnasiets 

nationella prov i svenska har i huvudsak utgått antingen från lärares 

bedömningar, provkonstruktionen eller från insamlade elevtexter ur det 

riksomfattande arkivet för nationella prov vid Uppsala universitet. Det är 

således provet i form av produkt som tidigare i huvudsak har fått stå i fokus 

och inte vilken påverkan på undervisningen eller lärares praktik som proven 

kan ha.  

Ämneskunskap och metaspråk 

Lärarens utbildning och kompetens inom läsområdet är betydelsefull för att 

eleverna ska kunna utveckla god läskompetens (till exempel Alatalo, 2011, 

2017; Alatalo & Westlund, 2019; Moats, 2009; Piasta, Connor, Fishman & 

Morrison, 2009) och vikten av att lärare har kunskaper om vilka komponenter 

som ingår i läsförståelse betonas av flera forskare (Bråten, 2008; Eckerholm, 

2018; Olin-Scheller & Tengberg, 2016; Roe 2014; Westlund 2013, 2016). Det 

är också viktigt att lärare förstår individuella skillnader i elevers läskompetens 

(Afflerbach, Pearson & Paris, 2008; Bråten, 2008). Om lärare har goda 

kunskaper om vad läsförståelse kan innebära får de också tillgång till teorier 

och begrepp, ett metaspråk, om läsning och läsförståelse. Till exempel visar 

Tengberg (2011) på vikten av att lärare utvecklar ett metaspråk om läsning för 

att kunna tala om för eleverna vad exempelvis läsa mellan raderna innebär. 

Westlund (2013) har i sin avhandling jämfört mellanstadielärare i Sverige och 

Kanada när de pratar om bedömning av läsförståelse och sett att de 

kanadensiska lärarna tycks ha ett betydligt mer utvecklat metaspråk för att 

prata om läsförståelse och bedömning av läsförståelse jämfört med de svenska 

lärarna.  

Även Brevik (2014) lyfter fram att lärare behöver få ett mer utvecklat språk 

för att kommunicera om läsning och elevers läskompetens. De norska 

gymnasielärarna som deltog i Breviks studie fick delta i fortbildning med 

syftet att stötta lärarna att utveckla sina implicita kunskaper om 

läsundervisning så att de blev explicita. Resultaten visar att lärarna förändrade 
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sitt sätt att tala om sin läsundervisning under fortbildningens gång. Till en 

början hade lärarna svårt att sätta ord på vad de gjorde i läsundervisningen och 

deras praktik framstod som implicit och outtalad. Under intervjuerna som 

genomfördes när fortbildningsinsatsen var klar använde lärarna i stället ett 

explicit och exakt språk för att beskriva sin läsundervisning. Breviks slutsats 

är att lärarna förvisso hade goda kunskaper om läsundervisning och 

läskompetens men de var inte medvetna om det förrän de fick tillgång till ett 

språk för att sätta ord på vad de gjorde i sin praktik. Liknande resultat 

framkommer i två svenska studier om bedömning av elevtexter i lågstadiet 

och i en amerikansk studie om andraspråksinlärning i lågstadiet. Genom att 

lärarna fick utbildning i bedömning av elevtexter, kunde de bredda sin 

repertoar av språkliga resurser och började i högre utsträckning använda 

formellt metaspråk när de diskuterade elevtexter. Detta medförde att det var 

lättare för lärarna att sätta ord på de olika aspekterna av elevernas texter och 

att de därmed delvis skiftade fokus i bedömningen till att omfatta fler aspekter 

av skrivandet (Folkeryd & af Geijerstam, 2019; Liberg & Nordlund, 2019) 

och lärarnas metaspråk hjälpte eleverna förstå och diskutera sina egna och 

andras texter (Schleppegrell, 2013). Även sambedömning av externa prov har 

visats ha en positiv effekt på lärares bedömningspraktik och 

professionsutveckling eftersom lärarna genom sambedömningen utvecklar ett 

språk för att tala om elevernas kunskaper och förmågor (Gilmore, 2002).  

Det finns dock forskning som tyder på att lärare inte alltid har tillräckliga 

kunskaper om hur de ska hjälpa elever utveckla sin läskompetens (till exempel 

Adams, 2011; Alatalo, 2011; Beerwinkle, Wijekumar, Walpole & Aguis, 

2018; Moats, 2009). Mycket tyder på att undervisning i läsförståelse är av det 

implicita slaget och att explicit och systematisk undervisning i lässtrategier 

som är integrerad med den övriga läsundervisningen och som sträcker sig över 

tid förekommer väldigt lite i skolan (Bråten; 2008). Textarbete på högstadiet 

tycks också sakna strukturerade undervisningsformer för arbete med 

fördjupad textförståelse och texttolkning (Tengberg, 2019). Skolans 

läsundervisning tenderar att fokusera resultatet av läsningen, det vill säga 

innehållet och de kunskaper eleverna får genom att läsa, snarare än processen 

om hur eleverna kommer fram till kunskapen (Bråten, 2008). Det räcker inte 

heller med att ge en kurs i studieteknik några dagar i början på läsåret (Bråten, 

2008) utan det är viktigt att eleverna får skriva om det lästa och ägna mycket 

tid i undervisningen åt att samtala om texterna (se till exempel Bråten, 2008; 

Duke & Pearson, 2002). 

Bedömningsaspekter i läsundervisningen 

Bedömning av läsning och bedömning i svenskämnet i stort tycks vara ett 

område som i mindre utsträckning drar till sig svenska forskares intresse (Skar 

& Tengberg, 2014). I de svenskämnesdidaktiska studier som berör läsning i 
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klassrummet finns det dock tecken på att eleverna påverkas av att läsningen 

sker i en kontext där den ska bedömas. När eleverna i Nordbergs (2017a) 

undersökning talar om skolläsning talar de om den som mekanisk, att de 

försöker uppfylla de svar som läraren vill ha och hos flera elever är betyget 

den enda verkliga drivkraften för läsningen. Denna attityd till läsningen i 

skolan hämmar läsupplevelsen under det att fritidsläsningen beskrivs som 

både lustfylld och meningsfylld (Nordberg, 2017a). Samma tendens finns hos 

eleverna i Gustafsson Nadels (2018) studie om gymnasieelevers läsning och 

förståelse av en kenyansk novell. Ett resultat i studien visar på att 

formuleringen i kunskapskraven för betyget A i kursen Svenska 1 om att 

diskutera ”allmänmänskliga förhållanden” utifrån det lästa (se Skolverket, 

2011) gör att eleverna styrs att hitta just detta i sin läsning av novellen. 

Gymnasielärarna i Bradlings (2020) studie beskriver att val av fiktionstexter i 

kursen Svenska 1 ofta görs med betygsättning och bedömning i åtanke och att 

de tycker att det är svårt att hantera läsning i relation till svenskämnets 

kunskapskrav med fokus på litteraturvetenskaplig analys. Lärarna har krav på 

sig att examinera elevernas läsning men uttrycker en önskan om att slippa sätta 

betyg på elevernas läsning (Bradling, 2020). 

Wigfield, Gladstone och Turci (2016) visar att många barn blir mindre 

positiva till läsning ju äldre de blir och att läsmotståndet är tydligt redan bland 

elever på mellanstadiet. Även i Bradlings (2020) studie talar lärarna om ett 

utbrett läsmotstånd bland gymnasieeleverna. Enligt Wigfield et al. (2016) är 

det tydligt att elevers minskade motivation för läsning korrelerar med de 

bedömningspraktiker i läsning som uppstått på grund av skolans mätkultur 

som tvingar lärare att utvärdera elevers läsning på olika sätt, både mer formellt 

och oftare än förut. Läsundervisning som fokuserar på bedömningsaspekter 

och som inte uppmuntrar till inre motivation för läsning genom att till exempel 

lyckas väcka intresse för de texter som ska läsas eller genom val av texter som 

lockar till läsning kan minska läsmotivationen (Wigfield et al., 2016). Med ett 

allt större fokus på mätbara resultat finns en risk att lässtrategier börjar läras 

ut statiskt, kontextlöst och mekaniskt i stället för att läras ut på ett flexibelt 

sätt i en naturlig kontext (Duke, Pearson, Strachan & Billman, 2011). 

Strategierna riskerar att bli ett mål i sig själva och inte ett verktyg för att nå 

förståelse och ny kunskap, vilket gäller i synnerhet om lässtrategier blir 

föremål för bedömning (Duke et al., 2011). För att kunna konstruera metoder 

för att bedöma läsning är det viktigt att först definiera vad det innebär att 

kunna läsa eftersom valet av modell för läsning, det vill säga hur man ser på 

vad läsande är, får konsekvenser för hur man kan bedöma läsning (Alderson, 

2000). Elevers förståelse av text kan till exempel formas av den typ av frågor 

de blir vana vid att svara på när det gäller textfrågor (Duke & Pearson, 2002). 

Om läsundervisningen är uppbyggd på att fråga efter fakta och detaljer i 

texterna tenderar eleverna i framtida läsning att fokusera på fakta och detaljer, 

och på samma sätt fokuserar eleverna sin läsning på att sammanföra det de 
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läser med sådant de kan sen tidigare om det är den typen av frågor de är vana 

vid från undervisningen (Duke & Pearson, 2002). 

Läsförståelsetester kan fylla en viktig funktion men det finns inte ett enda 

läsprov som ensamt kan mäta hela komplexiteten i läsförståelsen (se 

diskussion i Westlund, 2015). Det räcker inte med att säga att en elev har 

förstått texten bara om tolkningen överensstämmer med provkonstruktörens 

instruktioner (Alderson, 2000). Läsarens kunskaper om det innehåll som finns 

i texten, ordförråd och kulturella bakgrund kommer att påverka vad och hur 

läsaren förstår det hen läser (Alderson, 2000). Begränsad bakgrundskunskap 

kan därför vara en orsak till att en del elever presterar sämre på 

läsförståelseprov snarare än brister i själva läsförmågan (Adlof, Perfetti & 

Catts, 2011). Syftet som eleven har för sin läsning av en text är också 

avgörande för hur eleven läser texten, vilket i en provsituation betyder att den 

som tolkar provresultaten vid ett läsförståelseprov i sin bedömning av elevens 

läskompetens bör beakta att eleven som gör provet inte läser av eget intresse 

utan för att hen måste (Alderson, 2000; Guthrie et al., 1999). Därför kan en 

informell bedömning av läsning resultera i kvalitativt bättre läsprestationer än 

bedömning av läsning i en formell provsituation (Alderson, 2000).  

När det gäller läsprov är det viktigt att komma ihåg att olika typer av 

läsförståelsetest testar både olika aspekter av läsning och olika förmågor. När 

det gäller testning av förmågan att läsa och förstå skönlitterära texter belyser 

Tengberg (2015) att det är problematiskt att konstruera provfrågor vars svar 

alla bedömare kan vara helt eniga om eftersom det i den skönlitterära 

läsningen just är tolkningen av texten som står i centrum. Valet av texter och 

provuppgifter får betydelse för vilken del av läsförmågan som testas och vilka 

slutsatser det går att dra av ett provresultat (Tengberg, 2015). Lucktexter och 

kortare texter på en till två meningar testar till exempel elevens 

avkodningsförmåga under det att längre texter och frågor med öppna svar 

testar förståelseförmågan (Hjetland et al., 2018).  

Adams (2011) betonar vidare att det är viktigt för pedagoger att förstå att 

metoder och tester för att bedöma elevers läsförmåga inte är samma sak som 

att hjälpa eleverna att utveckla läsförmågan. Undervisningsmaterial och tester 

konstrueras av olika orsaker. Ett test konstrueras för en bedömningssituation 

där en förmåga ska kontrolleras och mätas, inte för att lära ut och utveckla det 

som ska testas. Därför påpekar Adams (2011) att det blir problematiskt att 

använda prov och bedömningsmaterial som undervisningsmaterial eftersom 

de konstrueras av olika orsaker och med olika syften. Duke et al. (2011) 

påpekar även att det kan vara svårt att dra några egentliga slutsatser av resultat 

på olika läsprov, då resultat på läsförståelsetest inte talar om varför en elev har 

misslyckats med att svara på en fråga. Läsförståelsetest måste därför ge mer 

detaljer genom att undersöka fler aspekter av läsförståelse för att de ska vara 

till nytta för lärare i undervisningen (Duke et al., 2011). Roe och Engdal 

Jensen (2017) visar till exempel i en studie av de elever som fick lägst resultat 

i PISA år 2009 att ju lägre resultat en elev hade på läsprovet, desto mindre 
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kunde eleven svara på vilken lässtrategi som var den mest lämpliga att 

använda för att lösa uppgiften. Roe och Engdal Jensen kunde också konstatera 

att de elever som fick allra sämst resultat var de elever som svarade att de läste 

allra minst på fritiden och som inte identifierade sig som läsare, något som 

själva provresultatet inte gav någon indikation om. Magnusson, Roe och 

Blikstad-Balas (2019) jämförde i en studie klassrumsobservationer av 

strategiundervisning med resultaten på läsförståelsetest men kunde inte se 

någon tydlig koppling mellan att elever fått explicit undervisning i 

läsförståelsestrategier och högre resultat på läsförståelsetester. Goda resultat 

på läsförståelsetestet hade även elever som inte fått någon explicit 

strategiundervisning men där läraren ägnade mycket tid åt textsamtal och 

explicit undervisning om texters uppbyggnad och olika litterära 

verkningsmedel, vilket tyder på att även sådan undervisning tycks vara viktig 

för att förbättra elevers läsförståelse. 

Lärares praktik i relation till policy, externa 

standardiserade prov och performativt tryck 

Ball och Olmedo (2013) intar en kritisk position till dagens skolreformer som 

med ett performativt tryck styr lärares undervisning och hur lärare kan agera i 

klassrummet. Enligt Ball och Olmedo svarar en del lärare på denna press 

genom att göra motstånd mot dominerande diskurser från policyskapare om 

mätbarhet. Det finns dock lite kunskap om vad som ligger bakom lärares 

benägenhet att anpassa sig till eller visa motstånd mot policyförändringar (Ball 

et al., 2012). Mickwitz (2015) har i en studie med fokusgruppintervjuer med 

betygsättande lärare visat att det också i svensk kontext finns ett tryck på lärare 

att anpassa sig till skolpolitiska reformer och förväntningar från 

skolledningen. Detta kan skapa etiska dilemman för lärarna vid till exempel 

betygsättning om det finns en press på lokal nivå att sätta höga betyg som 

strider mot lärarnas uppfattning om vad ett korrekt betyg bör vara. Mickwitz 

pekar i studien på en motstridighet i lärares uppdrag mellan statlig styrning 

för kvalitet och likvärdighet och lärares autonomi för ett professionellt arbete 

och beskriver hur lärarna formulerar en motdiskurs mot krav på mätbara 

skolresultat där läraruppdragets professionella autonomi betonas. Hur 

policybeslut påverkar vad det innebär att vara elev i ett performativt system 

har studerats av Löfgren och Pérez Prieto (2017) och Tanner och Pérez Prieto 

(2019). Båda studierna intar ett elevperspektiv där Tanner och Pérez Prieto 

genom gruppintervjuer med elever i årskurs 6 visar att den performativa 

kontexten påverkar den dagliga verksamheten i skolan påtagligt. En viktig 

slutsats i studien är att kunskap om hur man navigerar i det performativa 

systemet har blivit viktigt för att bli en framgångsrik elev och att elever i Lgr11 

förväntas ha kompetens i hur deras kunskaper ska bedömas, något som förut 
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endast var lärarens ansvar (Tanner & Pérez Prieto, 2019). Samma tendens 

framträder i Löfgrens och Pérez Prietos (2017) större projekt om betyg och 

nationella prov i årskurs 6 där både klassrumsobservationer och intervjuer 

med elever genomfördes. Några viktiga resultat i studien visar att svenska 

elever redan i mellanstadiet har blivit skickliga på att navigera i skolans 

bedömningspraktiker och att mycket lektionstid används till att diskutera 

grunderna för bedömning i undervisningen, dock på bekostnad av fördjupade 

ämneskunskaper. Studien väcker viktiga frågor om vad det innebär att vara 

elev i ett skolsystem där elever ständigt känner sig bedömda (Löfgren & Pérez 

Prieto, 2017). 

I Samuelsson, Brismark och Löfgrens (2016) intervjuundersökning 

framgår att genomslaget för formativ bedömning är påtagligt hos lärarna som 

deltar i studien. Lundahl och Tveit (2014) hävdar att bedömningar i skolan är 

utsatta för olika professionsstrider där fokus ligger vid olika anspråk på 

mätbarhet och användbarhet. Enligt Lundahl och Tveit tappar nationella 

bedömningsinstrument, som till exempel nationella prov, i förtroende om de 

hindrar elevers lärande och lärares undervisning. Lärares fokus på formativ 

bedömning kan därför ses som ett motstånd från lärarkåren mot 

policystyrningar som kommer utifrån i ett försök att återerövra förlorad mark 

som kunskapsbedömande profession. Samtidigt visar Sundberg (2018b) i en 

större svensk studie med klassrumsobservationer, enkäter och intervjuer med 

elever och lärare i grundskolan att summativa bedömningar har blivit betydligt 

mer närvarande i svenska klassrum på högstadiet i och med att de allt mer 

utgör utgångspunkten för hur innehåll för undervisningen väljs ut och 

organiseras i klassrummet. Trots att det finns professionella förväntningar på 

att lärare ska ägna sig åt formativ bedömning, styrs lärarna mot att utveckla 

en repertoar för bedömningskompetens med fokus på summativa 

bedömningar, konstaterar Sundberg. Det i sin tur påverkar 

undervisningsmönstren i klassrummen eftersom fokus på jämförbara och 

mätbara resultat tenderar att begränsa undervisningen och elevers lärande. 

Summativ och formativ bedömning står även i fokus i en australiensisk studie 

om hur två motstridiga policyer gällande bedömning påverkar lärares praktik 

när lärarna genom policy är ålagda att samtidigt arbeta med båda typerna av 

bedömning (Cumming, Van Der Klei & Adie, 2017). Studien visar att en 

spänning uppstår mellan de båda bedömningspraktikerna eftersom ett stort 

fokus på att redovisa testresultat sätter press på lärare och elever att prestera, 

vilket därmed gör att den formativa bedömningen med fokus på elevers 

lärande hamnar i skymundan (Cumming et al., 2017). I en mindre norsk studie 

från 2019 intervjuas lärare i norskämnet om ett försök på flertalet 

gymnasieskolor i Norge med betygsfria terminer för att eleverna ska fokusera 

mer på att förbättra och utveckla sina kunskaper och förmågor utifrån lärarnas 

formativa bedömning (Eriksen & Elstad, 2019). Resultaten visar att lärarna 

upplever en positiv påverkan på undervisningen och att elevernas stress och 

fokus på betyg minskar samtidigt som de ägnar lärarnas återkoppling mer 
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uppmärksamhet. Lärarna skiftar också fokus från att värdera, betygsätta och 

dokumentera för betygsättning till att ge formativ återkoppling för att utveckla 

elevernas förmågor.  

Under 2000-talet har svensk skola genomgått en policyförändring med en 

förskjutning från målstyrning med resultatansvar till resultatstyrning med 

målansvar (Forsberg & Lundahl, 2006). I och med ett allt större fokus på 

mätbara resultat har policy i form av nationella prov i den svenska skolan både 

ökat i antal och fått en allt mer framträdande roll i skolans och lärares arbete 

(Lundström, 2017). Till exempel vittnar svensklärarna i Ewalds (2015) studie 

om en prestationskultur som har utvecklats i skolan och som har påverkat dem 

i deras litteraturundervisning eftersom de upplever att svenskämnet i Lgr11 

blivit mer byråkratiserat och mindre mänskligt orienterat på grund av de starka 

kraven på mätbara läsfärdigheter. Liknande utsagor återfinns hos svensklärare 

på gymnasiet som menar att ett för omfattande centralt innehåll och fokus på 

det vetenskapliga skrivandet i Gy11 gör att det finns mindre utrymme för 

kreativa undervisningsmoment i svenskundervisningen (Borsgård, 2021; 

Bradling, 2020). I en norsk-svensk studie med arton intervjuade 

gymnasielärare i svenska och norska var skrivningarna från styrdokumenten 

påtagligt mer närvarande i talet hos de svenska lärarna än hos de norska 

lärarna, och de svenska lärarna tycktes också mer styrda av att de måste 

”bocka av” de detaljerade kunskapskraven i Gy11 i undervisningen (Brante & 

Lund, 2017). 

I länder med ett decentraliserat utbildningssystem är det vanligt att använda 

nationella prov som ett verktyg för att introducera önskade förändringar i 

utbildningssystemet och ofta görs en koppling mellan prov och lärande trots 

att det finns få bevis på att ett sådant orsakssamband verkligen existerar 

(Shohamy, Donitsa-Schmidt & Ferman, 1996). En rad studier indikerar att 

politiker och utbildningsansvariga ser proven som ett effektivt verktyg för att 

kontrollera utbildningssystemet och därmed styra och förändra lärares 

beteende (Andrews, 2004; Ferman, 2004; Polesel et al., 2014; Shohamy et al, 

1996). Försök att förbättra elevers resultat genom att styra lärares 

undervisning via införande eller förändringar av nationella prov har dock 

misslyckats lika ofta som de har lyckats (Chapman & Snyder, 2000). Huruvida 

en förändring i undervisningen kommer till stånd verkar till stor del bero på 

om de som instiftat reformen har lyckats förstå de villkor som dikterar lärarnas 

möjligheter att förändra sin undervisning (Chapman & Snyder, 2000). 

Resultaten i Grants (2001) och Cimbriczs (2002) studier visar att det finns en 

övertro hos policyskapare om hur mycket det går att styra lärares arbete genom 

att endast införa externa prov. De påvisar att prov är en mycket osäker form 

av styrning för att få till en förändring i undervisningen eftersom det 

förutsätter dels att alla lärare tolkar proven på exakt samma sätt, dels att alla 

lärare prioriterar proven i sin undervisning. 

Den internationella forskningen ger en ganska splittrad bild av vilken 

påverkan externa standardiserade prov faktiskt har på undervisningen. 
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Nationella prov och förändringar av utformningen av nationella prov kan vara 

ett effektivt sätt att få lärare att ändra sitt sätt att undervisa men det finns inte 

några entydiga kopplingar till att så måste vara fallet (Andrews, 2004; 

Chapman & Snyder, 2000) eftersom undervisningen påverkas av olika 

omständigheter, och ibland påverkas undervisningen inte alls (Spratt, 2005). 

För att få till stånd önskad förändring i praktiken måste således flera faktorer 

tas under beaktande som till exempel lärarnas inställning till undervisning och 

prov, lärarnas erfarenhet och behov av fortbildning samt kommunikationen 

mellan de som gör proven och de som ska genomföra dem (Luxia, 2004; 

Watanabe, 2004). Det finns även en risk att lärare inte är helt medvetna om 

hur mycket de externa proven påverkar deras undervisning och att de börjar 

undervisa mot proven tämligen oreflekterat eftersom de känner sig tvungna 

att höja elevernas resultat (Hardy, 2015).  

Att öva på gamla prov och undervisa för att eleverna ska klara prov har 

dock blivit en så framträdande kultur i länder med skolsystem som sätter stor 

tilltro till att testa elevers förmåga ofta under skoltiden att det fått ett eget 

begrepp, ’teaching to the test’, att undervisa för provet. När lärare anser att det 

mest effektiva sättet för eleverna att lyckas bättre på ett prov är att lära ut 

strategier för att klara provet och låta eleverna öva på uppgifter som liknar de 

som kommer på provet ägnar de sig åt att undervisa för provet (Bailey, 1996; 

Menken, 2006). Det finns dock få belägg i forskningslitteraturen för att denna 

form av vägledning inför ett prov faktiskt gör att eleverna får bättre resultat 

på proven (Bailey, 1996; Stobart, 2008). Tvärtom kan det finnas en risk att 

eleverna får ytligare kunskaper om provresultat behandlas som ett mål för 

undervisningen (Stobart, 2008). Popham (2001) gör en distinktion mellan 

’item-teaching’ och ’curriculum-teaching’ i relation till begreppet ’teaching to 

the test’. När lärare ägnar sig åt ’item-teaching’ lägger de upp undervisningen 

genom att öva på autentiska eller imiterade provuppgifter. ’Curriculum-

teaching’, å andra sidan, fordrar att läraren i stället riktar in undervisningen 

mot specifika kunskapsområden eller förmågor som behövs för att klara 

provuppgifterna, vilket höjer elevernas resultat eftersom det utvecklar deras 

kunskaper och förmågor (Popham, 2001).  

Prov som får stor betydelse för elevers betyg och slutexamen och därmed 

deras framtid kallas i den internationella forskningen för ’high-stakes tests' 

(Madaus, 1988). Ett ’low-stakes test’ är i kontrast till detta ett prov som inte 

uppfattas som att det har någon större eller till och med ingen betydelse alls 

för elevernas studieresultat (Madaus, 1988). Ju mer som upplevs stå på spel 

med ett specifikt prov, desto större påverkan på undervisningen har provet 

(Madaus, 1988). Forskning från länder där externa standardiserade prov spelar 

en avgörande roll för elevers framtid, ’high-stakes test’, såsom Nordamerika, 

Australien, Storbritannien och Kina visar att externa prov sällan medför en 

bestående förändring av lärares undervisning över tid (Andrews, 2004; Luxia, 

2004; Shohamy, 1993). Även om ett nytt innehåll kommer in i undervisningen 

betyder det inte nödvändigtvis att nya undervisningsmetoder också kommer 
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in (Cheng, 2004; Luxia, 2004). Cheng (2004) visar också att om vissa delar 

av ett prov – ett särskilt delprov eller vissa typer av uppgifter – lyfts upp och 

får större betydelse än tidigare så ökar lärarnas benägenhet att också undervisa 

mot de delarna. Trots detta är ett ’high-stakes test’ inte i sig en garanti för att 

den önskade förändringen i undervisningen verkligen kommer till stånd 

eftersom många andra faktorer spelar in än just själva provkonstruktionen 

(Luxia, 2007; Spratt, 2005). Till exempel sker lite eller ingen förändring om 

lärarna inte själva behärskar de förmågor som ska testas (Cheng, 2004; Luxia, 

2007; Shohamy, 1993).  

Införandet av ett nytt nationellt prov kan göra lärare och elever mer 

medvetna om att de behöver arbeta mer med de förmågor som provet testar 

(Ferman, 2004; Polesel et al., 2014). Samtidigt finns det en risk i att 

undervisningen fokuseras så mycket på de aspekter som anses hjälpa eleverna 

att lyckas på provet att andra aspekter, som till exempel viktiga moment i 

kursplanen som inte testas i provet eller som fokuserar ett fördjupat lärande, 

tenderar att få lite eller inget utrymme alls i undervisningen (Ferman, 2004; 

Hardy, 2015; Menken, 2006; Pizarro, 2010; Polesel et al., 2014). Detta medför 

en risk att de externa provens fokus på det som går enkelt att mäta därmed 

bidrar till en sänkning av kvaliteten i undervisningen (Hardy, 2015; Menken, 

2006; Volante, 2004).  

De svenska nationella proven har flera syften (Lundahl, 2009) varav ett är 

att kontrollera professionen (Forsberg & Lundahl, 2006; Lundahl & Tveit, 

2014). Svenska studier som har ett lärarperspektiv på relationen mellan policy 

och nationella prov tenderar att fokusera de nationella proven i grundskolan 

(Lunneblad & Asplund Carlsson, 2010; Persson, 2017; Wetterstrand et al., 

2017). Lunneblad och Asplund Carlsson (2010) menar att policy i form av 

nationella prov och kunskapsbedömningar påverkar vardagen i grundskolans 

mellanår på så vis att proven reglerar på vilket sätt läraren ska höra, tolka, se 

och läsa elevernas prestationer. Även historielärarna i Perssons (2017) studie 

vittnar om en arbetssituation med ett performativt tryck orsakat av de 

nationella proven. Trots att SO-lärarna i Arensmeier och Lennqvist Lindéns 

(2017) intervjustudie till övervägande del är positiva till de nationella proven 

som anses bekräfta att lärarna ”gör rätt”, ser de det som problematiskt att 

proven styr undervisningen för mycket. Wetterstrand et al. (2017) i sin tur har 

undersökt hur lärare i matematik påverkas av Skolverkets granskningar av 

deras bedömningar av de nationella proven i årskurs 6 och 9. Detta sätts sedan 

i relation till lärarnas betygsättning där lärarna uttrycker en oro för att 

resultaten på de nationella proven ska ges en alltför framskjutande roll vid 

betygsättningen (Wetterstrand et al., 2017). Att lärare värderar resultaten på 

de nationella proven olika när det gäller att sätta slutbetyg på enskilda elever 

visas i en intervjustudie med lärare i engelska och historia i årskurs 9 och på 

gymnasiet (Vallberg-Roth, Gunnemyr, Londos & Lundahl, 2016). Jönsson 

och Klapp (2020) har undersökt lärares motiv till varför det finns skillnader 

mellan nationella provresultat och ämnesbetyg i en intervjustudie med fysik- 
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och engelsklärare i årskurs 9. Den mest framträdande anledningen som gavs 

till varför provresultat och betyg kan skilja sig åt var att lärarna ansåg att 

provresultaten är missvisande på grund av hur proven är konstruerade, hur 

anvisningarna ser ut och att proven testar detaljkunskaper. Andra anledningar 

som lyftes fram var att proven inte riktigt visar vad elever kan och inte testar 

kursplanens hela bredd (Jönsson & Klapp, 2020). Behovet att kontrollera 

lärares bedömningspraktik genom nationella prov riskerar att undergräva 

allmänhetens förtroende för lärare och medverkar till att hota lärares 

professionella autonomi (Tveit, 2018). Den performativa kontexten riskerar 

på så vis att minska lärares professionalism då den policystyrda summativa 

bedömningen sätts i förgrunden och den formativa bedömningen där lärarna 

har större utrymme för egna professionella bedömningar hamnar i bakgrunden 

(Cumming et al., 2017). Lärare riskerar därmed att bli mindre autonoma om 

de riktar in undervisningen mot att bara klara proven (Stobart, 2008).  

Det finns ett antal svenska studier där lärare beskriver en förändrad lärarroll 

i och med att de har krav på sig att vara synliga och att synliggörandet allt mer 

har kommit att genomsyra lärares arbete på olika sätt. Det handlar om till 

exempel att skriva åtgärdsprogram där tid prioriteras från vad som benämns 

som osynlig undervisning som arbetar med åtgärderna till att skriva synliga 

åtgärdsprogram (Mickwitz, 2015) eller om att lärare har en känsla av att de 

måste kunna visa upp en bra dokumentation för föräldrar och huvudmän 

(Samuelsson et al., 2016). Även i Borsgårds (2021) studie hänvisar lärarna till 

att det tar tid att konstant vara synlig utåt. Ytterligare en förändring i lärares 

praktik i relation till policy är ett allt större fokus på betyg och bedömning i 

2011 års skolreformer (Lundström, 2018). Mickwitzs (2015) högstadielärare 

anser att betygen tar fokus från undervisningen och att det finns en motsättning 

mellan fokus på betyg och viljan att väcka lusten att lära hos eleverna eftersom 

lärarna vill undervisa men i stället får lägga tid på att sätta betyg. Detta är 

något som även uttrycks i Borsgårds (2021) studie där gymnasielärarna 

beskriver att det är mycket fokus på bedömning och mätbara kriterier och att 

nationella prov och utvärderingar påverkar och styr verksamheten och stjäl 

lärares tid. Högstadielärarna i Alvungers (2018) studie talar å sin sida om 

dilemman mellan att uppfylla utbildningens mål och krav på likvärdighet och 

deras personliga uppfattning om vad som är viktigt i undervisningen och att 

kraven på att hinna med allt centralt innehåll och att examinera alla 

kunskapskrav gör att deras pedagogiska utrymme krymper. Wermke och 

Forsberg (2017) går ett steg längre och menar att skolreformerna 2011 med 

deras fokus på att återreglera lärarna med hjälp av standards, utvärderingar 

och ansvarsutkrävande har gjort att svenska lärare har tappat i autonomi, vilket 

leder till en avprofessionalisering av lärare. I en studie med ett longitudinellt 

perspektiv mellan åren 2002–2014 visar Lundström (2018) att lärarnas 

position har förskjutits under perioden på grund av flera olika reformer som 

sammanfaller. Granskningskulturen i en mål- och resultatstyrd skola har lett 

till att arbetet med inriktning mot läroplanens allmänna mål har minskat 
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kraftigt och att ökade krav på dokumentation ökar arbetsbelastningen, vilket 

hindar lärare från att förverkliga den undervisning de verkligen vill 

åstadkomma. Därmed begränsas deras autonomi och handlingsfriheten 

reduceras (Lundström, 2018). 
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Kapitel 3 Studiens teoretiska ramverk 

Den här studiens intresse riktar sig mot det som händer innan en lärare går in 

i klassrummet och iscensätter en planerad undervisning. När svensklärare ska 

iscensätta undervisning som utgår från olika textaktiviteter ska de tolka sitt 

undervisningsuppdrag i relation till styrdokumentens skrivningar, sin egen 

förståelse av vad läsning är och bör vara och vilka kunskaper och förmågor 

elever ska utveckla genom att läsa och förstå olika texter. Detta sker i en lokal 

kontext som hänger samman med både en nationell och en global kontext. 

Därmed blir lärarens didaktiska avvägningar exempel på hur utbildning 

omformas från makroplanet till mikroplanet när ämnes- och 

läroplansdokument genom lärarens tolkning av vad som är viktigt att kunna 

ska bli en läroplanshändelse i en process som inte är förutsägbar (Wahlström, 

2015). I den processen ska de nationella pedagogiska idéerna anpassas efter 

den lokala kontexten, det vill säga varje skolas enskilda ramar i form av 

organisation och ekonomi i kombination med den enskilda lärarens 

förutsättningar och förståelse av styrdokumenten (Ball et al., 2012). När lärare 

väljer innehåll till sin undervisning sker det alltså inte i ett isolerat tomrum 

eftersom varje enskild undervisningssituation samtidigt utgör en del av skolan 

som institution och av samhället i stort. Lärare är därmed alltid mer än bara 

utförare av någon annans policy eftersom de aktivt måste tolka och översätta 

de policyer som ska omsättas i handling, något som Ball et al. (2012) 

benämner lärares dubbla policyroll. Centralt för den här studien blir således 

begreppet policy och att göra policy för att förstå hur de deltagande lärarna 

tolkar och översätter sitt undervisningsuppdrag och hur de väljer ut och formar 

vad som framträder som ett viktigt ämnesinnehåll.  

De teoretiska utgångspunkterna för den här avhandlingen utgörs av 

Stephen Ball och kollegors teori om hur policy görs i skolor, policy enactment, 

teoretiska utgångspunkter för läsundervisning i gymnasieskolan, samt ett 

teoretiskt perspektiv i form av Young och Mullers koncept powerful 

knowledge. Balls teori om policy enactment får i den här studien rollen av den 

övergripande teorin mot vilken fond studiens empiriska material ska tolkas 

och förstås. De övriga två teoretiska utgångspunkterna bidrar med ytterligare 

perspektiv genom att rikta fokus dels mot läsning och läsundervisning, dels 

mot vad som framträder som stabil och viktig kunskap när det gäller läsning i 

ämnet svenska i en både föränderlig, policybemängd och performativ kontext. 

I det här kapitlet presenteras och diskuteras studiens tre teoretiska 

utgångpunkter.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Det svenskämnesdidaktiska forskningsfältet har beforskats utifrån flera olika 

teoretiska perspektiv. Två genomlysningar som har gjorts av den forskning 

som bedrivs i fältet (Holmberg & Nordenstam, 2016; Skar & Tengberg, 

2014) visar att exempel på ofta förekommande teoretiska perspektiv inom 

fältet är sociokulturell och socialkonstruktivistisk teoribildning. Holmberg 

och Nordenstam (2016) visar även att receptionsteorier som till exempel 

textteorier om litterära föreställningsvärldar (Langer, 1995/2005), om 

texternas tomrum (Iser, 1980), om texters och läsares repertoarer 

(McCormick, 1994), om litteraturläsarens olika kompetenser (Torell, 2002) 

eller Rosenblatts (1978) transaktionella och interaktionella perspektiv på 

läsning är flitigt använda. När det gäller forskning med fokus på läsdidaktik 

lyfter Roe och Tengberg (2017) fram att även socialsemiotisk multimodal 

teoribildning används av många forskare.  

 Den svenskämnesdidaktiska forskning som behandlar läsning i 

svenskundervisningen för äldre elever tenderar att analysera svensklärares 

undervisning och textval utifrån olika ämneskonceptioner (se till exempel 

Bergman 2007, 2009; Hultin, 2009; Norlund, 2009; Mossberg Schüllerqvist, 

2008; Brink, 2006; Olin-Scheller, 2006) med motiveringen att svensklärare 

väljer texter utifrån de traditioner de själva bär inom sig (Bergman, 2009, 

2007; Brink 2006). Den undervisning som studeras har under lång tid belysts 

genom Malmgrens (1988) ämneskonceptioner om svenska som 

färdighetsämne, litteraturhistoriskt bildningsämne eller 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Enligt Andersson (2010) präglas den 

svenskämnesdidaktiska forskningen både av en teoretisk likformighet och av 

synen att erfarenhetspedagogiken är något positivt eftersom den med lätthet 

kan kombineras med socialkonstruktivistiska och sociokulturella idéer och 

receptionsteorier. Som tillägg till Malmgrens ämneskonceptioner har svenska 

som ett demokratiämne där fostran av goda samhällsmedborgare står i fokus 

också tydligt framträtt (Graeske, 2015; Hultin, 2009; Molloy, 2009).  

Det finns dock en risk att beskrivningen av individuella lärares både 

varierade och komplexa uppfattning om svenskämnet riskerar att förenklas när 

de ska sorteras in i Malmgrens tre konceptioner varför förslag till nya 

analyskategorier av svensklärares undervisning presenterats av till exempel 

både Lundström (2009) och Mossberg Schüllerqvist (2008). Lundström 

(2009) använder sig i stället av retorikbegreppet och menar att det hos varje 

lärarindivid går att tala om ämneskonceptioner i praktiken och i retoriken 

beroende på om läraren talar om svenskämnet i allmänhet, sitt eget 

svenskämne eller hur det ser ut i undervisningspraktiken. Mossberg 

Schüllerqvists (2008) å sin sida lägger fokus vid att diskutera klassrummets 

tolkningsgemenskaper med begreppen inom litteratur, genom litteratur och 

kombinationsstrategier för litteraturläsning. Även om både Lundströms och 

Mossberg Schüllerqvists kategoriseringar av dem själva framhålls som 
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lämpliga att använda på alla sorters litterära verk, så begränsar även de sig till 

den delen av svenskundervisningen som utgår från läsning av skönlitteratur 

och inte hela det läsdidaktiska sammanhanget.  

I den här studien knyter jag i stället an till tre olika teoretiska perspektiv 

som hittills har varit förhållandevis outforskade när det gäller det 

svenskämnesdidaktiska forskningsfältet. Det är min uppfattning att det finns 

en tendens bland de svenskämnesdidaktiska studierna som använder olika 

ämneskonceptioner som analysverktyg att stanna vid den enskilda läraren och 

hens ämnesuppfattning, eller en samhällelig diskurs om läsning av 

skönlitteratur eller resultat i PISA som förklaringar till den undervisning som 

blir – eller som motivering till studien – utan att ställa frågor om vilka villkor 

och möjligheter den individuella läraren har att välja innehåll för 

undervisningen. Det är inte heller helt ovanligt i studier inom fältet att 

ämnesplanens skrivningar citeras initialt, ofta som någon sorts facit för hur det 

bör vara och där styrdokumenten ses som en normativ och given premiss för 

undervisningen i stället för en riktningsgivare som behöver problematiseras. 

Jag anser dock att lärares didaktiska avvägningar behöver sättas in i ett större 

sammanhang än att den undervisning som blir bara ligger hos den enskilda 

läraren. Lärare har ett uppdrag som innebär så mycket mer än att välja 

skönlitterära texter till undervisningen, och lärares praktik behöver diskuteras 

utifrån de villkor som styr lärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag. För 

att tolka och förstå det empiriska materialet i den här studien har jag därför 

valt att hämta de teoretiska perspektiven utanför de för det 

svenskämnesdidaktiska forskningsfältets mer traditionella teorierna. En del av 

resultaten i föreliggande studie ligger i linje med tidigare forskning och de 

valda teoretiska perspektiven kan sätta nytt ljus på och bidra med ytterligare 

förståelse för de resultat som både forskning och praktik redan belyst.  

I den här avhandlingen används Balls teori om att göra policy för att rikta 

ljuset mot lärarnas undervisning som en del av skolan som en 

samhällsinstitution och ingående i ett större utbildningssystem. Det är i detta 

sammanhang som lärare ska göra sina val av ämnesinnehåll och utforma sin 

undervisning. Policyperspektivet gör det möjligt att förstå de ramar inom vilka 

lärarna navigerar och där undervisning bara är en del av det arbete lärare gör. 

Ett policyperspektiv synliggör också den performativa kontext som lärares 

verksamhet präglas av i dag. I sin praktik måste de lärare som deltar i den här 

studien förhålla sig till styrande policy i form av till exempel läroplan, 

ämnesplan, kunskapskrav, betygsättning och ett nationellt läsförståelseprov. 

Navet i studien utgörs av lärarnas berättade praktik om ämnesinnehållet i den 

del av undervisningen som utgår från att eleverna ska läsa och förstå olika 

texter. Lärarna har i uppdrag att utveckla elevernas läsning och samtidigt att 

mäta och betygsätta läsningen. Det andra teoretiska perspektivet, som utgörs 

av teoretiska utgångspunkter för läsundervisning i gymnasieskolan, blir i den 

här studien ett verktyg för att förstå och analysera vad läsundervisning som 

stöttar elevers läsförståelse kan vara och för att sätta ord på läsrelaterade 
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utsagor som hos lärarna framträder som outtalat och intuitivt. Powerful 

knowledge, slutligen, är ett teoretiskt perspektiv som lyfter fram ett 

ämnesinnehåll som trots en föränderlig och komplex praktik framträder som 

stabil och viktig kunskap som eleverna behöver lära sig i gymnasieskolans 

svenskämne. Det är ett perspektiv som tydligt fokuserar de ämnesdidaktiska 

perspektiven i diskussionen om undervisningens innehåll och som ger de 

medverkande lärarna möjlighet att vara med och definiera vilken viktig 

kunskap som läsning inom svenskämnet ska bidra med när det gäller unga 

människors utbildning och bildning. De teoretiska perspektiven diskuteras och 

sätts in i sitt sammanhang i de följande avsnitten. 

Att göra policy 

I min läsning av Ball (2013) handlar policy om styrning utifrån en idé eller en 

ideologi om vad som skulle kunna förbättra skolans praktik och som tar sig 

uttryck som en riktlinje eller en rekommendation. Ball (2013) beskriver policy 

som olika sätt att redogöra för och legitimera politiska beslut med avsikten att 

saker ska göras på ett annat sätt i en önskan om att få till stånd förändring i 

skolan. Enligt Ball et al. (2012) införs policy i utbildningssystem och i skolor 

som ett svar på och ett sätt att lösa ett upplevt problem och policy ses därmed 

som en normativ riktningsgivare för skolan som sällan problematiseras. När 

policyskapare utformar policy görs det ofta med en vision av en ideal skola 

som förebild och Ball et al. (2012) menar att det sällan tas hänsyn till hur 

verkligheten faktiskt ser ut i olika skolor med avseende på till exempel 

ekonomiska och materiella förutsättningar eller hur personal- och 

elevsammansättningen ser ut, det vill säga det som utgör varje unik skolas 

förutsättningar att utbilda unga människor. Därmed får policy enligt Ball et al. 

(2012) karaktären av ett ”en-storlek-passar-alla-recept”, men Ball et al. 

påpekar att samma storlek dock passar olika bra när policy möter 

verklighetens skolor och de människor som arbetar i skolan.  

Policyer kan vara skrivna så väl som oskrivna, de är komplext utformade 

och kontextuellt förhandlade och hör till en institutionell praktik. En del 

policyer består av officiella dokument, som till exempel lagstiftning, 

nationella strategier och skolans styrdokument, andra består av trender och 

pedagogiska modeflugor som till exempel att elevers resultat ska redovisas i 

matriser i lärplattformar eller att entreprenöriellt lärande ska genomsyra all 

undervisning. Policytexter är textuella interventioner i praktiken som för med 

sig en maktdimension in i praktiken, vilket i sig bidrar till en komplex relation 

mellan avsikter med policy, policytexter, tolkning och handlande (Ball, 1993). 

Policy talar inte om hur något ska göras utan skapar omständigheter inom 

vilka de val för vad som är möjligt att göra begränsas eller ändras för de som 

ska göra policy (Ball, 1993; Braun, Maguire & Ball, 2010). Policy bär med 

sig föreställningar om vad som är önskvärt – och vad som inte är önskvärt – 
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och är i skolsammanhang avsedda att förändra både skolors och lärares praktik 

(Braun et al., 2010).  

Ball et al. (2012) understryker att policygörande alltid är mer än bara 

implementering. Att göra policy sammanlänkar klassrummet med abstrakta 

politiska prioriteringar och i alla utbildningssystem finns policy som arbetar 

på olika nivåer i systemet. Det finns policy som är politiskt drivna på 

makronivå, andra rör sig i huvudsak på klassrumsnivå. Ball et al. (2012) 

påpekar att policy inte bara är av ideologisk art utan även i högsta grad 

beroende av konkreta faktorer som skolans materiella och mänskliga resurser. 

Ju längre avståndet är mellan tillkomsten av en policy och den praktik där den 

ska göras och ju mer ideologiskt abstrakt en policy är, desto mer påverkas 

policyn av olika faktorer och av den lokala kontexten på sin väg till praktiken 

(Ball, 1993). För att kunna förstå hur policy faktiskt görs i verkliga skolor och 

av verkliga människor pekar Ball et al. (2012) på vikten av att policy och 

policygörande måste ses som processer som involverar dels alla nivåer i 

utbildningssystemet, dels alla individer och grupper av personer som ska vara 

med och tolka och översätta olika policyer till handling.  

Att göra policy består av kreativa tolkningsprocesser där abstrakta 

policyidéer ska tolkas i kontextualiserade praktiker och där policydokument 

och andra former av policy ska förstås, förhandlas och översättas till handling 

(Braun et al., 2010). Alla människor bär på olika erfarenheter, både personliga 

och professionella, och alla lärare bär med sig erfarenheter av tidigare 

policyer. Därför kommer policy alltid att tolkas olika av olika individer och 

grupper av lärare vilket förklarar varför policy kan ta sig olika uttryck i olika 

klassrum (Ball et al., 2012). Att tolka policy innebär enligt Ball et al. (2012) 

att göra kompromisser och olika avvägningar i en process av 

meningsskapande som ska länka ihop de mindre delarna, de olika (och ibland 

helt nya) enskilda policyerna, till den stora helheten med annan redan 

existerande policy i en lokal kontext betingad av skolans och personalens 

förutsättningar.  

Ball (2019) understryker att det är viktigt att alla som arbetar med 

utbildning förstår innebörden, effekten och konsekvensen av varje enskild 

policy samtidigt som de behöver förstå relationen mellan olika policyer som 

samtidigt existerar inom hela systemet och vilken effekt och konsekvens den 

totala mängden policyer får i den lokala kontexten. Ball et al. (2012) beskriver 

även policy som något dynamiskt och icke-linjärt som börjar och slutar vid 

olika tidpunkter och som revideras och ändrar form. En del policy formas på 

nationell nivå, andra på regional eller lokal nivå så att olika policyer existerar 

på olika nivåer i utbildningssystemet samtidigt och det är inte alltid de 

samspelar med varandra, som till exempel om policy om elevdemokrati eller 

omtanke om elevens välbefinnande krockar med nationella utformade 

standards och krav på ökad måluppfyllelse. I vissa fall kan olika policyer som 

existerar vid en och samma tidpunkt i en skola vara direkt motstridiga. Vid 

varje tidpunkt har varje enskild skola hundratals olika policyer i omlopp 
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samtidigt, även om de har olika status och i olika hög grad påverkar den 

dagliga praktiken, och de utgör därmed ett ramverk av hinder och möjligheter 

för vad varje individuell lärare kan och inte kan göra.  

När svensklärarna som deltar i den här studien ska välja innehåll för sin 

undervisning gör de det i en kontext där deras undervisningsval omgärdas av 

flertalet olika policyer som behöver genomgå tolkningsprocesser och där 

lärarna behöver göra olika avvägningar för sina val när de förhandlar och 

kompromissar med de olika policyerna. Regering och riksdag har beslutat om 

läroplaner och ämnesplaner och lärare har formats av den egna 

lärarutbildningen och erfarenheter, huvudmäns beslut om 

kompetensutveckling och prioriterade uppdrag samt den egna skolans 

förutsättningar. Det är således en mängd olika faktorer som påverkar vilka val 

som blir möjliga för lärarna att göra. I samband med att lärarna ska omsätta 

policydokumentens intentioner står lärarna inför mängder av olika val, som 

till exempel vilka kunskaper och förmågor som eleverna genom att läsa olika 

texter ska utveckla och hur läsundervisningen ska se ut. Dessa didaktiska 

avvägningar styrs i sin tur av lärarnas tolkningar av ämnesplanen och 

översättning av densamma till en praktik formad av både en nationell och en 

lokal kontext.  

Lärares dubbla policyroll 

Skolans policyer är skapade och planerade av olika aktörer på olika nivåer i 

utbildningssystemet men det är lärarna som är ansvariga för att genomföra 

dem (Braun et al., 2010).  Samtidigt har lärare ett aktivt handlingsutrymme 

när de tolkar och gör policy och är därmed inte bara objekt för policy. Alla 

lärare får därmed den dubbla rollen av att både vara objekt för och aktör av 

policy. ”Policy is done by and done to teachers; they are actors and subjects, 

subject to and objects of policy”, skriver Ball et al. (2012, s. 3). Detta innebär 

att lärare i det dagliga arbetet i skolan ska göra policy som har planerats, 

skrivits och bestämts av andra men som det är lärarna som hålls ansvariga för 

trots att få policyskapare tar hänsyn till den komplexa verklighet som policyn 

ska göras i. Lärare förväntas således vara förtrogna med och utföra flera olika 

policyer samtidigt som de planerar och följer upp undervisningen (Braun et 

al., 2010), vilket påverkar vilka val lärare har möjlighet att göra för sin 

undervisning. I denna process förändrar lärare policy, men policy förändrar 

även lärare och vad lärare gör (Ball, 2016). Att göra policy är inte en rak och 

rationell process och hur det blir i praktiken går inte att förutsäga utifrån hur 

policyn ursprungligen utformats.  

Ball, Maguire, Braun & Hoskins (2011) skiljer på disciplinär och 

utvecklande policy och menar att olika typer av policy positionerar lärare på 

olika sätt. Disciplinär policy ger lite eller inget utrymme för alternativa 

tolkningar och är till exempel sådan policy som lägger fokus vid krav på ökad 

måluppfyllelse och på att mäta och förbättra elevers resultat. Den här typen av 
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policy kräver inte att läraren reflekterar eller gör egna etiska 

ställningstaganden i någon större utsträckning. Hur policy ska göras är i 

princip definierat på förhand och lärare positioneras som passiva mottagare av 

färdigtolkad policy och lärarnas praktik bestäms till stor del av att leverera 

goda resultat under ett performativt tryck. Nationella prov är exempel på 

policy som i svensk skolkontext kan ses som disciplinär policy. Utvecklande 

policy kräver å andra sidan att lärare aktivt tolkar och översätter policy och 

positionerar dem som aktörer som engagerar sig i policyprocessen genom att 

skapa mening av policy och värdera, bedöma och göra olika kreativa 

didaktiska avvägningar. Skolans styrdokument är exempel på utvecklande 

policy. Utvecklande policy kan möjliggöra en känsla av att kunna göra policy 

till sin egen men kan också vara lättare att sätta åt sidan, omforma till att passa 

den egna praktiken i en kreativ ompaketering eller till och med ignorera. Ball 

et al. (2011) noterar även att det är vanligt att lärare tämligen obekymrat rör 

sig mellan dessa två olika positioner utan att till synes närmare reflektera över 

det. 

Betydelsen av den lokala kontexten 

Lärare och skolor måste göra noggranna och ibland svåra avvägningar av vilka 

policyer som ska prioriteras under omständigheter som de inte alltid väljer 

eller kan påverka själva. Hur policy kommer att göras beror på hur den passar 

in i eller har möjlighet att förändra praktiken i den lokala kontext där den ska 

göras. Ball et al. (2012; se även Braun, Ball, Maguire & Hoskins, 2011) 

betonar att lärare har olika förutsättningar att tolka, översätta och göra policy 

beroende på hur den lokala kontexten ser ut på varje enskild skola. Varje 

skolkontext är unik och skolor formas lika mycket av sin egen historia och 

kultur som av andra omständigheter som skolans fysiska byggnader, lokalt 

styre, ekonomiska förutsättningar, personal, elevsammansättning, ledarskap 

och de samlade erfarenheter som återfinns på alla nivåer. Skolor befinner sig 

också idag både i Sverige och internationellt i en kontext där elevers resultat 

spelar allt större roll, liksom extern testning, skolrankningar och nationella 

inspektioner. Tillsammans utgör dessa faktorer olika utmaningar vad gäller 

undervisningens villkor och elevers lärande och den lokala kontexten formar 

hur policy görs genom de möjligheter, krav eller begränsningar som finns där.   

Ball et al. (2012,) diskuterar fyra olika kontextuella dimensioner av 

policygörande: den situerade kontexten, den materiella kontexten, den externa 

kontexten och den professionella kontexten. Ball et al. (2012; se även Braun 

et al., 2011) visar också hur skolor som verkar vara väldigt lika varandra på 

ytan kan skilja sig åt väsentligt genom sammansättningen av den lokala 

kontexten, och således i hur policy uppfattas, tolkas och görs. Den lokala 

kontexten består av fyra olika kontextuella dimensioner i form av den externa 

kontexten, den situerade kontexten, den materiella kontexten och den 

professionella kontexten. Den externa kontexten ligger som en konstant 
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bakgrund och har stor påverkan på hur policy görs. Här handlar det om skolans 

lagliga krav och ansvar, styrdokument och nationella prov, om relationer till 

andra skolor och till den lokala huvudmannen, men också om det stöd och de 

krav som skolor och lärare får från yttre aktörer som kommunala politiker, 

Skolverket och nationella inspektioner. Skolrankningar, fokus på testresultat 

och andra performativa uttryck är också en del av en skolas externa kontext. 

Den situerade kontexten består av skolans fysiska läge och omgivningar, 

skolans historia och rykte. Hit räknas även skolans elevunderlag som kan vara 

en del i hur skolor både blir definierade av externa aktörer och hur de definiera 

sig själva genom till exempel uttryck som ”eleverna på vår skola”. Den 

situerade kontexten är inte bara en bakgrund där policy råkar göras utan den 

är en aktiv kraft som påverkar policyprocesser. Den materiella kontexten 

utgörs av både de ekonomiska resurserna, liksom fysiska aspekter som skolans 

byggnader, tillgång till läromedel, datorer och annan teknologi.  

Den professionella kontexten, slutligen, har ofta byggts upp på en skola 

under en längre tid och inbegriper perspektiv som personalens utbildning och 

värderingar, filosofi om utbildning, tillit och lojalitet. Lärares engagemang 

och erfarenheter har stor betydelse för hur policy tolkas och hanteras i skolor, 

och Ball et al. (2012) understryker att som policyaktörer blir lärare alltid 

positionerade på olika sätt, eller väljer att positionera sig själva i förhållande 

till policy. Det finns därmed ett starkt samband mellan den lokala 

professionella kontexten och vilka policyer som prioriteras på en skola och 

vilka svar på policy som blir mer eller mindre möjliga. Den professionella 

kontexten är dock inte nödvändigtvis samstämmig eller konsekvent inom en 

skola eftersom olika enheter, arbetslag eller ämneslag kan verka relativt 

autonoma inom skolan och skapa olika professionella kulturer som kan gå 

tvärs emot den rådande kulturen på skolan. Detsamma gäller även individuella 

lärare. Relationen mellan policy och dess aktörer är inte alltid smärtfri och det 

kan enligt Ball et al. (2012) uppstå situationer då inbäddade institutionella 

värderingar kommer i konflikt både med nationella policytrender och olika 

enheter inom skolan eller enskilda lärare. Även om alla lärarna i min studie 

har samma ämnesplan att förhålla sig till i kursen Svenska 1 så färgas deras 

undervisningsval både av den egna skolans ämneskultur, av lärarnas egen 

utbildning och av personliga preferenser när det till exempel gäller hur lärarna 

väljer texter och de didaktiska avvägningar de gör med avseende på 

läsundervisning. De externa, situerade och materiella kontexterna påverkar 

också lärarnas didaktiska avvägningar på ett påtagligt sätt. Ingen kurs i 

Svenska 1 blir därmed den andra helt lik. 

Att göra policy i en performativ kontext 

När lärarna i min studie ska göra policy i en konkret undervisningspraktik gör 

de det i en tid där den svenska skolan präglas av ett allt större performativt 

tryck. För Ball et al. (2012) blir också det performativa trycket som lärare 
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arbetar under viktigt för att förklara hur policy görs. I den här studien används 

begreppet performativitet i linje med Perrymans (2009) och Balls (2003, 

2006) definition av performativitet som en disciplinär teknologi som använder 

sig av bedömningar, jämförelser och inspektioner av verksamheters – i den 

här studien skolors – effektivitet som ett sätt att utöva kontroll. Effektivitet ses 

i detta sammanhang som en underförstått god sak – oavsett den mänskliga 

kostnaden. En disciplinär teknologi som använder sig av frekventa 

inspektioner i olika former, som till exempel besök av Skolinspektionen eller 

omrättning av nationella prov, kan leda till att de som inspekteras upplever en 

känsla av att vara ständigt övervakade och Perryman (2009) menar att risken 

är överhängande att fokus för skolor och lärare riktas mer mot att klara 

inspektioner än att utveckla undervisningen och elevers lärande. En 

performativ kultur leder vidare, enligt Perryman (2006; 2009), till ett fokus på 

prestationer som ska mäta effektivitet och som sedan rapporteras offentligt 

och därmed också är tätt sammanlänkad med framväxten av en 

accountabilitykultur när det gäller utbildningspolicy. Perryman (2009) 

understryker att det är genom ansvarsutkrävande och ett ökat performativt 

tryck som utbildningssystemet kan säkerställa konformitet, disciplin och 

normalisering av en praktik.  

Ball (2003, 2006) beskriver performativitet som en kultur och en metod att 

reglera skolan för att kontrollera och förändra skolans praktik. I en performativ 

kontext prioriteras resultat före lärandeprocesser, siffror framför erfarenheter, 

procedurer före idéer, produktivitet framför kreativitet och det som blir viktigt 

är det som fungerar (Ball & Olmedo, 2013). I utbildningssammanhang innebär 

de performativa kraven en förskjutning från utbildningsfilosofiska idéer som 

autonomi, bildning eller frigörelse till ett inordnande av utbildning i kraven på 

effektivitet i hela det sociala samhällssystemet (Marshall, 1999). Skolan styrs 

därmed in i ett kontrollsystem som medför att fokus för skolan flyttats från 

visioner och ideal för utbildning till metoder och tekniker för att hitta de mest 

effektiva sätten att använda skolans resurser och därmed förbättra skolans 

resultat (Marshall, 1999; Perryman, 2009). Lärare ska producera mätbara och 

ständigt förbättrade resultat i ett flöde av konstant föränderliga krav och 

förväntningar där lärare hålls ansvariga och även själva är föremål för 

utvärderingar och dokumentation (Ball & Olmedo, 2013). Ball och Olmedo 

(2013) menar att det performativa trycket i allra högsta grad påverkar hur 

lärare har möjlighet att agera och vara i klassrummet. Därför understryker Ball 

(2003, 2006) att de senaste decenniernas utbildningsreformer inte bara 

påverkar vad lärare gör utan de påverkar även vilka de är, eftersom många 

lärare lever med en känsla av att konstant bli bedömda på olika sätt, mot olika 

kriterier, med olika metoder och av olika personer och instanser. 

Ball et al. (2012) menar vidare att i den performativa kontexten ingår det 

att varje nivå inom utbildningssystemet måste stå till svars för sina handlingar 
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inför de övriga nivåerna i en så kallad en hierarkisk leveranskedja1 som står 

för en överföring av ett performativt tryck från en nivå till en annan i hierarkin. 

Leveranskedjan binder samman politiska mål och lärares handlingar i 

klassrummet via internationella jämförelser, utbildningsdepartement, lokala 

myndigheter, skolrankningar, resultatrapportering av standardiserade prov 

och betyg, den lokala skolan, den enskilda lärarens handlingar och elevers 

resultat. Varje nivå måste stå till svars för sina handlingar inför de övriga 

nivåerna och där blir olika verktyg som till exempel bedömningsmatriser och 

lärplattformar viktiga bärare av policy eftersom de hjälper till att visualisera 

policy (Ball, Maguire, Braun, Perryman & Hoskins, 2012). Att fylla i 

formulär, matriser, databaser och delta i inspektioner blir allt mer en del av 

den dagliga skolpraktiken och blir också allt mer styrande för praktiken i en 

jakt på bättre resultat, ständiga krav på förbättringar och ökad måluppfyllelse 

(Ball, 2016). Ball et al. (2012) påpekar dock att dessa artefakter bara blir 

meningsfulla i kombination med skrivna texter, praktiker och samtal. I en 

performativ kontext bedöms skolor vara framgångsrika när de anpassar och 

rättar in sig efter på förhand externt bestämda kriterier till effektiv framgång 

som sällan tar hänsyn till den lokala kontexten och skolors olika 

förutsättningar (Perryman, 2006). 

Skolrankningar, fokus på testresultat och andra performativa uttryck spelar 

en stor roll och skapar enligt Ball et al. (2012) en kultur av att ständigt se sig 

över axeln, vilket i sig påverkar policygörandet. Det performativa samhällets 

krav på att hela tiden förbättra resultaten kan leda till att lärare medvetet, trots 

en annan inre övertygelse, ändrar sin undervisning för att leva upp till 

performativa krav och yttre inspektion. Detta kan leda till att lärare på samma 

gång agerar med både anpassning och motstånd mot dominerande diskurser 

(Ball, 2003). Enligt Ball kan detta bli problematiskt om lärare hamnar i 

dilemman där de tvingas prioritera mellan vad som anses vara i skolans bästa 

intresse och som uppfyller de performativa kraven på höjda prestationer och 

bättre provresultat å ena sidan och vad läraren anser vara god undervisning 

som ligger i den enskilda elevens bästa intresse å den andra sidan. Situationer 

kan då uppstå där lärare spelar med i spelet mot en inre övertygelse och till en 

inre kostnad för den enskilde individen och risken är att det som blir drivande 

i utvecklingen av lärarnas undervisningspraktik är kravet på förbättrade 

resultat (Ball, 2006). Ball och Olmedo (2013) understryker också att det inte 

är ovanligt att lärare på olika sätt uttrycker ett motstånd mot hur det 

performativa trycket med dess fokus på mätbarhet och konkurrens försöker 

forma både lärarna och deras undervisning. Att göra motstånd mot ett 

performativt tryck i skolan är dock enligt Perryman (2009) allt annat än lätt 

eftersom performativitetskulturen inom skolan idag inte bara är allmänt 

accepterad utan även djupt rotad i utbildningssystemet och eftersom de som 

                               
1 Begreppet leveranskedja har Ball et al. (2012) hämtat från Barber, M. (2007). Instruction to 
Deliver: Tony Blair, the Public Services and the Challenge of Delivery. London: Methuen. 
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sitter på makten ofta är de som försvarar denna diskurs (Perryman, 2009). 

Ball, Maguire, Braun, Perryman et al. (2012) understryker också att 

betydelsen av den performativa kulturens kontrollfunktion inte ska 

underskattas, liksom betydelsen av att många lärare är skeptiska till den 

performativa kulturen.   

Ball och kollegor skriver utifrån en engelsk kontext men Sverige följer idag 

med i en större internationell utbildningstrend med allt större fokus på mätbara 

resultat och mycket av det Ball skriver om utifrån den engelska kontexten går 

idag att överföra till en svensk kontext. I en tid när mycket fokus läggs vid att 

mäta elevers kunskaper är det intressant att notera att förhållandevis lite 

intresse riktas mot undervisningens innehåll och därmed val av kunskaper som 

elever ska lära sig. Det som blir viktigt är vad som fungerar och vad som låter 

sig mätas snarare än att diskutera vad som är god utbildning (Ball, 2003, 2006; 

Ball & Olmedo, 2013). 

Teoretiska utgångspunkter för läsundervisning i 

gymnasieskolan 

I den här avhandlingen spelar policy i form av ämnesplan, kunskapskrav som 

relaterar till läsning och ett nationellt läsförståelseprov i kursen Svenska 1 på 

gymnasiet en särskild roll. De svensklärare som deltar i studien har i uppdrag 

att stötta, mäta och betygsätta elevernas läsning inom ramen för sin 

undervisning. För att det ska kunna bli någon läsundervisning, det vill säga 

undervisning som syftar mot förståelse av texter av olika slag (Olin-Scheller 

& Tengberg, 2016), i ett klassrum måste det finnas texter att läsa och det är 

viktigt att betona att gymnasiets läsundervisning inte är detsamma som 

läsundervisningen i grundskolans lägre årskurser i och med att den första 

grundläggande läsinlärningen är avklarad. För att kunna analysera och förstå 

lärarnas utsagor i relation till den läsundervisning som beskrivs och till det 

nationella läsförståelseprovet redogör jag nedan för teoretiska perspektiv om 

läsundervisning med fokus på elever i gymnasieåldern.  

Läs- och skrivfärdigheter har under senare årtionden gått från att betraktas 

som något som endast är en kognitiv förmåga som består av mentala 

processer, något som i första hand händer inne i läsarens huvud (Gee, 2002), 

till att betraktas som färdigheter som utvecklas i ett socialt sammanhang där 

texter fyller en viktig funktion (Barton, 2000; Christie, 2005). Seidenberg 

(2013) konstaterar att det inom samtida forskning om läsning finns en relativt 

stark konsensus om hur läsning går till och vad som ger elever en god 

läskompetens. Det betyder att lärare behöver ha kunskaper både om kognitiva 

processer som sker i elevers läsutveckling och om hur lärandet sker i social 

interaktion eftersom det har betydelse för undervisningen (Cummins, 2011; 

Davidson, 2010; Seidenberg, 2013). Mycket av den läsforskning som relateras 
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till i det här avsnittet är genomförd i en anglosaxisk kontext men jag uppfattar 

dem som generella teorier som i stort kan överföras till svenska förhållanden. 

Även om de internationella studierna har gjorts med elever i andra skolsystem 

än det svenska och som talar andra språk så är de läsprocesser som studerats 

desamma för svenska elever. 

Det förekommer en mängd olika begrepp för att beskriva elevers 

läskompetens både i forskningslitteraturen och i den didaktiska litteraturen för 

lärarutbildning. I min läsning av litteraturen ser jag att begrepp som 

läsförmåga, läskompetens, lässtrategier, läsförståelsestrategier, läskunnighet, 

läsprocesser, avkodning, läsförståelse, textförståelse, fiktionsförståelse, 

texttolkning, textrörlighet och literacy, används parallellt och ibland 

synonymt, men beroende av sammanhanget kan helt olika aspekter på läsande 

avses. I den här avhandlingen kommer jag att använda mig av begreppen 

läsfärdighet, läsförståelse och läskompetens. Läsfärdighet kan relateras till 

den tekniska delen av läsningen (ordavkodning, grundläggande förståelse, 

läsning med flyt och sammanhang) och kan beskrivas som handlingar som när 

de har blivit automatiserade resulterar i att förståelse av en läst text uppnås 

fort och effektivt (Afflerbach et al., 2008). När olika lässtrategier integreras 

med den övriga läsförmågan och automatiseras slutar de att vara medvetna 

lässtrategier och har i stället blivit en del av läsarens läskompetens (Afflerbach 

et al., 2008; Kuhn & Stahl, 2003). Läsförståelse i sin tur handlar om att sätta 

förståelsen av det lästa i fokus och om att finna och skapa mening med 

utgångspunkt i skriven text på papper eller skärm (Paris & Hamilton, 2009). 

Läskompetens omfattar både läsfärdighet och läsförståelse, och handlar om 

förståelse av texter, lässtrategier, inställning till läsande och förmåga att 

använda läsningen i olika sammanhang (Duke et al., 2011; Roe, 2014).  

Att kunna läsa är en grundförutsättning för att kunna delta i det moderna 

samhället (Cunningham & Stanovich, 1997; Krashen, 2009; Taboada & 

Buehl, 2012). Att lära sig läsa och skriva ses idag som fundamentalt för att 

kunna delta i samhällslivet och är kanske därför en av skolans viktigaste 

uppgifter (Christie, 2005). För att kunna läsa och förstå olika texter och 

därmed kunna utveckla goda ämneskunskaper i skolan är det nödvändigt att 

elever utvecklar en god läskompetens (Lonigan & Shanahan, 2009). Därför är 

det viktigt att elever både ges många tillfällen att läsa sammanhängande text 

(Hammerschmidt-Snidarich, Maki & Adams, 2019; Kuhn, 2005) och att deras 

läsutveckling stöttas inte bara i de yngre skolåldrarna utan även ända upp i 

gymnasiet (Kuhn & Schwanenflugel, 2018; Rasinski, et al., 2009). En god 

läskompetens är också en förutsättning för ett livslångt lärande varför det är 

av stor betydelse att läsundervisning inte är något som bara förknippas med 

skolans lägre årskurser utan fortsätter genom elevernas hela skolgång 

(Alexander, 2006).   

Enligt Gough och Tunmers (1986) lästeori, kallad ’the simple view of 

reading’, räcker det inte med att kunna avkoda en text för att läsning ska ske, 

även om avkodning är en förutsättning för läsning. Om det inte finns förståelse 
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så äger inte läsning rum. För Gough och Tunmer är läsförmåga ett resultat av 

kombinationen avkodning och förståelse och de två begreppen är avhängiga 

varandra på så vis att utan avkodning kan inte förståelse ske och utan förståelse 

är det inte läsning. Läsare, text och kontext är därigenom tre 

huvudkomponenter i läsförståelse. När avkodningen automatiseras så att 

läsflyt uppstår, sker läsningen med god hastighet, korrekt ordigenkänning och 

lämplig prosodi, men innefattar också en grundläggande förståelse av det lästa 

(Kuhn & Stahl, 2003). Läsförståelse fordrar ett samspel mellan läsare och text 

där läsaren letar upp och får fram en mening som författaren lagt in i texten 

och som redan på förhand existerar i texten (Whitaker, Gambrell & Morrow, 

2004). Detta meningsskapande kommer av att läsaren initialt gör en texttrogen 

läsning som bygger på textens bokstavliga mening och undersöker texten 

mycket noggrant för att därigenom få fram textens budskap (Whitaker et al, 

2004, se också Bråten, 2008). Den talspråkliga kompetensen, ordförrådet, den 

morfologiska medvetenheten (förståelse för hur ord byggs upp), arbetsminnet 

och förmågan att göra inferenser har visats vara viktigare för läsförståelsen ju 

äldre eleverna blir (Hjetland et al., 2018; Lervåg, Hulme & Melby-Lervåg, 

2017).  

Det är avgörande för läsförståelsen att processen med att få författarens och 

textens mening klar för sig fungerar, men det räcker inte med det. Dessutom 

måste läsaren kunna skapa mening med utgångspunkt i texten för att få en 

djupare förståelse av texten. För detta krävs att läsaren inte lämnar texten utan 

interagerar med den på olika sätt och att läsaren skapar mening av texten i sitt 

huvud genom att koppla samman det som står i texten med det läsaren vet om 

textens tema och om världen i stort (Bråten, 2008; Paris & Hamilton, 2009). 

Läsförståelse innebär bland annat att läsaren förstår textens ord och kan 

sammankoppla texten med sina tidigare kunskaper samtidigt som läsaren 

skapar betydelse av det som står i texten (Paris & Hamilton, 2009). I avsnitten 

nedan ges en teoretisk förståelse över vad god läskompetens innebär i 

gymnasieåldern, och hur det påverkar lärares didaktiska avvägningar.  

Läsutveckling i gymnasieåldern 

Forskning visar tydligt att det finns ett stort behov av att stötta elevers 

läsutveckling genom hela skoltiden (Cunningham & Stanovich, 1997; Kuhn 

& Schwanenflugel, 2018; Rasinski et al., 2009; Roe & Engdal Jensen, 2017). 

Trots detta ägnas elevers läsutveckling mindre och mindre uppmärksamhet ju 

högre upp i skolåldrarna de kommer och det görs mest satsningar på 

läsutveckling för yngre elever (Adams, 2011; Goldman, Snow & Vaughn, 

2016; Olin-Scheller & Tengberg, 2016; Westlund & Molloy, 2017). Detta 

trots att en god läskompetens är avgörande för elevers möjlighet till framgång 

inom alla akademiska domäner, och i synnerhet i gymnasiekurser som 

fokuserar läsning och litteratur (Lervåg et al., 2017; Wigfield et al., 2016). 
Förmågan att förstå ord är starkt positivt korrelerat med läsförståelse (Pearson, 
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Hiebert & Kamil, 2007). Ju högre upp i årskurserna eleverna kommer, desto 

mer ökar mängden text som elever ska läsa, liksom texternas komplexitet och 

antalet nya ord eller ord som används på ett nytt sätt (Goldman et al., 2016; 

Guthrie et al., 1999; Kuhn & Schwanenflugel, 2018). Framför allt ökar 

mängden informationstexter, som innehåller både ämnesspecifika ord och 

begrepp och nytt eller mer komplext tankegods, och vars textstrukturer ofta 

avviker från skönlitteraturen. De läses därför generellt med mindre flyt än 

berättande texter (Kuhn & Schwanenflugel, 2018). Eleverna förväntas också 

kunna läsa och skriva i olika skolämnen med ökande förmåga, flexibilitet och 

insikt och läsningen övergår från att handla om att lära sig att läsa till att handla 

om att läsa för att lära sig (Guthrie et al., 1999; van den Broek, Rapp & 

Kendeau, 2005). I gymnasieskolan är läsning ett verktyg för att utveckla nya 

kunskaper. Eftersom texterna i skolan blir allt mer komplexa och svårare att 

läsa högre upp i skolåldern (Guthrie, et al.,1999; Kuhn & Schwanenflugel, 

2018; Visén, 2015), måste eleverna hela tiden utöka sitt ordförråd (jämför 

Norlund, 2009) och sina kunskaper (Hirsch, 2006), lära sig att använda olika 

kognitiva strategier för att förstå texter, göra inferenser och analysera texter 

kritiskt (Swanson, Howard & Sáez, 2006). Goldman et al. (2016) menar att 

det inte i de högre skolåldrarna går att skilja på att lära sig att läsa och att läsa 

för att lära då processerna är tätt sammanlänkande ju mer komplexa texter och 

innehåll eleverna ska ta till sig. Eftersom både innehållet i texterna och sättet 

de är skrivna på – både med ett mer akademiskt språk och mer akademisk 

uppbyggnad av textens struktur – är nytt för eleverna, ställer det krav på att 

eleverna kan läsa texterna med andra strategier än de varit vana vid i de lägre 

åldrarna när läsningen mer handlar om att lära sig att läsa (Goldman et al., 

2016). Eleverna förväntas således både kunna läsa på ett nytt sätt och ta till 

sig och förstå ett nytt innehåll på samma gång. Långt ifrån alla elever klarar 

den övergången i läsningen med de verktyg som de fått med sig från 

läsundervisningen i de lägre åldrarna (Goldman et al., 2016).  

Relationen mellan kunskap och läsförståelse är ömsesidig – ju mer en elev 

kan om ett ämne, desto mer kan eleven förstå av en läst text, och ju mer eleven 

förstår, desto mer lär eleven sig (Adlof, Perfetti & Catts, 2011). Elevens 

kunskaper om ett visst ämne blir därmed centralt för att eleven ska kunna 

skapa mening utifrån en läst text (Hirsch, 2006; Learned, Stockdill & Birr 

Moje, 2011). Dessutom visar Kuhn och Schwanenflugel (2018) att det är 

viktigt för elever om de ska kunna klara av den ökande mängden av mer 

komplicerade texter som de ska läsa att de övar upp sin läsuthållighet för att 

orka ta sig igenom svårare texter som de är ovana att läsa. Eftersom elever 

med gott läsflyt ofta läser med god hastighet så har de också bättre chans att 

hålla ut och orka igenom de textmängder som de förväntas läsa, och för att få 

utveckla läsflytet är det viktigt att utveckla förtrogenhet med ämnets texter 

och att få öva mycket på att läsa den typen av texter. Att förbättra läsflytet 

leder även till bättre förståelse och därför är det viktigt att stötta även äldre 

elever att läsa i olika genrer och olika ämnen (Kuhn & Schwanenflugel, 2018). 
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Kuhn och Schwanenflugel understryker därför betydelsen av att lärare är 

medvetna om att elever kan ha mer eller mindre läsflyt beroende på vilket 

ämne de läser om, och att det går fortare att läsa om något bekant, och tvärtom. 

Även elevers uppfattning om sig själva som läsare påverkar läsförmågan 

(Katzir, Lesaux & Kim, 2009), till exempel fann Retelsdorf, Schwartz och 

Asbrock (2015) en ömsesidig relation mellan gymnasieelevers uppfattning om 

sig själva som läsare och deras läsförmåga. 

Det är en utmaning i undervisningen att uppehålla elevernas intresse och 

engagemang för att läsa och ta sig igenom komplexa texter (Goldman et al., 

2016). Enligt Kuhn och Schwanenflugel (2018) och Goldman et al. (2016) 

händer det alltför ofta att lärare, när de märker att elever har svårt för att ta sig 

igenom komplexa texter, befriar eleverna från läsningen genom att lärarna i 

stället läser högt, berättar, visar film eller föreläser om innehållet, vilket inte 

hjälper eleverna att bli bättre på att läsa mer komplexa texter eller utveckla en 

djupare förståelse för ämnet. Liknande tendenser fann forskarna i en svensk 

studie om läsundervisning i årskurs 6 och 9 (Vinterek, 2021). För att hjälpa 

elever utveckla sin språkliga förmåga och därmed också sin läskompetens 

behöver eleverna i högre grad få möta kognitivt utmanande samtal och texter 

om olika ämnen, i olika genrer av både talat och skrivet språk (Duke et al., 

2011; Gee, 2001). För bästa möjliga läsutveckling bör elever även få det som 

Rasinski (2014) och Paige, Rasinski och Magpuri-Lavell (2012) kallar ’wide 

reading’ där elever får läsa många olika texter av varierande texttyper. Det är 

viktigt att elever i undervisningen får läsa och bearbeta både skönlitterära 

texter och sakprosatexter eftersom de kräver olika sätt att läsa och förstå text 

(Fisher & Frey, 2018). Trots detta visar forskning att undervisningen tenderar 

att relativt ensidigt fokusera att stötta elevers läsning av antingen det ena eller 

det andra (Fisher & Frey, 2018). Hur läsning undervisas och stöttas är en 

viktig fråga för hur elever lyckas i sin läsutveckling. Elever som kommer från 

hem som inte stöttar utveckling av läsförståelse kan genom god 

läsundervisning i skolan utveckla sin läskompetens (Duke et al., 2011). Detta 

ställer dock krav på att lärare har goda kunskaper om läsning och elevers 

läskompetens (Alatalo, 2011; Duke et al., 2011; Goldman et al., 2016; Kuhn 

& Schwanenflugel, 2018; Tengberg, 2019) för att kunna uppfylla skolans 

kompensatoriska uppdrag.  

Läsförståelse är en komplex process 

Läsförståelse innebär en meningsskapande process som kräver koordination 

av olika förmågor, kunskaper och strategier (Paris & Paris, 2003). 

Läsförståelse omfattar flera olika komponenter som ordavkodning, läsflyt, 

språk, ordförråd, kognitiva förmågor, metakognition, förkunskaper, kunskap 

om skriftspråk, lässtrategier, kritisk läsning och läsmotivation och som på 

olika sätt bidrar till läsförståelse (Adams, 2011; Lervåg et al., 2017). Guthrie 

och Scafiddi (2004) beskriver läsförståelse i skolsammanhang som en 
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förmåga att bygga kunskap under interaktion med en text, det vill säga en 

förmåga att bygga kunskap genom att läsa en text. För informationstexter 

består den kunskapen av innehållsinformation relaterad till en viss 

kunskapsdomän (Guthrie & Scafiddi, 2004) och när det gäller sakprosatexter 

är det av extra stor vikt att eleven har och kan aktivera en omvärldskunskap 

för att förstå texterna (Duke et al., 2011). För narrativa texter består kunskapen 

av litterära principer som till exempel textens tema och Guthrie och Scafiddi 

(2004) betonar vidare att undervisning som bygger ny kunskap är helt 

avgörande för meningsfull läsförståelseundervisning. Det är också viktigt att 

eleven kan aktivera tidigare kunskap om ett ämne för att kunna förstå en text 

(Duke et al., 2011; Whitaker et al., 2004). I förståelseprocessen använder 

läsaren sina tidigare kunskaper om världen och om ett ämne tillsammans med 

sin kunskap om hur språk och texter fungerar och gör de inferenser på olika 

nivåer i texten som behövs för att förstå texten (Duke et al., 2011). 

Tillsammans med sin uppfattning om vad texten förmedlar kan läsaren sedan 

tolka vad texten betyder. När läsaren har förstått och tolkat texten integreras 

den nya informationen i texten med den kunskap läsaren redan har och läsaren 

vet bokstavligen mer än hen gjorde innan hen läste texten (Duke et al., 2011).  

Att en elev har en god språkförståelse och kunskap om skriftspråk är av 

grundläggande betydelse för att eleven ska kunna förstå innebörden i en text 

(Paris & Paris, 2003; Pearson et al., 2007). Att ha kunskap om skriftspråk 

innebär bland annat att ha kunskap om vad som karakteriserar olika texttyper 

och genrer vad gäller språk och struktur, vilket i sin tur gör att läsaren kan dra 

slutsatser för att förstå textens budskap och vet vad hen kan förvänta sig att 

hitta i textens olika delar (Almasi & Hart, 2018; Duke & Martin, 2018). Det 

är också viktigt för läsförståelsen att läsaren både kan identifiera och förstå 

texters bildspråk, både i skönlitterära texter och i faktatexter (Fisher & Frey, 

2018; Roe, 2014). En läsare som har god läsförståelse vet också när hen 

behöver läsa om ett stycke för att förtydliga vad det handlar om eller vad som 

är viktig eller mindre viktig information att bevara i minnet under den fortsatta 

läsningen (Almasi & Hart, 2018; Duke & Martin, 2018; se också Olin-Scheller 

& Tengberg, 2016).  

Undervisning som utvecklar läsförståelse 

Elevers kunskaper om lässtrategier hänger tydligt ihop med deras 

läskompetens. En lässtrategi är ett verktyg som en läsare medvetet använder 

för att förstå en text (Afflerbach et al., 2008; Duke & Martin, 2018; 

Magnusson et al., 2019). Exempel på några av de viktigaste lässtrategierna är 

att kunna förutsäga vad som kommer att hända i texten, aktivera 

bakgrundskunskaper, göra inferenser mellan textens olika delar och mellan 

texter, kunna identifiera texters genretypiska strukturer och att reda ut 

oklarheter i texten (Almasi & Hart, 2018; Duke & Martin, 2018). Magnusson 

et al. (2019) understryker dock att en lässtrategi inte är en undervisningsmetod 
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även om en metod behövs för att visa hur man använder en strategi. Att 

undervisa explicit om lässtrategier kan vara ett effektivt sätt att förbättra 

elevers läsförståelse (Spörer, Brunstein & Kieschke, 2009). Ju svårare texten 

är för läsaren, desto fler strategier behöver hen använda för att förstå texten. 

Det har också visats i en rad studier och under en lång tidsperiod att elever 

behöver välstrukturerad och tydlig undervisning om hur de kan använda 

strategier för att förstå innehållet i det lästa (Almasi & Hart, 2018; Hougen, 

2015). Magnusson et al. (2019) betonar vidare att undervisning i lässtrategier 

bör integreras i undervisningen och att det ger bäst effekt om man undervisar 

om varje strategi explicit och för sig i ett sammanhang och över lång tid. Att 

bara mekaniskt använda strategier utan sammanhang där 

strategiundervisningen blir ett mål i sig själv snarare än en uppsättning verktyg 

för att förstå text har inte samma effekt på elevers förståelse av hur 

lässtrategierna ska användas – särskilt inte om det sker på bekostnad av att 

utveckla ämneskunskaper (Almasi & Hart, 2018; Duke et al., 2011; 

Magnusson et al., 2019). Undervisningen bör i stället riktas mot användning 

av strategier som behövs för att förstå innehållet i olika texttyper (Duke & 

Pearson, 2002). Roe och Engdal Jensen (2017) påpekar att elever även i de 

högre skolåldrarna har nytta av att lära sig goda lässtrategier om de ska kunna 

bli kritiska och reflekterande läsare och att det är viktigt att alla lärare tar 

ansvar för elevers textförståelse i sina ämnen. För att effektivt kunna använda 

lämpliga lässtrategier är dock eleven beroende av att även ha god kännedom 

om ord, språket, omvärlden, olika texttyper och den kunskapsdomän som 

texten rör sig i (Adlof et al., 2011; Hougen, 2015; Learned et al., 2011). Därför 

menar Learned et al. (2011) att undervisning om lässtrategier handlar lika 

mycket om kunskapsutveckling som om att lära elever att använda 

lässtrategier på ett effektivt sätt.  

Att undervisa explicit om lässtrategier är dock bara en del av en 

undervisning som visat sig vara både gynnsam och effektiv för att utveckla 

elevers läsförståelse. Duke et al. (2011) lyfter fram att undervisning som 

arbetar med sammanhang för läsning samtidigt som den bygger upp både 

specifik ämneskunskap och omvärldskunskap, undervisar explicit om texters 

strukturer och uppbyggnad och som låter elever möta både en stor mängd 

texter och många olika typer av texter har betydelse när det gäller att stötta 

elevers läsförståelse. Detta gäller under hela skoltiden och inte bara 

undervisning i L1 utan i alla ämnen (Shanahan & Shanahan, 2012). När elever 

lär sig ämnesspecifika ord lär de sig inte bara nya ord utan också nya bärande 

idéer som är konceptuella och domänspecifika. Därför behöver 

undervisningen möjliggöra för elever att bygga upp kunskap både om ämnet 

och om omvärlden för att även kunna utveckla sin läsförståelse (Duke et al., 

2011). Aktiviteter som att engagera elever i diskussioner om texter 

tillsammans med en lärare och med andra elever, i grupper och i helklass, 

hjälper elever att utveckla sin läsförståelse (Duke et al., 2011; Fisher & Frey, 

2018). Genom olika typer av textsamtal där varierade aspekter av texten tas 
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upp, så som till exempel texttypiska drag, textens struktur, ords betydelse och 

hur man gör inferenser, kan läraren hjälpa eleverna att utveckla sin 

läsförståelse (Duke et al., 2011; Fisher & Frey, 2018). Att läsa och skriva 

förstärker varandra ömsesidigt och hänger delvis ihop med samma kognitiva 

processer varför en undervisning som syftar till att stärka elevers 

läskompetens kan bli mer effektiv om läraren regelbundet integrerar läsning 

och skrivande i klassrummet. Elever som får lära sig att använda strategier för 

att förstå textinnehåll utvecklar sin läsförståelse bättre än de som inte får sådan 

undervisning (Duke & Pearson, 2002; Tengberg, Olin-Scheller & Lindholm, 

2015). 

Mängden läsning av sammanhängande text har betydelse för en elevs 

läsutveckling både vad gäller läsflyt och läsförståelse (Kuhn et al., 2006). God 

läsförståelse överförs inte heller nödvändigtvis mellan olika texttyper så 

läraren behöver skapa möjligheter för elever att läsa mycket (Taylor, Frye & 

Maruyama, 1990). Det är också viktigt att elever inte lämnas ensamma i sin 

läsprocess utan att de får stöd i samband med läsningen genom att till exempel 

samtala om textens innehåll och form och om specifika ord och uttryck (Duke 

et al., 2011; Nichols, Rupley & Rasinski, 2009). Guthrie et al. (1999) påpekar 

att textförståelse handlar om en kapacitet hos läsaren att skapa ny kunskap 

genom att läsa skriven text. De som läser mycket för med sig kunskaper om 

många olika saker som de läst om i andra sammanhang in i den nya texten, 

vilket gör att de har bättre utgångspunkt att förstå texten än de som inte läser 

mycket (Guthrie et al., 1999). Övningar i att sammanfatta texter på olika sätt 

är också något som både förbättrar elevens förmåga att sammanfatta text och 

förmågan att förstå text (Duke & Pearson, 2002).  

För att behärska de nödvändiga förmågorna som behövs i läsningen måste 

elever ägna mycket tid åt att utveckla dem, därför behöver de också vara 

motiverade att läsa (Wigfield et al., 2016), vilket är särskilt viktigt att beakta 

om texten som ska läsas är utmanande för eleverna (Duke et al., 2011). Det är 

vidare lättare att läsa och förstå text som knyter an till läsarens 

intresseområden eftersom intresse och förförståelse är de främsta 

komponenterna för god läsförståelse (Kamhi, 2009), varför det är viktigt för 

läsintresset och läsmotivationen att elever får läsa texter som de tycker är 

intressanta (Morgan & Fuchs, 2007). Läsmotivationen kan också öka betydligt 

om eleven får reella möjligheter att välja text, vilket inte betyder att eleverna 

ska välja texter helt fritt hela tiden men att de till exempel få möjlighet att 

kunna välja mellan några av läraren väl valda texter (Ivey & Johnston, 2013; 

Bråten, 2008). Att välja autentiska texter har visat sig vara gynnsamt för 

elevers läsutveckling (Duke & Pearson, 2002; Perry, 2012) eftersom eleverna 

då kan uppleva att de deltar i världen utanför skolan och läsningen därmed blir 

mer relevant och meningsfull (Perry, 2012). Att hjälpa elever att utveckla 

denna förmåga utan att förstöra deras motivation för att läsa är enligt 

Seidenberg (2013) en av undervisningens stora utmaningar. I en nyligen 

genomförd studie intervjuades elever i årskurs 6 och 9 om skolrelaterad 
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läsning (Tegmark, Alatalo, Vinterek & Winberg, 2021). Där framkommer att 

en viktig faktor för läsning i skolans olika ämnen enligt eleverna är att läraren 

planerar in läsning på lektionerna, vilket är en central didaktisk poäng. De 

teoretiska utgångspunkterna för läsundervisning i gymnasieskolan utgör i den 

här studien en grund för att förstå och analysera lärarnas utsagor om dels sin 

läsundervisning, dels om läsförståelse i relation till det nationella 

läsförståelseprovet i kursen Svenska 1.  

Powerful knowledge 

All undervisning måste ha ett innehåll och det är viktigt att förstå hur innehåll 

till undervisning väljs ut eftersom det påverkar vad elever lär sig. Till skillnad 

från de studier som använder lärares ämneskonceptioner som teoretiskt raster 

för att beskriva undervisningen i svenska används i den här studien konceptet 

powerful knowledge för att rikta fokus från lärarnas personliga 

ämnesuppfattningar till vilken kunskap som deras undervisning möjliggör för 

eleverna. Fokus hamnar därmed inte på de enskilda lärarna men deras utsagor 

är viktiga för att få syn på och förstå vad som händer på klassrumsnivå när 

policy ska tolkas och göras och elever ska få tillgång till viktiga kunskaper. 

Svensklärarna i föreliggande studie kan inte välja innehåll till sina kurser efter 

eget huvud utan måste förhålla sig både till policy i form av läroplan, 

ämnesplan och ämnets nationella prov och till ämnestraditioner, forskning, 

kollegor, elever och tidigare undervisningserfarenheter. När lärarna tolkar 

styrdokumenten och planerar och genomför sin undervisning innebär det att 

de samtidigt som de navigerar i en policybemängd och lokal kontext med olika 

förutsättningar också måste förhålla sig till ett visst kunskapsinnehåll. När det 

gäller olika ämnen i skolan måste ett urval av ett kunskapsinnehåll som det 

ska undervisas om göras på ett eller annat sätt (Nordgren, 2017) och konceptet 

powerful knowledge används i den här studien för att diskutera de val och den 

viktiga kunskap som de deltagande lärarna väljer att prioritera i sin 

undervisning. Nedan redogör jag för min förståelse av powerful knowledge.  

I både debatt och forskning om skolan anser Michael Young och Johan 

Muller att det inte diskuteras tillräckligt hur kunskap väljs ut, organiseras och 

omsätts från läroplan till praktisk undervisning i klassrummet. Young och 

Muller har därför skrivit ett flertal artiklar och böcker där de diskuterar 

kunskap i skolan och presenterar konceptet powerful knowledge (se till 

exempel Muller & Young, 2019; Young, 2011, 2013, 2015; Young & Muller, 

2016). Young och Mullers idé om powerful knowledge har väckt stort intresse 

både hos ämnesdidaktiker och läroplansteoretiker och konceptet är föremål 

för en livlig diskussion inom det internationella utbildningsvetenskapliga 

forskningsfältet. Young och Muller (2016) menar att fokus i skolan under en 

längre internationell trend har skiftat från att diskutera undervisningens 

innehåll och vilken kunskap som ska räknas som viktig för alla elever att lära 
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sig till att handla om ökad måluppfyllelse, mätbara resultat och 

ansvarsutkrävande. I stället för att diskutera vad skolor bör undervisa om 

diskuteras allmänna förmågor, nyckelkompetenser, och externa 

standardiserade prov (Deng, 2018) och konceptet powerful knowledge ska i 

det sammanhanget ses som en del av ett större argument för betydelsen av 

ämneskunskaper i skolans läroplan (Maude, 2016, 2018). För Young och 

Muller blir det problematiskt med policyskapares fokus vid ’learning 

outcomes’ då ett sådant fokus tenderar att resultera i att ett led i utbildningen 

hoppas över. Young och Muller menar att en elev inte kan utveckla sina 

förmågor och kompetenser i ett ämne om hen inte först har fått kunskaper i 

ämnet. Young och Muller påpekar därmed att det är viktigt att skilja mellan 

att veta hur och att veta att eftersom det senare är en förutsättning för det förra.  

Kunskap, påpekar Young och Muller (2016) vidare, har i olika 

sammanhang betraktats som något elitistiskt, ’a knowledge of the powerful’, 

där fokus ligger på vem som innehar kunskapen, något de kritiserar och 

påpekar att i stället bör fokus ligga på vad som kännetecknar powerful 

knowledge. Därmed flyttas fokus från att diskutera vem som ska ha en viss 

kunskap till vilken kunskap som är viktig för alla att lära sig. Powerful 

knowledge är enligt Young (2013) kunskap ’with powers’ och den är 

’powerful’ på grund av att den finns tillgänglig för alla och på grund av den 

förståelse för omvärlden som den möjliggör för de personer som tillägnar sig 

den kunskapen. Muller och Young (2019) understryker därmed att powerful 

knowledge är fundamentalt demokratiskt till sin natur eftersom det är fullt 

möjligt för alla som vill att ta del av den kraft, den makt – ’power’ – som 

kunskapen ger. För Young (2018) handlar det också om att det är en viktig 

kunskap som alla elever, oavsett bakgrund, har rätt att få tillgång till genom 

skolan varför idén om en likvärdig och kompensatorisk skola är starkt 

inneboende i konceptet. Därför, understryker Young (2012, 2013), bör 

powerful knowledge vara grunden för hur vi tänker om ämnen, läroplaner och 

skolans och lärares uppdrag. 

Powerful knowledge är inte heller något som kan appliceras som en ny 

metod eller en konkret åtgärd för undervisning, menar Young (2018). 

Powerful knowledge ska i stället ses som en övergripande tankefigur om ett 

kunskapsinnehåll och som något som ställer den grundläggande frågan om 

vad skolan ska vara till för. Powerful knowledge ska därmed snarare ses som 

ett sätt att tänka om vad syftet med skola, utbildning och ämnesundervisning 

är. Till syvende och sist handlar powerful knowledge om det som ska vara 

utbildningens hjärta – om vad som är viktigt att undervisa om och vad det är 

för viktig kunskap som elever ska få möjlighet att lära sig i skolan för att 

utveckla förmågor att kunna påverka sina liv i önskad riktning (Young, 2013). 

Young och Muller (2016) betonar också att efter avslutad utbildning kanske 

inte elever kommer ihåg så mycket specifika kunskaper eller detaljer från 

undervisningens innehåll – men det är genom mötet med undervisningens 

innehåll som de får tillgång till idéer, begrepp och nya sätt att tänka som de 
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kan bygga vidare på som vuxna och i arbetslivet. Powerful knowledge är på 

så sätt inte nödvändigtvis en källa för att kunna dra generella slutsatser om 

världen, utan snarare kunskap som möjliggör för oss att utveckla vår 

föreställningsförmåga om världen bortom den vi själva känner till (Young & 

Muller, 2016) och som utvecklar vår förmåga att tänka det otänkbara och det 

som ännu inte har tänkts (Bernstein, 2000). 

Eftersom mitt avhandlingsprojekt i huvudsak ligger inom det 

svenskämnesdidaktiska fältet strävar jag efter att så långt det är möjligt använd 

svenska begrepp i min studie. När det gäller begreppet powerful knowledge 

har det visat sig att det inte är helt enkelt att hitta en adekvat svensk 

översättning. Det är på svenska svårt att komma åt de många inneboende 

betydelserna av ordet ’powerful’ med ett enda ord. Det engelska begreppet är 

också tätt sammanbundet med de engelska orden ’empower’ och 

’empowerment’ som signalerar vad powerful knowledge gör med den person 

som har förvärvat kunskapen. Muller och Young (2019) framhåller att när 

lärare lyckas väl med sin undervisning och elever lär sig på ett framgångsrikt 

sätt blir eleverna ’empowered’ genom att de kan förstå nya samband, få nya 

insikter och generera nya idéer, något som är svårt att beskriva genom en 

svensk översättning av uttrycket. Maktdimensionen i konceptet är viktig, det 

visar inte minst Young (2008) när han gör en distinktion mellan begreppen 

knowledge of the powerful och powerful knowledge. I brist på en bättre 

översättning av begreppet som även fångar upp de olika maktdimensionerna 

använder jag det engelska begreppet i den här avhandlingen. 

Ämnesspecifik och viktig kunskap 

Enligt Young och Muller (2016) utmärker sig powerful knowledge genom två 

viktiga karaktäristiska drag: den är differentierad och den är specialiserad. 

Den är differentierad genom att den skiljer sig från vardagslivet och de 

erfarenheter som elever upplever utanför skolan och som de bär med sig in i 

klassrummet. Att det är en kunskap som är något annat än den vardagliga 

kunskapen är det som gör den ’powerful’ eftersom elever inte går i skolan för 

att möta mer vardagsliv. Skolan måste erbjuda elever något som de inte har 

tillgång till hemma och ge dem möjlighet att röra sig förbi den egna 

erfarenheten (Young, 2012). Till skillnad från personliga erfarenheter så är 

powerful knowledge inte knutet till en specifik kontext och tillgång till den 

sortens kunskap hjälper elever att ta sig bortom den specifika kontexten som 

deras egen erfarenhet utgör. Hudson (2019) menar vidare att ny kunskap 

förändrar hur vi upplever världen genom att världen därmed blir mer 

differentierad.  

Young och Muller (2016) beskriver också powerful knowledge som 

specialiserad eftersom den inte är någon allmän kunskap, utan en specialiserad 

ämneskunskap som i första led skapas i specialiserade miljöer på högskolor 

och universitet. Specialiserad akademisk kunskap är inte oomtvistlig utan 
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ständigt öppen för kritik och den är inte heller statisk utan revideras och 

utvecklas hela tiden allt eftersom ny kunskap formas och bygger vidare på 

tidigare kunskap, menar Young och Muller (2016). Ett skolämne i sin tur 

baseras, enligt Young och Muller (2016), på ett urval av och ett ordnande av 

innehållet utifrån universitetsdisciplinens sammanhang i kombination med 

kunskap om vad elever i olika åldrar kan förväntas kunna lära sig. Lärares 

undervisningspraktik bygger på så vis på den kunskap som läraren har om och 

i sitt ämne och som läraren själv har tillägnat sig i akademiska sammanhang i 

kombination med didaktiska kunskaper, undervisningserfarenheter och 

lärarens tolkning av varje individuell elevs förmåga till lärande och vad eleven 

behöver lära sig. Läro- och ämnesplaner i skolan består till största delen av 

olika, ofta flervetenskapliga ämnen, och skolämnen skiljer sig därför från 

akademiska discipliner men bygger på koncept och specialiserade begrepp 

från de akademiska disciplinerna (Young, 2012). Muller och Young (2019) 

understryker vidare att det är viktigt att diskussionen om powerful knowledge 

inte fastnar i detaljer och reduceras till att handla om listor på faktabaserat 

innehåll som kan bockas av i undervisningen. Ett sådant synsätt riskerar att 

förytliga och fragmentisera ämneskunskaperna i stället för att se powerful 

knowledge ur ett holistiskt perspektiv (Muller & Young, 2019). Enskilda fakta 

som lärs in isolerat och utan att problematiseras, systematiseras och sättas in i 

ett sammanhang kan aldrig bli ’powerful’ (Lambert, 2018b). 

I ett flervetenskapligt ämne som svenska är det inte givet vad som är ämnets 

kärna och vad som är värt att undervisa om och didaktiseringen (Ongstad, 

2006) av det akademiska ämnet till skolämnet är långt ifrån självklar, liksom 

vilken powerful knowledge som eleverna får möjlighet att utveckla. Genom 

att i den här studien relatera lärarnas utsagor till det som lyfts fram som 

svenskämnets stabila och viktiga kunskaper i en i övrigt snabbt föränderlig 

kontext hjälper konceptet till att rikta ljuset inte bara mot varför elever ska gå 

i skolan utan också mot varför elever ska läsa svenska, varför elever ska arbeta 

med läsning av olika texter och vad de ska lära sig genom läsning i 

svenskämnet.  

En diskussion om skolans syfte och uppdrag 

Young och Mullers koncept powerful knowlegde har både välkomnats och 

starkt ifrågasatts av utbildningsvetenskapliga forskare. Enligt Nordgren 

(2017) provocerar deras idéer eftersom de lyfter frågor om vad som bör vara 

hjärtat i all utbildning, nämligen frågor om vad som är värt att undervisa om, 

att lära sig och vad vi ska ha skolan till. Åtskillnaden mellan vardagskunskap 

och skolkunskap och att powerful knowledge endast är något som elever kan 

få tillgång till genom formell undervisning i skolan är dock något som 

ifrågasätts av flera forskare (se till exempel McEneaney, 2015; Platt, 2018; 

White 2018; Wrigley, 2018). Att en socialt rättvis läroplan måste ha med 

vardagskunskapen från marginaliserade grupper likväl som akademisk 
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kunskap för att elever och deras kontext annars lämnas utanför betonas 

(Wrigley, 2018), liksom synpunkter om att konceptet även bör omfatta den 

tysta dimensionen av kunskap och elevers kunnande (Carlgren, 2020). En 

central fråga som också lyfts fram är inte bara vilken kunskap utan även vems 

kunskap skolan ska undervisa om (McPhail, 2017) och om samma kunskap är 

’powerful’ för alla elever (Reiss, 2018). Uppfattningen att skolan handlar om 

så mycket mer än att elever bara ska tillägna sig teoretisk ämneskunskap utan 

att skolan även ska främja personlig utveckling, utveckla elevers fantasi och 

empati och fostra eleverna till demokratiska medborgare framförs också av 

kritiker (Brown & White, 2012; White, 2018).  

Kritiska synpunkter lyfter även fram att det inte enbart går att ta hänsyn till 

vad som det ska undervisas om, utan att även varför något ska undervisas om 

måste tas i beaktande (Gericke et al., 2018). Med sitt fokus på vilka kunskaper 

som ska väljas ut för att undervisas om i skolan kritiseras Young och Muller 

för att tämligen ensidigt utgå från en anglosaxisk tradition och de därmed 

bortser från till exempel den tradition som utgår från tysk eller nordisk 

didaktik. Flera forskare menar därför att idén om powerful knowledge skulle 

ha mycket att vinna på att knyta konceptet närmare samman med den tyska 

didaktiska traditionen som har väl utarbetade frågor för att diskutera vad, hur 

och varför något ska undervisas om (se till exempel Bladh, et al., 2018; Deng, 

2018; Gericke et al., 2018; Lambert, 2018a). Att skolämnen är så mycket mer 

än bara en rekontextualisering (Bernstein, 2000) av den akademiska 

disciplinära kunskapen understryks också (Gericke et al., 2018; Nordgren, 

2017). Det är en förenkling av verkligheten att skolämnen endast skulle vara 

en kondenserad version av den akademiska disciplinen eftersom alla ämnen i 

skolan är både disciplinärt akademiskt och politiskt påverkade (Gericke et al., 

2018; Nordgren, 2017). Det går inte att bortse från det inflytande som politiska 

mål för och externa krav på skola och utbildning har över den undervisning 

som blir möjlig, något som de akademiska disciplinerna i betydligt lägre grad 

behöver ta hänsyn till (Nordgren, 2017).  

Ett flertal röster instämmer dock i Youngs och Mullers resonemang om att 

kunskapsfrågan har marginaliserats i diskussionen om skolan genom att alltför 

stort fokus – oavsett läroplanens innehåll – lagts vid perspektiv som metoder, 

undervisningsstrategier, makt, politik, identitet, kön, ras, sexualitet, 

postmodernism och poststrukturalism istället för att intressera sig för frågor 

om urval och organisation av innehåll för utbildning och vad elever ska lära 

sig i skolan (se till exempel Deng, 2015, 2018; Hoadley, 2015; Lundgren, 

2015; McEneaney, 2015; Wheelahan, 2015). Lambert (2018b) påpekar att en 

läroplan som handskas oförsiktigt med kunskap och lägger för mycket fokus 

vid specifika kompetenser och allmänna förmågor kan hindra elever från att 

lära sig powerful knowledge och därmed utveckla den ’power’ eller förmåga 

till förändring som denna kunskap ger den som har tillägnat sig den. Vidare 

anser Gericke et al. (2018) att styrkan med powerful knowledge är att det 

betonar vikten av akademisk ämneskunskap inom utbildningsvetenskap, 
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ämnesdidaktik och att undervisning alltid måste ha ett innehåll. Powerful 

knowledge riktar därmed ljuset mot att undervisningens innehåll borde vara 

den mest centrala frågan i skolan eftersom det är viktigt för elevernas framtid 

och borde genomsyra vad som är det övergripande syftet med skolan, ämnet 

eller momentet som ska undervisas (Gericke et al., 2018). 

Precis som Young och Muller understryker att powerful knowledge inte är 

något statiskt och en gång för alla givet behöver synen på vad Young och 

Mullers koncept powerful knowlegde är inte heller vara förutbestämd och 

oföränderlig (McLean Davies, 2020). På så vis kan powerful knowledge som 

ett teoretiskt perspektiv öppna för att även konceptet i sig kan vara en del av 

det som utforskas i dialog med en pågående diskussion om vad som är viktigt 

att undervisa om. I den här studien riktas intresset mot lärares didaktiska 

avvägningar i relation till ett kunskapsinnehåll som definieras av 

styrdokument, lärarens uppfattning av detta innehåll och didaktiseringen 

(Ongstad, 2006) av samma innehåll i en lokal kontext. Det finns också ett 

intresse för att utforska lärarnas förståelse av ett kunskapsinnehåll och deras 

uppfattningar om vad som är möjligt, betydelsefullt och relevant för eleverna 

att lära sig i kursen Svenska 1, vad lärarna anser är viktiga kunskaper för 

elevernas framtid och vad som är det övergripande syftet med de enskilda 

moment som undervisas i kursen Svenska 1. I den här studien är det de 

didaktiska vad-, vem-, hur- och varför-frågorna på klassrumsnivå som 

studeras och genom att tillföra konceptet powerful knowledge som teoretiskt 

perspektiv är det möjligt att med hjälp av de lärare som deltar i studien få syn 

på viktiga kunskaper i Gy11:s svenskämne genom att studera vad som görs i 

relation till olika texter. På så vis hjälper Young och Mullers teori till med att 

flytta fokus från lärarna som studieobjekt till undervisningens innehåll och hur 

den väljs ut.  

Epistemisk kvalitet 

Powerful knowledge är enligt Young och Muller (2016) ett sätt att tänka om 

utbildning och undervisningens syfte och lärares utformning av sin 

undervisning för att möjliggöra powerful knowledge hos eleverna är en viktig 

aspekt av lärares arbete (Hudson, 2019). Som teoretiskt perspektiv behöver 

konceptet powerful knowlege dock kombineras med ett mer konkret begrepp 

för att kunna belysa en undervisningspraktik. I den här studien kommer därför 

begreppet epistemisk kvalitet användas för att diskutera möjligheten till 

powerful knowledge i de deltagande lärarnas berättade undervisningspraktik. 

Hudson (2017, 2018) betonar att powerful knowledge är en ämnesspecifik 

kunskap som är tätt sammanvävt med begreppet epistemisk kvalitet och som 

utgår från spänningsfältet hög – låg epistemisk kvalitet (Hudson, 2017, 2018). 

Hudson beskriver att undervisning med hög epistemisk kvalitet utgår från 

öppenhet och kreativitet i undervisningen som uppmuntrar till kritiskt 

tänkande, kreativt resonerande, utvecklande av en större medvetenhet och 
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multipla lösningar. Det är till exempel viktigt att eleverna tillåts ställa egna 

frågor. Hög epistemisk kvalitet uppnås också genom ett förhållningssätt som 

präglas av low-stakes formativ bedömning för lärande där elever ges möjlighet 

att lära sig av fel och misstag. Undervisning av hög epistemisk kvalitet präglas 

vidare av ett holistiskt synsätt där olika undervisningsmoment i ett ämne 

integreras till en meningsfull helhet och syftar till att ge elever kunskaper som 

hjälper dem att lyfta blicken och se bortom den specifika uppgiften och den 

egna erfarenheten.  

Undervisning med låg epistemisk kvalitet menar Hudson (2017, 2018, 

2019) präglas i stället av en fragmenterad ämnessyn med betoning på ett 

innehåll som ses som något statiskt och en gång för alla givet och som är 

ofelbart och obestridligt. Ämnets innehåll delas upp i olika enheter och 

färdigheter som undervisas tämligen isolerat. Vidare sätter undervisningen 

färdighetsträning i fokus och går till stor del ut på att det finns rätt och fel svar 

och eleverna uppmuntras att lära sig saker utantill utan att reflektera. Låg 

epistemisk kvalitet förknippas även med ett förhållningssätt präglat av 

bedömning av lärande. Enligt Hudson (2018) finns det en stor risk att ett yttre 

performativt tryck i form av till exempel inspektioner eller en betoning på 

externa ’high-stakes’ standardiserade prov och mätbara resultat kan påverka 

lärares undervisning i riktning mot låg epistemisk kvalitet om fokus i 

undervisningen hamnar på att eleverna ska klara proven eller lära sig lätt 

mätbara faktakunskaper som memoreras utan att sättas in i ett sammanhang.  

Diskussionen om powerful knowledge och undervisning av hög respektive 

låg epistemisk kvalitet riktar också ljuset mot vilken typ av kunskap eller 

kunnande som finns inbyggt i ett skolämne eftersom powerful knowledge är 

ämnesspecifik (McLean Davies, Yates, Sawyer & Buzacott, 2021). McLean 

Davis et al. understryker att lärare spelar en nyckelroll i hur powerful 

knowledge kan skapas i ett klassrum genom att låta undervisningen präglas av 

hög epistemisk kvalitet. I undervisning i L1-ämnen – som i den här studien 

handlar om undervisning i ämnet svenska – får elever möta många olika typer 

av texter. McLean Davies (2020) lyfter fram att textval i L1-undervisningen 

handlar om mer än texten som artefakt, det handlar också om vilken kunskap 

och vilket kunnande elever kan utveckla genom att läsa och förstå olika texter. 

Därmed blir lärarens textval en stark bärare av powerful knowledge eftersom 

den text läraren väljer och vad eleverna gör med texten i undervisningen blir 

viktigt för vad eleverna lär sig (McLean Davies, 2020; Yates et al., 2019).  

I relation till L1-undervisningen lyfter McLean Davies et al. (2021) fram 

att låg epistemisk kvalitet utmärks av undervisning som fokuserar olika 

färdigheter som stannar vid att till exempel identifiera olika texttyper och 

genrer eller att klara av den tekniska sidan av läsprocessen. Undervisning av 

hög epistemisk kvalitet präglas av att den även möjliggör för elever att skapa 

mening av det lästa och tillägna sig kunskaper som gör att de kan koppla 

samman det lästa med kunskap om omvärlden. Den text som läraren väljer 

läses i en klassrumskontext men undervisningen syftar till att sammanbinda 
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läsaren med omvärlden genom att ge läsaren förmågan att kunna föreställa sig 

själv i andra kontexter (McLean Davies, 2020). Som exempel ger McLean 

Davies läsning av litterära texter där undervisningen når hög epistemisk 

kvalitet när den inte stannar vid att eleven ska lära sig litterära kunskaper utan 

också inbjuder elever till att möta det okända och förstå att det finns något 

bortom texten som ska läras och som kommer till liv genom texten och genom 

samtal om texten. Det handlar med andra ord om att ge eleven kunskaper som 

för eleven bortom texten, bortom klassrummet och bortom den egna 

erfarenheten. Resonemangen ovan om epistemisk kvalitet i relation till läsning 

i L1-ämnet engelska bedöms som överförbara till den här avhandlingen som 

har ett fokus på läsning i L1-ämnet svenska. Begreppen låg respektive hög 

epistemisk kvalitet används i den här studien för att belysa de deltagande 

lärarnas berättade undervisningspraktik och den powerful knowledge som 

möjliggörs i undervisningen.  
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Kapitel 4 Studiens design och 
forskningsprocessen 

Intresset i den här studien riktar sig mot vilka didaktiska utmaningar 

svensklärare på gymnasiet ställs inför när de ska välja innehåll till 

läsundervisningen i en policybemängd och performativ kontext. Ett särskilt 

fokus riktas mot vad lärarna anser vara viktigt att elever lär sig och vilken 

powerful knowledge som synliggörs i den berättade praktiken. För att uppnå 

studiens syfte behövde jag få kunna ta del av svensklärares uppfattningar och 

resonemang om deras undervisning och de texter som användes i 

undervisningen varför jag valde att göra en intervjustudie med verksamma 

svensklärare på gymnasiet. Intervjuerna är avsedda att utgöra en grund för att 

ge en bild av de uppfattningar som råder kring läsning hos de deltagande 

lärarna. För den empiriska delen av studien utgör även undervisningens texter 

och de arbetsuppgifter som hör till texterna en central källa för analys. I 

materialet ingår också de förteckningar över undervisningstexter som lärarna 

och jag upprättade tillsammans under intervjustudiens gång. 

Halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014) med de 

undervisande lärarna kompletteras således med material bestående av texter, 

uppgifter och textförteckningar. 

Studiens design 

För att kunna ta del av de fem deltagande lärarnas tankar kring de didaktiska 

avvägningar de gjorde och vilka motiv som låg bakom deras utformning av 

undervisningen designades studien i form av en intervjuserie under ett läsår. 

Intervjuserien bestod av fyra individuella intervjuer med varje deltagande 

lärare under läsåret och intervjuerna fördelades med jämna mellanrum under 

studiens gång. Avslutningsvis samlades alla lärarna till en gemensam 

gruppintervju i slutet av läsåret. Varje lärare deltog på så vis i fem intervjuer, 

fyra individuella och en i grupp. För att även kunna ta del av de texter som 

användes i lärarnas klassrum samlades också alla texter med tillhörande 

arbetsuppgifter in. Löpande under läsårets gång upprättade jag även 

tillsammans med varje lärare en förteckning av de texter som läraren använde 

i undervisningen med kolumner för textens titel, författare och genre samt vad 

syftet med texten var. Studiens empiri består således av transkriberade 
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intervjuer, textförteckningarna och de texter med tillhörande arbetsuppgifter 

som lärarna använde i undervisningen i kursen Svenska 1 under läsåret 

2015/2016. Intervjuerna redovisas i kapitel 5, 6, 7, 9 och 10 och de uppgifter 

som eleverna arbetade med presenteras där de diskuteras i de empiriska 

kapitlen. Textförteckningarna återfinns i bilaga 8–12. 

Forskningsprocessen har i många avseenden varit en iterativ process 

eftersom den hela tiden varit öppen för förändring och kunnat utformas efter 

de behov och frågor som uppstått under studiens gång. Ett exempel på detta 

är att de teoretiska perspektiven har tillkommit under studiens gång och på så 

vis har det empiriska materialet och de teoretiska perspektiven utvecklats 

parallellt (Alvesson & Kärreman, 2011), vilket lämnat utrymme för att 

analysera, tolka och omtolka det som kommit fram under 

forskningsprocessen. Intervjuguiderna (se bilaga 3–7) var inte heller 

fastställda med färdigformulerade frågor i förväg vid studiens början utan 

formulerades utifrån de frågor som väcktes vid det tidigare intervjutillfället. 

Intervjuguiderna utformades på så vis att de inledande frågorna handlade om 

vad som hade hänt sedan vi senast träffades och vilka texter eleverna hade 

arbetat med och varför, för att sedan gå över till att beröra olika teman som 

var gemensamma för alla fem lärarna. Intervjuerna avslutades med en 

individuell uppföljning på sådant som kommit upp under den tidigare 

intervjun och med frågor som gjorde det möjligt för lärarna att ta upp sådant 

som de själva ville dela med sig av. Ett tydligt exempel är att det nationella 

provet som avslutar kursen Svenska 1 inte var i fokus när studien inleddes 

men eftersom lärarna själva flera gånger återkom till det nationella provet som 

tema under intervjuerna så inkluderades frågor rörande det nationella provet i 

de senare intervjuerna. Att lärarna i sin undervisning så tydligt behövde 

förhålla sig till det nationella provet var också anledningen till att teori om 

policy och performativt tryck (se Ball et al., 2012) kom att bli studiens 

övergripande teoretiska perspektiv.  

Styrkan med intervjun som metod är att den ger forskaren möjlighet till en 

god inblick i de intervjuade personernas situation (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För detta var den kvalitativa halvstrukturerade intervjun lämplig som metod 

eftersom lärarna då gavs möjlighet att resonera om varför de valde att arbeta 

med olika texter och vad de ville att eleverna skulle lära sig genom att läsa och 

arbeta med dem. En halvstrukturerad intervju följer en förberedd intervjuguide 

som riktar in sig på vissa teman och som även innehåller förslag på öppna 

frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). I en halvstrukturerad intervju finns det 

också ett tydligt fokus för intervjun samtidigt som intervjuprocessen blir mer 

flexibel i och med att det finns utrymme för de personer som intervjuas att 

lyfta fram egna synpunkter och frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Valet av den halvstrukturerade intervjun var lämplig då jag genom 

intervjuerna ville ge lärarna möjlighet att ta upp saker rörande deras praktik 

som jag kanske inte förutsett, samtidigt som jag ville kunna behålla fokus på 

de frågor som var mitt fokus för varje intervjutillfälle. Formen för den 
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halvstrukturerade intervjun passade också bra eftersom jag i intervjuerna ville 

försöka uppnå ett samtalsklimat som i så stor utsträckning som möjligt liknade 

ett vanligt samtal. Även om jag hade en intervjuguide med specifika frågor 

och teman som jag ville ta upp under intervjuerna hade lärarna som deltog 

fortfarande stor frihet att formulera sina svar och även att ta upp saker som 

inte stod i intervjuguiden. Genom att följa upp de teman och samtalsämnen 

som lärarna själva initierade fick jag också en möjlighet att komma närmare 

lärarnas arbete med att utforma sin undervisning. Eftersom det kan påverka 

intervjuns innehåll om informanterna är väl införstådda med vad forskaren vill 

få syn på (Kvale, 2006) valde jag att inte låta lärarna ta del av intervjuguiderna 

i förväg. Vid varje intervju kom vi dock överens om att göra en uppföljning 

på en eller flera frågor vid nästa intervjutillfälle varvid lärarna på så vis fick 

en chans att tänka igenom och omformulera sina svar. 

Den sista intervjun i den här studien genomfördes i form av en 

gruppintervju med alla fem lärarna. I en gruppintervju finns det utrymme för 

flera teman, även teman som forskaren själv inte initierat, att få ta plats och 

utforskas av de medverkande lärarna under intervjutillfället (Wibeck, 2010). 

En fördel med en gruppintervju är att lärarna i gruppen kan känna sig tryggare 

och mindre exponerade än i individuella intervjuer vilket ger möjlighet för en 

större mångfald av idéer att träda fram under samtalet (Repstad, 2007). 

Nackdelarna med intervjuer i grupper kan vara att forskaren inte kommer åt 

de enskilda individernas åsikter om deltagarna upplever att deras åsikter 

avviker från normen eller från de andra gruppmedlemmarnas åsikter (Wibeck, 

2010). Det är dock min uppfattning att alla lärarna kom till tals och fick 

någorlunda likvärdigt talutrymme och att en tillåtande atmosfär rådde som gav 

de olika deltagarna utrymme att även uttala motsatta åsikter.  

Urval av deltagande lärare 

De fem lärare som medverkar i föreliggande studie arbetade vid den tidpunkt 

då studien genomfördes på fyra olika gymnasieskolor på olika orter i 

Mellansverige. Samtliga är behöriga lärare i svenska för gymnasiet och har 

vid tiden för studiens genomförande tjänstgjort som lärare i svenska mellan 7 

och 25 år. Detta betyder att alla fem både fick sin utbildning i en annan 

lärarutbildning än den som gäller i skrivande stund och att utbildningen 

skedde före 2011 års läroplansreform och därmed i relation till äldre 

läroplaner än den som gällde läsåret 2015/2016. Ett målinriktat urval 

(Bryman, 2011) skedde eftersom studiens intresse riktar sig mot svensklärares 

undervisning och val av innehåll i kursen Svenska 1 på gymnasiet. De 

urvalskriterier som ställdes upp för att delta i studien var att alla lärare skulle 

vara verksamma svensklärare på gymnasiet med erfarenhet av att undervisa i 

kursen Svenska 1. Dessutom skulle lärarna uppfylla kriteriet att de under hela 

det läsår som studien pågick skulle ha undervisning i minst en klass i kursen 
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Svenska 1. Inga önskemål specificerades om att lärarna skulle undervisa på i 

förväg särskilt utvalda program. 

Initialt kontaktade jag samtliga svensklärare på elva olika gymnasieskolor 

på tio olika orter, antingen genom att skicka ett mejl direkt till hela ämneslaget 

eller genom att via mejl kontakta en svensklärare som vidarebefordrade mitt 

mejl till övriga svensklärare på skolan. Tillvägagångssättet styrdes av 

möjligheten att lätt få tillgång till lärarnas mejladresser och kan på så sätt sägas 

vara ett bekvämlighetsurval. I mejlet beskrev jag kortfattat studien och skrev 

att jag ville komma i kontakt med svensklärare som kunde tänka sig att delta. 

Samtliga skolor som kontaktades erbjöd en blandning av studieförberedande 

program och yrkesprogram.2 Från en del skolor fick jag aldrig något svar trots 

upprepade kontaktförsök, varför jag fortsatte att kontakta skolor tills jag hade 

fått ihop det antal lärare som jag bedömde var lämpligt och som uppfyllde 

urvalskriterierna. Slumpen gjorde att alla fem lärarna som deltog i studien 

under det läsåret som studien pågick undervisade i kursen Svenska 1 på ett 

studieförberedande program. Det är därför troligt att det har påverkat studiens 

resultat liksom det faktum att lärarna utgör ett positivt urval i så måtto att de 

ville delta i studien eftersom de hade ett särskilt intresse för läsning och att 

arbeta med läsning inom ramarna för gymnasiets svenskämne.  

Att det blev just fem lärare som deltog i studien berodde på en kombination 

av planeringen av studien och en tillfällighet. Till en början bestämdes det att 

tre lärare var ett lämpligt antal att följa under ett år. Jag bestämde mig dock 

snabbt för att jag ville ha med ytterligare en lärare eftersom studien skulle 

pågå under en så pass lång tid som ett helt läsår och det finns mycket som kan 

hända under ett år som kan påverka en lärare att vilja avbryta sin medverkan. 

Med endast tre lärare skulle studien bli mycket sårbar om en av lärarna skulle 

byta tjänst eller bli sjukskriven. När jag sökte efter en fjärde lärare till studien 

fick jag samtidigt kontakt med två lärare som arbetade på samma skola och 

som gärna ville medverka. Jag bestämde mig för att inkludera båda lärarna i 

studien då jag bedömde att det skulle kunna berika studien med fler nyanser. 

Lärarnas rektorer kontaktades också och informerades både om studiens syfte 

och att lärare på deras skola ville delta i studien. Samtliga rektorer uttryckte 

sig positivt till att jag kom till deras skolor och intervjuade lärare. Jag valde 

att kontakta lärarna direkt och inte gå genom deras rektorer först eftersom jag 

ville skapa en direkt relation mellan mig och lärarna så att de skulle känna att 

deltagande i studien helt och hållet var deras eget val och inte var något som 

lades på dem uppifrån.    

De lärare som medverkar i studien har tilldelats de fiktiva namnen Jenny, 

Karin, Linnea, Magnus och Nora. Jenny har vid tiden då studien genomförs 

                               
2 Studieförberedande program är de gymnasieprogram som förbereder för högskolestudier, till 

exempel de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen. Yrkesprogram är de 

program som förbereder eleverna för en yrkesexamen, till exempel bygg- och 

anläggningsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. 
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arbetat som lärare i 25 år och hon har arbetat på samma skola under hela sin 

karriär och med elever från i stort sett alla skolans program. Skolan är en 

mindre skola i en glesbygdskommun som erbjuder de flesta av de nationella 

programmen och klassen Jenny undervisar i Svenska 1 består av elever från 

natur- och teknikprogrammen. Karin har arbetat som lärare i tolv år och hon 

arbetar på en stor skola som endast erbjuder högskoleförberedande program, 

skolan ligger i en större stad. Hon har erfarenhet från flera olika skolor och av 

att arbeta på både studieförberedande och yrkesförberedande program. 

Klassen hon undervisar i Svenska 1 det år studien genomförs går det 

naturvetenskapliga programmet. Linnea och Magnus tjänstgör på samma stora 

skola på en mellanstor ort som erbjuder de flesta av de nationella programmen. 

Linnea har arbetat som lärare på den här skolan i sju år och har då undervisat 

på olika program. När studien genomförs undervisar hon en klass på det 

samhällsvetenskapliga programmet i Svenska 1. Magnus har arbetat som 

lärare i sju år, varav de två senaste på den nuvarande skolan, och har tidigare 

erfarenhet av att undervisa på det individuella programmet. Även han 

undervisar i Svenska 1 på det samhällsvetenskapliga programmet. Linnea och 

Magnus samarbetar tätt ihop och försöker se till att de två parallellklasserna 

får en så likvärdig undervisning i svenska som möjligt. Nora, slutligen, arbetar 

på en relativt stor skola i en större stad. Skolan erbjuder i huvudsak fyra 

nationella program, varav ett är yrkesförberedande, och klassen som Nora 

undervisar i Svenska 1 går på ekonomiprogrammet. Nora har arbetat som 

lärare i sexton år varav det senaste året på den nuvarande skolan, och hon har 

erfarenhet av att undervisa på flera olika program. 

Studiens genomförande 

Alla deltagare i studien fick efter en inledande kontakt via mejl ett 

informationsbrev som beskrev studiens upplägg och vad som förväntades av 

dem som deltagare (bilaga 1). Denna information upprepades även muntligt 

vid den första träffen med lärarna. Då lärarna tackat ja till att medverka 

skickades även en samtyckesblankett via mejl som skrevs under och samlades 

in innan intervjuerna ägde rum (bilaga 2). De individuella intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum på respektive lärares skola utom för en lärare 

där den första intervjun i augusti genomfördes på skolan men resterande tre 

intervjuer ägde rum utanför skolan eftersom det inte fanns något tillgängligt 

rum på skolan där intervjuerna kunde genomföras ostört.  

Intervjuerna med de fem deltagande svensklärarna genomfördes i en serie 

av fyra individuella intervjuer som ägde rum vid skolstarten i augusti, i 

november, i mars och i maj under ett läsår när de alla undervisade i kursen 

Svenska 1 på gymnasiet. I en tid då lärares arbetstid är hårt pressad av olika 

krav och arbetsuppgifter var det inte helt enkelt att bestämma hur mycket av 

lärarnas tid jag kunde begära att ta i anspråk för intervjuer. Även om jag gärna 
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hade träffat dem alla fler gånger så bedömde jag det som rimligt att vi skulle 

kunna ses vid fyra tillfällen utan att det skulle påverka lärarnas arbetsbörda 

alltför mycket. Vid den första intervjun i augusti hade lärarna börjat planera 

för kursen men de hade ännu inte hunnit träffa eleverna som kom till skolan 

veckan efter. Den första intervjun fick därmed ett fokus som rörde sig på ett 

mer generellt plan och som var framåtblickande till sin natur. De följande två 

intervjuerna genomfördes jämnt fördelade under läsåret under den pågående 

kursen varför fokus hamnade på det som rent konkret hände i kursen. Den 

sista individuella intervjun genomfördes så nära slutet på kursen som lärarnas 

tid tillät och fick en tillbakablickande och sammanfattande karaktär. 

Intervjumaterialet redovisas nedan i Tabell 1:   

 

Tabell 1. Intervjuöversikt 

Enskilda  

intervjuer 
Jenny Karin Linnea Magnus Nora 

Intervju 1: 

Augusti 2015 

 

47 min 

 

62 min 

 

63 min 

 

71 min 

 

58 min 

Intervju 2: 

November 2015 

 

68 min 

 

65 min 

 

67 min 

 

74 min 

 

64 min 

Intervju 3: 

Mars 2016 

 

62 min 

 

64 min 

 

50 min 

 

61 min 

 

61 min 

Intervju 4:  

Maj 2016 

 

74 min 

 

79 min 

 

53 min 

 

77 min 

 

74 min 

Total  

samtalstid: 251 min 270 min 223 min 283 min 257 min 

Gemensam 

gruppintervju      

 

Juni 2016 

 

94 min 

    

 

 

Varje intervjutillfälle tog cirka en timme i anspråk och alla intervjuer 

spelades in med en diktafon. I intervjuerna berättade lärarna om vilka 

didaktiska avvägningar som låg till grund för undervisningen genom att 

redogöra för sina urvalsprinciper, vilket syfte som låg bakom varje textval och 

vad lärarna ville att eleverna skulle lära sig genom att arbeta med texterna. 

Efter varje intervjutillfälle reflekterade jag över och antecknade mina 

spontana tankar om och reaktioner på vad som hade utspelat sig under 

intervjun. Under läsåret fick jag även ta del av lärarnas fullständiga 

textunderlag och tillhörande arbetsuppgifter för undervisningen i Svenska 1. 

Varje intervjutillfälle inleddes med att jag och läraren gick igenom vilka texter 

som använts i undervisningen sedan det förra intervjutillfället och läraren fick 

berätta om vad som låg bakom just de textvalen, hur eleverna hade arbetat 

med texterna och vilka förmågor och kunskaper lärarna ville att eleverna 
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skulle utveckla när de arbetade med texterna. På så vis skapade vi gemensamt 

de förteckningar över undervisningens texter som ingår i materialet (se bilaga 

8–12) och som lärarna också löpande under året fick ta del av för att få 

möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter eller missuppfattningar från 

min sida. Texterna står i förteckningarna i den ordning som de användes i 

kursen. Textförteckningarna fungerade även som samtalsunderlag vid 

inledningen av intervjuerna och gav en bild av det arbete lärarna utförde 

mellan de gånger vi träffades för intervjuerna. Under insamlingen av empirin 

utgick jag från ett vidgat textbegrepp, det visade sig dock under studiens gång 

att det i huvudsak var typografisk skriftlig text som lärarna använde sig av. I 

min studie kommer således begreppet text i första hand att fokusera och 

referera till skrivna texter på papper eller skärm. 

I slutet av läsåret samlades alla fem lärarna för en gemensam avslutande 

gruppintervju som varade i en och en halv timme. Syftet med att sammanföra 

de fem lärarna i slutet av intervjuserien var att låta dem tillsammans reflektera 

över de olika teman som jag under läsåret uppfattat att de i deras tal ofta 

återkom till. I den avslutande gruppintervjun fick lärarna därför reflektera över 

vad de själva trodde de bakomliggande orsakerna till att de uttalade sig som 

de gjorde under intervjuserien kunde vara.  

Databearbetning och analys 

Det empiriska materialet i den här studien består av 21 transkriberade 

intervjuer, alla texter med tillhörande arbetsuppgifter från fem kurser i 

Svenska 1 samt de textförteckningar som jag och lärarna upprättade 

tillsammans under studiens gång. Det är således ett tämligen omfattande 

material och i analysen av materialet har jag därför prioriterat sådant som varit 

relevant i relation till studiens intresse och forskningsfrågor. När det gäller 

intervjuerna har en re-analys av materialet som ingår i min licentiatuppsats 

(Larsson, 2018) gjorts. Intervjumaterialet analyserades första gången i 

samband med arbetet med licentiatuppsatsen utifrån det syfte och de 

frågeställningar som ingick i den studien. Detta medförde att det fanns en 

förtrogenhet med materialet redan inför den analys som gjordes i samband 

med avhandlingsarbetet. Under arbetet med avhandlingen analyserades hela 

intervjumaterialet igen med fokus på det syfte och de frågeställningar som 

gäller för avhandlingen, vilket innebar en re-analys av intervjumaterialet för 

de delar som tidigare ingick i licentiatuppsatsen. Under analysprocessen har 

jag använt mig av programmet NVivo12 som är ett verktyg för analys av data 

och som möjliggör tematiska innehållsanalyser. Både transkriberingarna och 

textförteckningarna har således kodats och kategoriserats utifrån en 

innehållsanalys med hjälp av NVivo12. 

Arbetet med transkriberingarna skedde fortlöpande under hela det år 

datainsamlingen pågick. Efter varje intervjuomgång lyssnade jag igenom och 
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transkriberade intervjuerna, dels för att det underlättade arbetet med 

transkriberingen att intervjusituationerna fortfarande var färska i minnet, dels 

för att intervjuguiden för den följande intervjuomgången till stor del tog sin 

utgångspunkt i det som samtalet handlat om i den föregående intervjun. För 

att underlätta för läsningen både vid analysen och vid presentationen av citat 

kan det vara en fördel om transkriberingarna av intervjumaterialet har en 

skriftspråklig inriktning (Kvale & Brinkmann, 2014). I den här studien har 

fokus för intervjumaterialet varit att göra en innehållsanalys av lärarnas 

utsagor där ljuset riktats mot vad lärarna har sagt snarare än hur de har sagt 

något (Kvale & Brinkmann, 2014). Alla intervjuerna transkriberades således 

med ett innehållsfokus och samtliga transkriberingar ligger därmed nära 

skriftspråket, vilket även underlättar för läsning och förståelse av citat som 

används i de empiriska kapitlen. Även om det är ett vardagligt språk som 

uttrycks i transkriberingarna har upprepningar, omtagningar, stakningar, 

harklingar och ord som ”typ” och ”liksom” städats bort för läsbarhetens skull. 

Av samma skäl har inte heller pauser markerats annat än när det gäller längre 

pauser som markerats med [ … ]. I citaten som finns med i avhandlingstexten 

innebär markeringar med / … / att citatet har kortats ned, och markeringar 

med … visar att den som talar inte fullföljer satsen. Enkla citattecken runt ord 

eller satser, som till exempel ’men den här boken är så bra’ markerar att lärarna 

ändrar rösten för att illustrera att de återger vad någon annan person har sagt. 

Ord i standardtext inom hakparentes, till exempel [kanondebatten], är ord som 

jag har lagt till för att förtydliga något som kan uppfattas som otydligt i citatet. 

Ord i kursiv inom hakparentes, till exempel [skrattar], innebär att den som 

talar gör något samtidigt, till exempel skrattar. I en intervjustudie blir det extra 

viktigt att låta de deltagande lärarna komma till tals eftersom det är deras 

utsagor som utgör underlaget för analys och diskussion. Därför har jag i de 

empiriska kapitlen valt att försöka få fram lärarnas erfarenheter genom att i 

texten låta deras röster höras genom förhållandevis många citat. 

Analysen av intervjuerna och textförteckningarna skedde parallellt under 

databearbetningen. Intervjuerna analyserades i form av en tematisk 

innehållsanalys i en stegvis process enligt Braun och Clarkes (2006) modell. 

Analysen inleddes redan under arbetet med transkriberingarna då detta arbete 

i sig innebär en tolkande process (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom 

transkriberingsarbetet utfördes under arbetet med licentiatuppsatsen började 

analysprocessen för avhandlingsarbetet med att jag återigen lyssnade igenom 

hela intervjumaterialet samt läste igenom transkriberingarna och 

textförteckningarna flera gånger. I ett första skede organiserades lärarnas 

utsagor i relation till de teman som återfinns i intervjuguiderna, som till 

exempel textarbete, läsning och kunskapskrav samt ämnesuppfattning. 

Därefter läste jag igenom lärarnas svar igen och förde anteckningar om olika 

mönster som kunde identifieras. Exempel på sådana mönster var textval, syfte 

med läsning, bedömning av läsning, det nationella provet och en performativ 

kontext. Nyckelord som jag noterade var till exempel läsuthållighet, 
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läsmotstånd, sakprosa, skönlitteratur, examination av läsning, metaspråk, det 

önskansvärda och praktisk realitet. Därefter fortsatte analysarbetet med hjälp 

av dataprogrammet NVivo12 där materialet kodades.  

Kodningen av materialet var både datastyrd och begreppsstyrd (jämför 

Kvale & Brinkmann, 2014). Att kodningen var datastyrd innebar att jag 

använde koder som utvecklades genom analys av materialet, som till exempel 

avvägningar i relation till elevgruppen, ämnesspecifika kunskaper och 

begrepp, läslust, textsamtal, värdegrund, textaktivitet, nationellt prov och 

påverkan på undervisningen. Den begreppsstyrda kodningen utgår från redan 

utvecklade begrepp från litteratur och teori och här utgick jag dels från de 

didaktiska frågorna vad, vem, hur och varför (Wahlström, 2015), dels de 

teoretiska perspektiv som utgör avhandlingens teoretiska ramverk som 

analysverktyg (se kapitel 3). Teoretiskt grundande begrepp som användes vid 

kodningen är till exempel lokal och professionell kontext, policy, 

läsförståelse, epistemisk kvalitet och performativt tryck.  

Nästa steg blev att sortera koderna i olika teman och underteman. Två 

huvudteman identifierades, läsundervisning och läsning i en performativ 

kontext, vilka blev utgångspunkten för uppdelningen av de empiriska kapitlen 

i avhandlingens Del I och Del II. För varje del identifierades större 

övergripande teman som har utgjort grunden för vart och ett av de fem 

empiriska kapitlen i avhandlingen: textval i en ständig förhandlingsprocess, 

de andra texterna och de riktiga texterna, från färdighet till kunskap bortom 

texten, bedömning och examination av elevers läsning samt anpassning och 

motstånd – navigering under ett performativt tryck. Varje tema har också olika 

underteman som representeras av de olika kapitlens underrubriker, till 

exempel avvägningar för att välja rätt text i kapitel 5 samt examination av 

läsning i klassrummet och det nationella provet som examination av läsning i 

kapitel 9.  

Även textförteckningarna analyserades utifrån ett innehållsfokus med hjälp 

av NVivo12 och kodades utifrån nyckelord som sakprosa och skönlitteratur, 

olika texttyper som till exempel roman, novell, dikt, argumenterande text och 

lärobokstext samt textens medium som till exempel papper, digital eller film. 

Texterna kodades även med avseende på författarens kön och geografiska 

hemvist, tidsperiod för texternas publicering, om texterna lästes gemensamt, i 

grupp eller enskilt, om läraren eller eleverna valde texten och vilken typ av 

aktivitet i form av skrivande, talande eller endast läsning som texterna var 

utgångspunkt för. Även om ingen regelrätt kvantitativ analys gjordes av 

textförteckningarna gav analysen i NVivo en översikt även av kvantitativa 

inslag i form av till exempel hur många texter i undervisningen som var av 

skönlitterär eller sakprosakaraktär, antalet romaner eller lärobokstexter, 

andelen texter på papper eller i digital form samt hur många texter från olika 

tidsperioder och geografiska områden som användes. Analysen av 

textförteckningarna gjordes både på alla textförteckningar som helhet och på 

enskild kursnivå.  
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Förtrogenhet med fältet 

Studiens intresse har sitt ursprung både i en samhällelig debatt om läsning i 

skolan och i min egen lärarpraktik. Under det läsår som materialet samlades 

in var jag själv verksam som svensklärare på gymnasiet, parallellt med mina 

forskarstudier. Att beforska ett fält som forskaren sedan tidigare är förtrogen 

med innebär att balansera på en gräns mellan lagom stor identifikation och 

engagemang för det som sker och ett upprätthållande av en distanserad 

forskarroll (Repstad, 2007). Det faktum att jag själv undervisade i svenska 

samtidigt som jag intervjuade andra svensklärare kan ha bidragit till att lättare 

ge mig tillträde till fältet och till att ge mig legitimitet hos de medverkande 

lärarna. Det underlättade troligtvis även för att kunna genomföra intervjuerna 

med en god samtalston. Att ha god kännedom om fältet och kunskaper om 

ämnet som intervjuerna ska utforska är också nödvändigt för att kunna ställa 

relevanta frågor och för att kunna följa upp intervjupersonernas svar med 

andrafrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtidigt som denna dubbla roll kan 

ge forskaren en fördel så finns det också en risk att forskaren identifierar sig 

för mycket med intervjupersonerna. Om så sker kan det kritiska perspektivet 

gå förlorat om resultaten beskrivs ensidigt ur intervjupersonernas perspektiv 

utan att bilden nyanseras (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför har jag medvetet 

strävat efter att distansera mig och förhålla mig neutral under 

forskningsprocessen. 

Det är också viktigt att både se och erkänna den förförståelse som forskaren 

har för det som ska undersökas (Alvesson & Kärreman, 2011). Den dubbla 

rollen som verksam svensklärare och doktorand i pedagogiskt arbete krävde 

att jag hela tiden var tvungen att fundera på min egen förförståelse av frågorna 

som skulle diskuteras i intervjuerna. Detsamma gällde under analysen av 

materialet då det gäller att inte identifiera sig för mycket med de deltagande 

lärarna och riskera att tappa den akademiska distansen. Det är annars lätt hänt 

att en forskarstuderande lärare utgår från ett förutfattat samförstånd som 

kanske inte finns där och därmed hamnar i ett förgivettagande eftersom den 

som intervjuar och de som blir intervjuade har samma referensramar och 

ämneskultur. I den här studien har jag till exempel blivit varse att alla 

svensklärare väljer att bli svensklärare av olika anledningar och att inte alla 

ämneslag i svenska har samma förutsättningar eller präglas av den anda som 

jag själv har skolats in i. Under hela forskningsprocessen, både vad gäller 

insamlandet av empirin och under skrivprocessen, har det därför varit 

betydelsefullt att jag har fått hjälp med att få syn på förgivettanden som jag 

burit med mig från min egen lärarbakgrund. Detta har skett både i formella 

seminarier och i informella situationer tillsammans med seniora forskare och 

doktorandkollegor.  
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Etiska överväganden 

Under hela avhandlingsarbetet har det varit viktigt för mig att förvalta de 

medverkande lärarnas förtroende. För att så långt som det är möjligt försöka 

säkerställa att lärarna avidentifierats har därför både lärarna och deras skolor 

fått fingerade namn redan i transkriberingsprocessen. Jag övervägde även 

initialt att inte låta lärarna framträda med fingerade namn utan att till exempel 

kalla dem Lärare 1 och Lärare 2 för att inte genom namnen avslöja lärarnas 

biologiska könstillhörighet. Jag beslutade dock att även om lärarnas identitet 

behöver skyddas genom en avidentifiering så ville jag inte avpersonifiera dem 

utan låta dem framträda som verkliga personer – om än tolkade genom min 

forskningslins – varför jag höll fast vid att tilldela lärarna fiktiva namn. Även 

andra detaljer som till exempel vilka orter lärarna var verksamma på, vilka 

andra ämnen som lärarna undervisade i och vilken lärplattform skolorna 

använde har avidentifierats.  

Studien har i alla avseenden följt Vetenskapsrådets etiska råd för 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011; senare även 2017). 

De deltagande lärarna fick skriva på samtyckesblanketter innan studien 

började och de informerades samtidigt om vad materialet skulle användas till. 

Skriftligt och muntligt samtycke inhämtades även för inspelning av 

intervjuerna med hjälp av diktafon samtidigt som lärarna informerades om att 

ingen obehörig kommer att ha tillgång till det insamlade materialet som 

förvaras enligt det ansvariga lärosätets riktlinjer. De medverkande lärarna fick 

även information om att de skulle avidentifieras både vid transkribering av 

intervjuerna och vid den slutliga publiceringen. Lärarna informerades också 

om att deras medverkande i studien skedde helt och hållet på frivillig basis 

och att de när som kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak och utan 

några konsekvenser för den egna personen.  

När det gäller de fem lärarnas medverkan i den sammanflätade licentiat- 

och avhandlingsstudien väcks frågan om vad lärarna tackade ja till att delta i 

eftersom intervjumaterialet använts till två studier med olika fokus. Eftersom 

intresset för intervjustudien redan från början var lärarnas tal om textval och 

sin undervisning som utgick från läsning av olika texter är det egentligen den 

föreliggande studien som var det ursprungliga syftet med intervjustudien. I 

licentiatuppsatsen var det dock det nationella provet i Svenska 1 som kom att 

stå i fokus när studien behövde avgränsas. Efter att licentiatuppsatsen 

publicerats kontaktade jag de fem lärarna och berättade att arbetet med studien 

skulle fortsätta men nu med fokus på undervisningen och det material som 

inte fått plats i licentiatstudien. Lärarna bjöds då in att höra av sig om de hade 

några synpunkter på detta. Ingen av dem har dock haft några synpunkter och 

på sätt och vis är det den studie som var tänkt från början som nu har fått ta 

form. 

Merparten av materialet har kommit till genom kvalitativa intervjuer med 

fem lärare. Det är viktigt att komma ihåg att en intervjusituation i en 
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forskningsstudie i princip aldrig kan betraktas som jämlik (Kvale, 2006). En 

forskningsintervju är en enkelriktad dialog då det är intervjuarens roll att ställa 

frågor och intervjupersonens roll är att besvara frågorna (Kvale & Brinkmann, 

2014). I en intervjustudie påverkar forskaren processen redan i val av 

forskningsområde och det är alltid forskaren som styr över intervjuns innehåll 

genom att avgöra vilka frågor som ska diskuteras och som sitter på 

tolkningsföreträdet vid analysen av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag 

som intervjuare behövde därför under intervjuserien vara medveten om att jag 

innehade en maktposition gentemot lärarna. Maktrelationen komplicerades 

även genom att lärarna visste att jag under tiden för studiens genomförande 

också var verksam som gymnasielärare i svenska. Samtidigt som vi var 

jämlika ämneskollegor i vårt yrkesutövande var vi ojämlika i ett 

forskningsprojekt där jag styrde projektet som lärarna deltog i. Det gällde 

således att balansera mellan att skapa en intervjusituation där 

intervjupersonerna kände sig tillräckligt trygga och fria för att våga dela med 

sig av sina tankar och föreställningar samtidigt som allt som kom fram i 

intervjun syftade till att bli föremål för analys med målet att utgöra grund för 

offentlig publicering. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att denna 

balansgång försätter forskaren i ett etiskt dilemma då det om 

intervjusituationen präglas av öppenhet och ett gott samtalsklimat föreligger 

en risk att intervjupersonen under intervjun avslöjar för mycket och uttalar sig 

om saker som hen sedan ångrar att hen har sagt. Det fanns i föreliggande studie 

en risk att lärare som under intervjuerna uttalade sig kritiskt om det 

performativa trycket de upplevde genom skolledning, huvudman eller lokala 

politiker skulle kunna oroa sig för obehagliga konsekvenser om de skulle 

kunna identifieras. Detta har hanterats genom att jag, som nämnts ovan, varit 

noggrann med att avidentifiera de fem lärarna redan från början i 

forskningsprocessen.  

I kvalitativa forskningsstudier finns det alltid en risk att de personer som 

deltar i studien kan komma att känna stress eller ett obehag om det visar sig 

att de till exempel i en intervju råkat visa upp personliga tillkortakommanden 

eller inkonsekvenser. I den här studien riskerade de deltagande lärarna att 

känna sig utsatta om det visade sig att de i intervjuerna blottade något som 

skulle kunna uppfattas som brister i undervisningen. En intervju kan dock 

också vara en lärprocess (Kvale & Brinkmann, 2014) och risken för att de 

deltagande lärarna skulle känna obehag har troligtvis uppvägts av möjligheten 

att i lugn och ro få reflektera över den egna undervisningen och utifrån detta 

få en möjlighet att utveckla både undervisningen och den egna lärarrollen.  
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Del I – Viktig läsning 

De tre empiriska kapitlen i Del I är skrivna i samband med doktorsprojektet 

och utgör den del av avhandlingen som har fokus på lärarnas berättade praktik 

när det gäller hur de iscensätter sin läsundervisning i kursen Svenska 1. I Del 

I ges en bild av de didaktiska överväganden lärarna gör utifrån vad de vill att 

eleverna ska lära sig när de läser och arbetar med olika texter i undervisningen. 

Kapitel 5 redogör för lärarnas berättelser om hur det går till när de väljer texter 

till sin undervisning, och vilka avvägningar och förhandlingar som äger rum 

innan de olika texterna hamnar i klassrummet. Kapitel 6 redovisar vilka texter 

lärarna väljer och vilken funktion de olika texterna får i undervisningen. 

Kapitel 7 handlar om vad lärarna säger om varför texterna ska läsas – vad som 

är syftet och vad det är lärarna vill att eleverna ska lära sig när de arbetar med 

texterna. I kapitel 8 sker en analys och reflektion över den bild av 

undervisningen som framträtt i de tre föregående kapitlen.  
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Kapitel 5 Textval i en ständig 
förhandlingsprocess 

”Ja, vad man än väljer så väljer man bort massor 

med viktigt. Den känslan får jag hela tiden.” 

   (Nora, intervju 1) 

 

 

Textarbete är något som är centralt i svenskämnet. Oavsett om man med ordet 

text endast menar det skrivna ordet eller det vidgade textbegreppet så är just 

texten något av ett nav för de aktiviteter som sker i ett svenskklassrum. I nu 

gällande ämnesplaner för gymnasiet, Gy11 (Skolverket, 2011), finns förvisso 

skrivningar som anger att olika typer av texter ska behandlas i undervisningen, 

men exakt vilka texter som ska tas upp lämnas till den enskilda läraren att 

avgöra. Det finns heller inte några anvisningar i styrdokumenten om hur 

textarbetet ska se ut i klassrummet även om kunskapskraven anger de 

förmågor som undervisningen ska syfta till att utveckla hos eleverna. Eftersom 

ämnesplanen i svenska i Gy11 lämnar helt öppet för den enskilda läraren att 

välja texter som kan kopplas till det centrala innehållet finns det en oändlig 

mängd texter som svensklärare kan välja mellan som undervisningstexter. 

Varför valet faller just på vissa texter och inte på andra handlar det här kapitlet 

om.  

I det här kapitlet är det avhandlingens första forskningsfråga om hur lärarna 

beskriver sina didaktiska avvägningar i val av texter till sin undervisning som 

står i fokus. Ljuset riktas i huvudsak mot lärarnas berättelser om på vilka 

grunder de gör sina didaktiska avvägningar när de väljer texter till sin 

undervisning. Genom lärarnas beskrivningar av hur de motiverar sina textval 

och hur det går till när de väljer texter för sin undervisning framträder en bild 

av en både enkel och samtidigt komplex urvalsprocess. Enkel i bemärkelsen 

att tidspress och den lokala kontexten ibland tvingar fram snabba och 

oreflekterade beslut, komplex på så vis att då omständigheterna medger det så 

behöver lärarna beakta, ta ställning till och förhandla med en rad olika faktorer 

på olika nivåer innan de väljer en text. 
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Avvägningar för att välja ”rätt” text 

Lärarna som deltar i studien förmedlar ett intryck av att de oftast lägger ner 

mycket tid och tankeverksamhet på att välja rätt text för sin undervisning i 

kursen Svenska 1. De påpekar att det finns många faktorer som de som 

svensklärare behöver förhålla sig till när de ska arbeta med olika texter i en 

klass. Nora lyfter fram att det finns en utmaning i att välja texter som täcker 

allt det som hon vill uppnå med undervisningen så att eleverna lär sig det de 

ska samtidigt som texterna ska väcka elevernas intresse. Hon resonerar även i 

termer av kvalitet och säger att hon tidigare var väldigt bestämd med att alla 

texter måste hålla en viss kvalitet enligt hennes standard, men att hon på senare 

år backat från den ståndpunkten. Om en elevs intresse för att läsa väcks av en 

bok som Nora egentligen inte tycker tillför något till kursen så får hon 

förhandla med sig själv om vad det egentliga syftet med läsningen är:  

Nora: Det här kanske är enda ingången. Man kan väl ha sina principer men 
man får inte vara så principfast att det inte går att rucka på det. 
    (Intervju 1) 

 

Nora ger uttryck för att det är viktigare att få igång eleverna att läsa än att de 

blir bevandrade i en litteraturvetenskaplig kanon, en synpunkt som även de 

andra fyra lärarna framhåller i intervjuerna. Karin lyfter fram att hon anser att 

friheten att välja texter är större i årskurs 1 än i de andra gymnasiekurserna 

eftersom de inte behöver vara knutna till någon speciell litteraturhistorisk 

epok. Hon fortsätter med att förklara att det i hennes undervisning egentligen 

inte är texterna i sig som är undervisningens röda tråd, utan att de texter hon 

tar in i klassrummet styrs dels av de uppgifter som hon vill att eleverna ska 

arbeta med och vad hon vill att eleverna ska lära sig, dels av vad hon tror kan 

vara intressant för eleverna att läsa så att de kan få en positiv upplevelse av 

läsning redan från början av gymnasiet. Magnus uttrycker att han trots att han 

försöker förhålla sig till de didaktiska frågorna när han väljer texter så kan han 

inte alltid svara på varför han väljer vissa texter och inte andra. Ibland handlar 

det helt enkelt bara om en erfarenhet av att en text är bra och har fungerat bra 

tillsammans med elever. Både Magnus och Linnea säger vidare att de tycker 

att det är svårt att välja text eftersom det är så många olika saker de behöver 

ta hänsyn till, som till exempel att både de själva och eleverna ska tycka att 

texten är intressant att läsa och diskutera och att den ska gå att ”sälja in” till 

eleverna.  

Linnea, Karin och Nora resonerar också i termer av att de hellre prioriterar 

kvalitet än kvantitet när det gäller textarbete i klassrummet och att de hellre 

arbetar med, som Karin uttrycker det, ”lite färre texter och jobbar djupare med 

dem än att man ska hasta igenom flera texter varje lektion” (Intervju 1). Det 

är inte alltid som långt och mycket är att föredra, påpekar Linnea, och 

understryker att hur man läser och arbetar med en text är viktigt:  
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Linnea: Hellre kvalitet än kvantitet. Att läsa bra texter men göra det ganska 
grundligt, och låta dem få gott om tid och inte bara ösa på dem uppgifter och 
texter som de ska läsa och en massa saker. Utan hellre att man får kanske 
sjunka in i någonting. 
    (Intervju 4) 

 

Nora uttrycker sig i liknande ordalag och lyfter fram vikten av att eleverna 

känner att det blir meningsfullt att läsa. ”Det är ju också en avvägning, det 

måste ge någonting”, säger hon och fortsätter med att säga att ”det är bättre att 

läsa lite mindre men så har det gett någonting, en känsla av att jag vill läsa 

igen, i stället för att det bara läggs på och läggs på” (Intervju 2).  Karin, Linnea 

och Nora lyfter fram att det är viktigt att välja texter som ska utgöra underlag 

för olika undervisningsmoment med omsorg, både vad gäller innehåll och 

mängden texter som eleverna ska läsa. De menar att det är viktigare att 

läsningen blir meningsfull än att den blir omfattande. Gemensamt för de fem 

lärarna när det gäller hur de väljer undervisningstexter är att de vill att eleverna 

i undervisningen ska få möjlighet att stifta bekantskap med olika texttyper, att 

de texter som väljs helst ska ge upphov till intressanta diskussioner och att 

eleverna ska stimuleras till att vilja läsa mer.  

Även om lärarna ger uttryck för en önskan om att de didaktiska aspekterna 

ska vara ledande i planeringen av undervisningen sker det hela tiden olika 

sorters förhandlingar om vad som är möjligt, eller inte möjligt, att ta in 

klassrummet. Det är dock i de didaktiska frågorna lärarna börjar när de 

berättar om sina textval. En ledande princip hos alla fem lärarna är att eleverna 

ska få möta en variation av texter: 

Jenny: Men jag menar att bredden måste vara det som gör att du kan öppna 
nya dörrar och få en mångfald.  
    (Intervju 4) 

 

Jenny pekar här på vikten av att eleverna får möta många olika perspektiv 

genom de texter de får möta i undervisningen för att på så sätt vidga elevernas 

vyer.  

Ett sätt att få möta många olika perspektiv menar lärarna är att låta eleverna 

läsa texter av så många olika typer och författare som möjligt. Som exempel 

nämner lärarna att eleverna ska möta texter av manliga och kvinnliga 

författare och texter från olika tider och olika kulter, formuleringar som också 

står tydligt utskrivna i ämnesplanen. Nora beskriver hur hon även försöker 

variera mellan faktatexter och skönlitteratur och att om bokvalet till exempel 

tidigare under terminen föll på en modern roman plockas noveller in från lite 

äldre tider. Nora berättar vidare att hon ibland vill ta in lite provocerande texter 

i klassrummet för att eleverna ska kunna ta ställning i en särskild fråga. Karins 

tolkning av ämnesplanen i Svenska 1 är att kursen är mer inriktad på att 

eleverna ska få bekanta sig med olika texttyper, reflektera över det lästa och 

fundera på texters budskap samt relatera texterna till sig själva. Hon lägger 
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stor vikt vid att eleverna ska känna att läsning av olika texter inte är något 

farligt, att de ska kunna känna igen sig och vilja läsa mer. Linnea resonerar 

också om betydelse av att välja texter med rätt omfång:  

Linnea: Vi har ju hela spannet i en klass, oftast, de som inte läser alls och de 
som läser en bok i veckan om jag överdriver lite. Men det finns ju alla varianter 
så att säga. Så därför är det ju så viktigt att variera textlängd och vilken typ av 
text man jobbar med och inte jobbar med för svåra texter i årskurs ett så att de 
tappar tron på sig själv som läsare. 
    (Intervju 1)  

 

Att både texttyperna och längden på texterna behöver variera är enligt Linnea 

ett viktigt led i att stötta elevernas läsning. Både Linnea och Karin lyfter även 

fram, som nämnts ovan, att de hellre arbetar med lite färre texter och går lite 

mer på djupet med dem än att de stressar igenom textarbetet för att hinna så 

mycket som möjligt. Linnea nämner också att hon även föredrar att läsa hela 

texter hellre än utdrag ur längre texter för att eleverna bättre ska få en full 

förståelse av texten och för att alla elever då får förutsättningar att hinna läsa 

hela texten. 

I frågan om texturval i svenskundervisningen ligger även en fråga om 

svenskämnets litterära kanon inbyggd. De lärare som deltar i den här studien 

menar att de är kritiska till att det ska finnas en fastställd litterär kanon för 

svenskämnet eftersom det skulle begränsa deras valmöjligheter. Jenny som 

har arbetat med utgångspunkt i tre olika läroplaner påpekar att i praktiken 

finns det ju redan en inofficiell kanon i och med det texturval som finns i 

läroböcker och som inte tenderar att förändras särskilt mycket över tid, oavsett 

läroplan. Även om hon själv inte använder någon specifik lärobok så menar 

hon att hon som lärare ändå blir ”indoktrinerad utifrån det” som finns i 

läroböckerna (Intervju 3). Lärarna menar att de i och med det urval som är 

gjort i läroböckerna påverkas av en traditionell kanon som fortfarande 

genomsyrar lärobokstraditionen i svenskämnet och som de behöver förhålla 

sig till när de gör sina egna textval. Karin resonerar om varför hon är kritisk 

till en fastställd kanon:  

Karin: Jag är ganska kritisk till den [kanondebatten] faktiskt, för att ibland är 
det så himla godtyckligt, vilka författare som har råkat hamna där, när man ser 
tillbaka. / … / Det finns jättemånga kvinnliga författare från 1800-talet, till 
exempel, som blivit helt undanskuffade, som ingen hört talas om. 
    (Intervju 4) 

 

För Karin är hennes starkaste invändning mot att ha en fastställd kanon för 

svenskämnet att urvalet av författare i en traditionell litteraturvetenskaplig 

kanon inte är representativt till exempel ur ett genusperspektiv. Även Magnus 

resonerar om problemet med vilka författare som har hamnat i en traditionell 

litterär kanon. Han berättar om hur han i samtal med skolans bibliotekarie fått 
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upp ögonen för hur han i sina textval ofta omedvetet faller tillbaka på en 

traditionell kanon: 

Magnus: Man märker ju [ … ] hur ensidig jag kan vara i mina val, som man. 
Jag nämner det för bibliotekarien brukar ju säga ’hur tänker du nu?’ Hon vill 
ju gärna föra in det här andra också som jag kanske inte har i min referens, men 
som faktiskt finns … / … / Ja, vad heter hon som skrev pjäser på 1800-talet 
samtidigt som Strindberg gjorde det? Var det Leffler? Och att hon var större 
då än Strindberg var, men det har ju inte jag en aning om förrän … / … / Jag 
är fångad i en kanon fast jag försöker göra uppror mot den [skrattar]. 
    (Intervju 3) 

 

Magnus pekar i citatet ovan på en medvetenhet om att han som man, även om 

det kanske snarare är som svensklärare, är starkt färgad av den 

litteraturvetenskapliga tradition han själv är skolad i. På så vis blir hans textval 

också ett resultat av den utbildningstradition som format hans 

svensklärarutbildning. Han ger också uttryck för en vilja att frigöra sig från en 

traditionell litteraturvetenskaplig kanon. 

Ämnesplanen som vägledning 

Ämnesplanen i svenska är av naturliga skäl något som lärarna hela tiden måste 

tolka och förhålla sig till när de planerar sin undervisning. Linnea påpekar att 

texterna hon väljer måste både vara relevanta för just det kunskapsområde 

eleverna ska arbeta med och gå att koppla till kursmålen och kunskapskraven. 

Som exempel nämner hon att elever ska kunna anpassa sig i tal och skrift efter 

målgrupp och att hon då kan välja att låta eleverna läsa olika texter, som till 

exempel en bloggtext, en tidningsartikel eller ett brev, som tar upp samma 

ämne och där eleverna kan se hur ämnet anpassas till olika läsare. Magnus 

lyfter fram att ämnesplanens skrivningar faktiskt har hjälpt honom att få syn 

på olika saker som är viktiga att få med i undervisningen som han annars 

kanske inte skulle ha tänkt på: 

Magnus: Jag tror inte jag hade haft samma fokus [utan ämnesplanen]. Det 
hjälper nog i mina diskussioner, att man inte blir så inskränkt. Det är ju lätt 
hänt att man bara tänker på de gamla manliga författarna fastän det finns en 
hel del andra [kvinnor] som har varit populära under tidens lopp. Och jag tror 
att det där hjälper till. / … / Och den diskussionen tror jag att jag är mer öppen 
för, för att det finns skrivet i styrdokumenten. 
    (Gruppintervju) 

 

För Magnus del har således ämnesplanen i svenska gjort honom mer medveten 

om vikten av att välja texter med ett mer representativt urval, som till exempel 

att anlägga ett genusperspektiv i valet av text. 

Karin och Nora berättar att de väljer texter med stor omsorg för att förankra 

arbetsuppgifterna i kursens centrala innehåll och för att ge eleverna möjlighet 
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att nå kunskapskraven. Nora understryker flera gånger i intervjuerna att hon 

tänker utifrån kunskapskraven när hon väljer text så att eleverna ”får vara med 

om allt det som kunskapskraven säger att de ska vara med om” (Intervju 1) 

samtidigt som det ska vara texter som eleverna rimligtvis kan intressera sig 

för. Karin beskriver också hur hon föregående läsår tänkte när hon skulle välja 

ut romaner att läsa med klassen så att eleverna fick möjlighet att uppnå vissa 

kunskapskrav:  

Karin: Jag försökte koppla ihop två av böckerna så att de hade lite samma 
tema just för att de skulle kunna … Ett kunskapskrav är att de kan se 
gemensamma teman och motiv i de olika böckerna så vi skulle kunna ha det 
och diskutera det. Så i den klassen där jag läste Utvandrarna läste vi en bok 
som heter Ru av en vietnamesisk författare som handlar om en båtflykt också, 
och som är lite mer modern också. Så såg vi likheterna mellan de böckerna. Jo, 
men så jämförde vi då Ett UFO gör entré med Norwegian Wood också, det är 
ju såna personer som växer upp och blir vuxna. Jag tänkte lite vad läste vi för 
bok sist så man ska kunna förhålla dem till varandra också.  
    (Intervju 1)  

 

I beskrivningen ovan ger Karin uttryck för att hennes textval på ett väldigt 

konkret sätt styrs av att eleverna i arbetet med romanläsningen ska kunna 

redogöra för sin läsning på ett sätt som gör att de både får möjlighet att visa 

vad de kan och kan bedömas i enlighet med kursens kunskapskrav. Även om 

Karin och Nora resonerar om att kunskapskraven i hög utsträckning styr hur 

de tänker kring sina textval menar de också att de ändå i viss mån försöker 

frigöra sig från styrdokumenten för att det inte ska bli för tråkigt. 

Även om det centrala innehållet och kunskapskraven i Svenska 1 ger 

ramarna, som till exempel att texterna ska vara skrivna av författare av olika 

kön och representera olika tider och olika kulturer, så lämnar styrdokumenten 

öppet för lärarna att göra många egna textval. Detta ser de fem lärarna både 

som en stor möjlighet att forma sin egen kurs efter både gruppers och 

individers behov och intressen och som en stressande faktor att de ska göra 

det rätta, ultimata textvalet. Att de texter som kommer in i klassrummet måste 

engagera både lärarna och eleverna är en urvalsprincip som är mycket 

framträdande i intervjuerna. På så vis blir textvalet också en personlig 

handling. Alla lärarna lyfter fram att texterna måste kännas aktuella och 

angelägna och att de behöver känna sig trygga med texterna och att de kan 

förmedla något viktigt.  

Linnea menar att det är viktigt att hon som lärare har tänkt igenom textvalet 

ordentligt och att hon kan identifiera sig med att både läsa texten och göra 

tillhörande uppgifter själv. Hon säger flera gånger att hon måste känna sig 

trygg med texten hon väljer så att hon bottnar i den och kan vägleda eleverna 

i deras läsning. Även Karin är inne på samma spår:   
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Karin: Samtidigt tycker jag det är viktigt att man själv gillar det, för jag vet 
att det här med fantasy är inte riktigt min grej och de gångerna jag har haft med 
det då blir inte lektionerna så himla … Eller jag gör inte det på ett bra sätt, så 
då hoppar jag hellre över det faktiskt. Jag tänker man ska brinna för det. 
    (Gruppintervju) 

 

Precis som Karin uttrycker sig även Magnus i termer av att han själv behöver 

”brinna för det på nåt hörn så att man kan förmedla det på nåt bra sätt” 

(Intervju 1). Det personliga engagemanget i de valda texterna blir därmed en 

nyckel för att motivera eleverna att läsa.   

Läsa gemensam text eller låta eleverna välja fritt  

Något som lärarna resonerar mycket om är huruvida alla elever ska läsa 

samma text eller om de ska läsa olika texter, om läraren ska välja text eller om 

eleverna ska få vara med och välja eller till och med välja helt fritt. De lyfter 

fram att det finns för- och nackdelar med att låta eleverna välja fritt, liksom 

det även finns för- och nackdelar med att läsa gemensamma texter. Enligt 

lärarna brukar eleverna uppskatta och bli mer motiverade att läsa när de får 

välja själva, ett val som ofta styrs i viss mån genom att det ska passa in i ett 

gemensamt tema, som till exempel ett framtidstema hos Nora eller 

ungdomslitteratur hos Magnus och Linnea. Ett uppskattat inslag enligt Jenny 

är när hennes elever under vårterminen får gå till bokhandeln och välja en 

pocketbok helt fritt att läsa och som svenskinstitutionen bekostar och som 

sedan behandlas i svenskundervisningen.  

Både Magnus och Karin lyfter att något som kan vara problematiskt med 

att eleverna får välja helt fritt är att de tenderar att antingen välja att läsa något 

som de redan har läst för att spara tid eller att de väljer böcker som egentligen 

är för lätta och därmed varken stimuleras eller utmanar sig själva i sin läsning. 

Det blir också svårare för läraren att kontrollera att eleverna verkligen har läst 

det de ska läsa och inte till exempel sett filmen i stället. Jenny motiverar sitt 

val att alltid börja höstterminen i årskurs 1 med en gemensam roman med att 

hon och klassen ska ha ett gemensamt utgångsläge inför kommande 

romanläsningar. Magnus lyfter också att det blir svårare att diskutera 

litteraturen med eleverna om de alltid ska läsa efter eget val eftersom han 

omöjligt hinner läsa alla titlar som väljs. Även Linnea resonerar i samma 

banor och säger att ”visst man kan släppa det fritt och låta eleverna välja texter 

men det är ju också bra för en själv att man är inläst på de texterna som 

eleverna ska förhålla sig till”. Hon fortsätter: 

Linnea: Jag tycker att det är så bra när man själv kan förhålla sig till texterna 
så att jag vet vad det är jag förväntar mig lite att eleverna ska få ut utav det. Att 
jag kan texterna så att man kan bemöta deras texter eller i seminarium så man 
kan lyfta fram saker och … Så att inte alla elever har olika texter. 
    (Intervju 4) 



 92 

 

Lärarna pekar på ett dilemma mellan att låta eleverna välja texter fritt för att 

öka motivationen att läsa och att det genom de fria valen blir svårare för dem 

att hjälpa eleverna att förstå och tolka det de läser om eleverna väljer att läsa 

texter som lärarna själva inte har läst. Lärarna menar även att de går miste om 

möjligheten att föra en gemensam diskussion med eleverna om texterna om 

alla har läst olika. En gyllene medelväg kan då bli att låta eleverna välja mellan 

några olika texter som läraren valt ut, en sorts styrd valmöjlighet.  

Både planerat och spontant utvalda texter 

Friheten att välja texter för kursen Svenska 1 lyfts fram som något positiv då 

det ger utrymme både för att följa en genomtänkt planering och för att plocka 

in texter lite mer spontant under kursens gång. Karin beskriver hur hennes 

textval under läsåret varit en blandning mellan sådant som hon planerat i 

förväg och texter som hon spontant lyft in. Hon uttrycker att hon uppskattar 

möjligheten att under kursens gång plocka in texter som anknyter till aktuella 

händelser eller som utforskar ett intressant perspektiv som lyfts av eleverna i 

klassrummet:  

Karin: Vi läste ju den här insändaren gången innan och så pratade vi om att 
var hittar man argumenterande texter någonstans. Sen nästa dag så läste jag 
den här i tidningen och då kom jag att tänka på dem [klassen], så då tog jag 
med mig den till lektionen den dagen för att ha en aktuell text också. Och så sa 
jag att den här var i tidningen i dag, så det var helt spontant så. 
    (Intervju 2) 

 

Flexibiliteten att kunna agera både efter ett planerat upplägg och att spontant 

kunna välja texter som anknyter till aktuella händelser eller dyker upp i ett 

oplanerat sammanhang är en möjlighet som uppskattas även av de övriga 

lärarna. ”Eftersom vi är ett samhällsprogram, så vill man ju gärna ta upp saker 

som är aktuella, artiklar som skrivs som kanske behandlar nåt ämne som är 

aktuellt, och då blir det ju lite mer i stunden så att säga”, säger Linnea (Intervju 

1) och framhåller vikten av att hålla sig ajour med vad som händer utanför 

skolan. Nora ger som exempel att hon tar in textutdrag av Svetlana Aleksijevitj 

några dagar efter att författaren tilldelats Nobelpriset i litteratur. Senare under 

våren bestämmer hon sig också för att arbeta några lektioner med Shakespeare 

när hon upptäcker att klassens engelsklärare inte uppmärksammar 400-

årsminnet av Shakespeares död. Karin berättar vidare om hur hon av en slump 

kom över biljetter till en föreställning av Kristina från Duvemåla till klassen. 

Eftersom eleverna blev väldigt entusiastiska av teaterbesöket bestämde sig 

Karin för att lyfta ut den bok hon hade tänkt läsa tillsammans med eleverna 

och valde i stället att följa upp föreställningen genom att ta in Utvandrarna av 

Wilhelm Moberg. Karin menar dock att hon inte skulle läsa den romanen med 
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vilken klass som helst, men att hon i det här fallet tänkte att det borde kunna 

fungera eftersom de hade det gemensamma teaterbesöket som utgångspunkt 

att referera tillbaka till. Under det läsår den här studien pågick föll det sig 

också så i Karins klass att poeten Athena Farrokhzad av en slump blev lite av 

ett tema i undervisningen, något som Karin inte alls hade planerat från början. 

Vid starten av höstterminen arbetade klassen med tema identitet och Karin 

valde då en dikt av Athena Farrokhzad som klassen fick läsa och diskutera. 

Kort därefter fick eleverna möjlighet att se en teaterföreställning baserad på 

Athena Farrokhzads diktsamling Vitsvit och ytterligare några månader senare 

fick Karin en inbjudan om att på lektionstid vara publik under inspelningen av 

bokprogrammet Babel, där just Athena Farrokhzad skulle vara en av gästerna. 

Genom att växla mellan planerade och spontana textval ger lärarna på så vis 

uttryck för att uppskatta och ta till vara det friutrymme att välja texter som 

ryms inom ämnesplanen för Svenska 1. 

Texter som väljs bort 

Egentligen finns det inte särskilt många texter som inte ryms i 

svenskundervisningen, enligt de fem lärarna, men de ger några exempel på 

texter som de aktivt väljer bort då de anser att texterna inte skulle fungera eller 

som skulle vara direkt olämpliga i undervisningen. Texterna får till exempel 

inte ligga på en för kursen Svenska 1 för hög svårighetsgrad, säger Linnea, 

eftersom hennes erfarenhet är att eleverna då tappar intresset för att läsa klart 

dem. Som exempel på texter där eleverna behöver mycket stöttning för att ta 

sig igenom läsningen nämner hon avancerade akademiska texter, essäer eller 

artiklar från de stora dagstidningarna som kan innehålla för mycket 

främmande ord eller budskap som är svåra att få syn på. Även Karin och Jenny 

resonerar i samma banor och säger att allt för akademiska texter är bättre att 

vänta med till årskurs 3.  

Jenny, Karin och Nora säger också att de inte heller skulle välja texter med 

en ”konstig kvinnosyn” eller som befäster en negativ genusbild och som 

kanske förstärker typiska patriarkala strukturer eller en rådande machokultur 

i en klass. Nora tillägger även att hon aldrig skulle läsa porrnoveller med en 

klass under det att Karin lyfter fram att hon väljer bort texter som eleverna kan 

uppfatta som för barnsliga, eller som ger uttryck för rasism eller andra 

diskriminerande eller odemokratiska yttringar. Karin säger vidare att hon inte 

skulle välja böcker eller genrer som hon vet att eleverna ändå läser eftersom 

skolan bör tillföra något nytt. Hon skulle inte heller välja att arbeta med en 

författare som hon inte själv gillar eller texter som eleverna inte kan känna 

igen sig i. Karin nämner till exempel Agneta Pleijel som en författare vars 

böcker hon inte skulle välja att läsa med elever då hon anser att de porträtterar 

en väldigt vuxen värld och vuxna reflektioner som sextonåringar kan ha svårt 

att relatera till. 
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Nora och Jenny nämner vidare att de inte vill ta in texter som de anser har 

ett undermåligt språk, ”det finns ingen anledning att de ska läsa det med mig”, 

säger Nora (Intervju 1). Undantaget skulle i så fall vara om syftet är att visa 

just på det undermåliga språket. I ett liknande resonemang lyfter Karin fram 

att även om hon helst väljer bort texter som förmedlar en dålig kvinnosyn, så 

kan sådana texter ändå tjäna ett syfte: 

Karin: För även om det kan vara sånt i vissa böcker … Synen på tjejerna i 
Norwegian Wood kanske är lite speciell, men det kan man ju diskutera då. Och 
då kan de här eleverna i klassen, det brukar finnas några stycken som är lite 
feministiskt medvetna, och då kan de få lyfta fram det och då brukar det bli ett 
bra samtal ändå.  
    (Intervju 1) 

 

Det blir alltså enligt lärarna syftet med att läsa texten och vad man sedan gör 

med texten som avgör om den är lämplig eller olämplig att använda i 

undervisningen. Därmed kan i princip nästan vilka texter som helst fungera 

som utgångspunkt för en undervisningsaktivitet så länge eleverna får 

möjlighet att bearbeta och diskutera dem tillsammans med läraren.  

Förutom de avvägningar vid val av undervisningstexter som lärarna gör 

och som redovisas ovan så framträder också en bild av en mängd olika faktorer 

som på ett mycket konkret sätt påverkar lärarnas textval i den faktiska 

undervisningssituationen. Det handlar om faktorer som vid första anblick 

kanske inte uppfattas som renodlat didaktiska, men som blir det eftersom 

lärarna behöver ta hänsyn till och förhandla med dem när de planerar 

undervisningen. Faktorer som till exempel den lokala kontexten som lärarna 

är verksamma i sätter ramar för vad som blir möjligt att välja, liksom vilka 

eleverna är som ska läsa texterna. Hur lärarna förhåller sig till och förhandlar 

med dessa faktorer redogörs för i följande avsnitt.  

Avvägningar i relation till den lokala kontexten 

När lärarna talar om olika faktorer på den egna skolan som påverkar dem när 

de väljer texter till undervisningen framträder en bild av hur den lokala 

kontexten får reell betydelse för undervisningen. I planeringen av 

undervisningen uppstår situationer som påverkar lärarna mer eller mindre 

medvetet och som kräver olika förhandlingar. Olika typer av tidstjuvar och 

lektioner som försvinner på grund av studiebesök, studieresor, friluftsdagar, 

temadagar, andra typer av schemabrytande aktiviteter, liksom att lärare i andra 

ämnen ber om att få lektionstid från svenskämnet, kräver omstrukturering av 

undervisningen. ”Men nu fick jag lämna ifrån mig den timmen för det är en 

biologilärare som har varit sjuk så mycket, så jag sa att vi skippar novellerna, 

få se om jag kommer tillbaka till det sen”, berättar Jenny (Intervju 3). Som en 
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följd av detta kan lärarna få lov att göra helt andra textval när saker måste 

väljas bort för att de helt enkelt tar för mycket tid.  

Lärarna beskriver också att det är mer arbetsro på höstterminen än på 

vårterminen, som beskrivs som ”sönderhackad” både av lov och av att 

genomföra och rätta nationella prov:  

Jenny: Sen har vårterminen inte varit alls så, i alla fall inte andra halvan, så 
bra som jag hade tänkt, för att det har gått bort så himla mycket tid. / … / Så 
att jag känner att jag har tappat, både kontakt och fokus och ja … Jag har inte 
haft dem [klassen], helt enkelt. 
    (Intervju 4) 

 

Det blir med andra ord svårt att hålla en tydlig röd tråd i undervisningen när 

lektioner av olika anledningar ställs in. För Jennys del blev lösningen denna 

gång att låta eleverna läsa en roman på egen hand för att de, trots att Jenny och 

eleverna inte skulle träffas som vanligt i klassrummet under en period, skulle 

ha något att göra under tiden som gick mellan svensklektionerna. Textvalet 

kan på så vis vara rent strategiskt gentemot var någonstans i läsåret elever och 

lärare befinner sig och hur elevernas arbetsbörda ser ut just då. Magnus anser 

att längre texter, som romaner, fungerar bäst på hösten eftersom eleverna 

under vårterminen är så stressade i andra kurser att det inte är någon idé att 

lägga någon ”långläsning” (Gruppintervju) då.  

Organisatoriska förhållanden på den egna skolan, som till exempel vilka 

andra ämnen eleverna läser och i vilken årskurs olika kurser ligger, öppnar 

eller försvårar för att samarbeta med andra ämnen och påverkar därmed också 

vilka texter som väljs. Alla lärarna i studien nämner olika samarbeten de gör, 

främst med elevernas karaktärsämnen, och hur de i dessa samarbeten väljer 

text tillsammans med lärare som undervisar eleverna i andra ämnen än 

svenska. På så vis kommer texter, både skönlitteratur och sakprosa, in i 

undervisningen som lärarna normalt kanske inte skulle välja själva: 

Linnea: Svenskämnet jobbar ju inte isolerat, utan vi jobbar ju tillsammans med 
olika ämnen, främst samhällskunskap och historia då. Det är ju svårt att knyta 
an till alla kurser hela tiden så ibland gör man ju eget och sen ingår man i det 
här lite större emellanåt då. 
    (Intervju 1) 

 

För Linnea är det viktigt att svenskämnet ingår i ett större sammanhang för 

eleven, något som också Magnus återkommer till i flera intervjuer. Han 

berättar om en ambition han har, men inte alltid lyckas hålla, om att förhålla 

sig till vad eleverna läser i andra kurser och sen försöka hitta texter som passar 

in i en helhet för eleverna. Han ger som exempel att det är tacksamt att ta upp 

Kung Oidipus samtidigt som eleverna läser om mänskligt beteende i till 

exempel psykologi eller naturkunskap. Andra ämnesövergripande samarbeten 

som nämns och som på ett konkret sätt påverkar lärarnas textval är Karins 
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samarbete med biologin som resulterat i att elever fått läsa Margaret Atwoods 

Oryx och Crake eller Jenny som tillsammans med klassens lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena låter eleverna välja naturvetenskapliga texter som 

underlag för muntliga anföranden.   

Att samarbeta med andra ämnen lyfts av alla fem lärarna som något 

positivt, men de nämner också att de tycker att det råder en tidskonkurrens 

mellan ämnena som är ständigt närvarande. När de planerar undervisningen 

säger de att de hela tiden måste förhålla sig till elevernas arbetsbörda i de andra 

ämnena:  

Linnea: Ja, matte och språk tar jättemycket energi för våra elever, om jag nu 
bara koncentrerar mig på våra som vi har på samhällsprogrammet, och då är 
det viktigt att man inte spär på den här stressnivån mer [ … ] och bombarderar 
dem med texter. Utan man får vara lite försiktig och ha lite koll på hur de mår, 
faktiskt.  
    (Intervju 1) 

 

Även om Linnea, som nämnts ovan, beskriver att hon föredrar att arbeta med 

hela texter så händer det ofta att hon ändå väljer kortare textutdrag om klassen 

till exempel arbetar med klassiker då hon anser att det kan bli för tungt för 

eleverna att läsa hela verk när de har mycket att göra i många olika ämnen. 

Skolans och ämneslagets kultur  

Skolornas olika kulturer har också, direkt eller indirekt, betydelse för lärarnas 

textval. Jenny säger att hon upplever en stor trygghet och samhörighet med 

ämneslaget i svenska på den egna skolan. De har arbetat många år tillsammans 

och stöttar och hjälper varandra. Karin som har arbetat både på en nystartad 

friskola och på ett klassiskt gammalt läroverk – skolor med sinsemellan 

mycket olika kulturer där den förra prioriterade entreprenörskap och den 

senare en mer klassisk bildningstradition – menar att det på olika skolor ställs 

olika förväntningar på eleverna när de kommer in i klassrummet fast de går i 

samma årskurs och läser samma kurs. Hon berättar att det på hennes 

nuvarande skola ställs höga förväntningar på vilken sorts litteratur eleverna 

ska klara av att läsa, vilket inte var fallet på hennes förra skola. Karin menar 

att de traditioner som finns på olika skolor är viktiga för vilka texter som 

kommer in i klassrummet och jämför sina erfarenheter med den skola hon 

arbetar på nu och den skola hon arbetade på tidigare:    
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Karin: På den här skolan så finns det ju ett otroligt stort intellektuellt kapital 
bland lärarna som jobbar här, och det är många som är jätteintresserade av 
litteratur. På en skola som startade upp för fem år sen, där alla är nyexade, är 
det en helt annan sak att undervisa. Här kan man ju få hjälp och inspiration, 
’men den här boken är så bra’… / … / Nej, det är väldigt olika på olika skolor. 
Och vad svenskämnet har för status också. Här har det ganska hög status, en 
gammal skola, traditionellt orienterad. På en annan skola där jag har jobbat då 
har UF varit det ämne som haft högst status, entreprenörskap och [ … ] det här 
intellektuella har liksom inte varit nån jätte … Och det har ju också haft sina 
fördelar för då kanske man kan tänka mer modernt och knyta an till de nya 
tankarna när man väljer litteratur också.  
    (Intervju 1) 

 

För Karin har således de olika kulturerna på skolorna där hon har arbetat 

påverkat henne på olika sätt när det gäller vilken inspiration till att välja texter 

hon har fått från kollegorna. Hon beskriver att hon tack vare skolkulturen på 

hennes nuvarande skola ”där många kollegor är väldigt litterata och gör 

jättedjupa analyser med sina elever” (Gruppintervju) så har hon utvecklats 

mycket som lärare. Karin menar vidare att hon tycker att det är lättare att 

motivera eleverna att läsa på den nuvarande skolan än den hon arbetade på 

förut eftersom eleverna har föräldrar som själva läser mycket och är läsande 

förebilder. 

Ett annat exempel på hur den egna skolans kultur och traditioner påverkar 

den enskilde lärarens textval är när ämneslaget i svenska beslutat att 

genomföra gemensamma skrivningar för alla elever i en årskurs. Både Karin 

och Nora beskriver hur svensklärarna på deras skolor har beslutat att de i 

Svenska 1 ska genomföra en gemensam skrivning i alla klasserna som en 

förberedelse inför den skriftliga delen av kursens nationella prov. 

Utgångspunkten på bägge skolorna är att eleverna får ett antal texter på ett 

gemensamt tema och att de sedan ska skriva en uppsats där de förhåller sig till 

och refererar till texterna. I detta arbete klev både Karin och Nora in i ett 

färdigt koncept när de för några år sedan började på sina respektive skolor, 

och även om de i viss mån kan påverka de texter som väljs till uppgiften så 

upplever de inte att de egentligen kan välja om de vill vara med på den 

gemensamma skrivningen eller inte. På så vis kommer det i deras klasser in 

texter som ligger utanför deras eget val. Nora berättar om den gemensamma 

skrivuppgift i språksociologi som svensklärarna på hennes skola beslutat om:  

Nora: Det fanns ett batteri [av texter], ja … Men, då har jag tagit ut några 
texter som jag tyckte var lite mera relevanta ur olika synvinklar, också att de 
var lite mer läsbara och så. Och Fredrik Lindströms bok Jordens smartaste ord, 
den har jag tagit själv för jag ville ha en annan typ av text …  /… / Alltså den 
är helt bra den här uppgiften, men dels börjar artiklarna bli lite gamla, tycker 
jag nu, och sen så kan man ju tänka sig att man kanske behöver diskutera andra 
ämnen inom språksociologi.  
    (Intervju 3) 
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Nora är inte helt nöjd med det urval av texter som ämneslaget bestämt att de 

ska använda för den gemensamma skrivningen men genomför plikttroget 

uppgiften med viss modifiering. Det är dock tydligt i intervjuerna att hon inte 

gör den gemensamma uppgiften med samma entusiasm som hon har för de 

uppgifter i undervisningen hon själv styr över.  

Även på en och samma skola kan det finnas olika traditioner som ibland 

kolliderar med varandra. Magnus berättar att svensklärarna på hans skola har 

olika syn på vilken sorts litteratur som eleverna bör läsa och därmed också 

vilken litteratur ämneslaget bör prioritera att köpa in – klassiker ställs mot 

samtida litteratur, vuxenlitteratur mot ungdomstillvända genrer som till 

exempel fantasy. Litteratur som det anses att eleverna måste läsa för att bli 

bildade ställs mot litteratur som kan motivera eleverna att vilja läsa:  

Magnus: Nej, alltså när de [kollegorna] säger att jo, men det är klart att man 
måste läsa Hjalmar Söderberg. Ja, jo, men det är de [eleverna] det. De här då? 
Hur gör vi? / … / För att då kan det ju vara att jag tycker att jag vill få eleverna 
med mig men nån annan kan ju tycka att nej, men ämnet i sig har ett större 
värde, man måste läsa det här. Och då vet man ju inte riktigt vad som är 
viktigast.   
    (Intervju 1) 

 

Till skillnad från Karin och Jenny som upplever att de får stöd och inspiration 

från ämneslaget i svenska verkar Magnus mer kluven till den diskussion om 

litteratur som pågår i ämneslaget på hans skola. Då han är mer inställd på att 

det är viktigt att motivera eleverna och få dem med sig i läsningen blir han 

fundersam över kollegornas inställning om att det finns litteratur som eleverna 

måste läsa eftersom det tillhör svenskämnets stoff.   

Tillgängliga texter på skolan 

Vad som finns tillgängligt på den egna skolan i form av bibliotek, antologier 

och romaner och huruvida skolan har råd att köpa in nya läroböcker eller om 

lärarna får nöja sig med att leta texter i gamla läroböcker är också en 

betydande faktor för vilka texter som till slut kommer in i lärarnas klassrum. 

Ingen av de lärare som ingår i den här studien använder sig i särskilt stor grad 

av en gemensam lärobok i undervisningen. På Jennys skola köper de in varsitt 

exemplar av olika läroböcker till svensklärarna som sedan plockar det de 

tycker är bra ur de olika böckerna. På Karins och Noras skolor har däremot 

ämneslaget i svenska köpt in en gemensam lärobok som alla elever i årskurs 

1 har fått. ”Jag använder lärobok så väldigt lite, jag har liksom inte vant mig 

vid det”, säger Nora (Intervju 1), men bara det faktum att det nu finns en 

lärobok som skolan har köpt in kan påverka textvalet, anser hon. Hon känner 

att hon ibland borde använda boken lite pliktskyldigt eftersom alla eleverna 

tar med sig den till varje lektion, men hon är noga med att understryka att om 

hon inte tycker att det som finns i läroboken är bra så tar hon något annat, 
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eftersom ”jag har ju inte valt texterna däri” (Intervju 1). Både Karin och Nora 

är dock på det stora hela nöjda med den bok som köpts in på skolan och 

använder under kursens gång med jämna mellanrum några texter ur läroboken, 

i synnerhet när det gäller kortare textutdrag eller informationstexter som till 

exempel hur man skriver ett referat eller bygger upp en argumentation. Nora 

berättar dock att hon ständigt måste påminna sig själv om att hon kan använda 

sig av boken lika gärna som att klippa och klistra för att göra eget material och 

dela ut en massa papper. Karin brukar oftast ha genomgångar där hon skriver 

på tavlan och sen får eleverna läsa i boken som ett stöd om de vill eller om det 

är något de har missat. För Karins del fungerar läroboken mer som en handbok 

som kompletterar undervisningen.  

Även på Magnus och Linneas skola har ämneslaget i svenska köpt in en 

gemensam lärobok för alla elever i årskurs 1, men de är mer kritiska till 

ämneslagets val av bok eftersom de dels inte är så förtjusta i den bok som 

köptes in, dels anser att det inte fungerar att ha samma bok på alla program. 

De har därför valt att inte låta sina elever ha en specifik lärobok i kursen. 

Ibland tar de in någon antologi som eleverna kan låna under någon period och 

Magnus understryker att det finns mycket som är användbart på internet när 

det gäller till exempel instruktioner för hur man skriver olika texter och som 

han hellre använder. Magnus menar att det oftast bara är något kapitel som 

han tycker är bra i en lärobok, något som även Linnea uttrycker:  

Linnea: Och för min egen personliga del så kan jag titta och få inspiration ur 
olika böcker och så men sen i slutändan så blir det liksom ett eget som man gör 
ändå. Ett eget material. 
    (Intervju 1) 

 

I stället för att binda upp sig vid en och samma bok använder Linnea olika 

läroböcker för att hämta inspiration till att göra ett eget läromedel, vilket tycks 

vara något som är gemensamt för alla fem lärarna. Magnus poängterar att det 

visserligen kan vara bekvämt med en lärobok med färdiga uppgifter, men att 

det inte alltid är så att han ”harmonierar” (Intervju 1) med de övningar och 

uppgifter som finns i läroböckerna. Då tycker han att det blir svårt att 

genomföra övningarna eftersom han inte bara vill göra dem för görandets 

skull. Liksom Nora ovan understryker han att det inte är han som har valt 

texterna i läroboken men när klassen arbetar med dikter med tillhörande 

uppgifter som han plockat ur en lärobok säger han att det visserligen är 

lärobokens val ”men jag godkänner dem” (Intervju 2).  

Ingen av lärarna i studien säger sig alltså ha för vana att arbeta med en 

lärobok utan de har, som nämnts ovan, ett relativt fritt förhållande till 

läroböcker. Trots detta påverkas ändå deras textval av vilka läromedel som 

finns på skolan på så vis att texterna via läroböckerna blir mer lättillgängliga 

så att lärarna inte behöver leta efter texter när det konstant är ont om tid. Nora 

påpekar också att bara det faktum att det finns en lärobok som alla elever har 
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blivit tilldelade kan fungera som en urvalsprincip eftersom hon känner sig 

ansvarig för att eleverna får användning för boken och därmed väljer en text 

ur boken som hon annars kanske inte skulle ha valt.  

När lärarna pratar om vilken tillgång de har till skönlitteratur på sina skolor 

framträder en tydlig bild av att det ser väldigt olika ut på de olika skolorna. 

Alla fem lyfter fram skolbiblioteken som viktiga resurser, även om Karin har 

erfarenhet av ett mycket begränsat bibliotek på sin tidigare skola. Nora menar 

att hon är ganska nöjd med det urval som finns på hennes skola, det finns 

många klassuppsättningar av romaner och olika typer av böcker: svenska och 

internationella, skrivna av män och kvinnor, unga och gamla. Även Karin är 

nöjd med sin skolas bokbestånd och berättar att skolans svenskinstitution har 

ett 40-tal olika klassuppsättningar av olika romaner och att skolan tilldelar 

stora resurser varje läsår för att köpa in litteratur. På Jennys skola finns det få 

klassuppsättningar av romaner och Jenny beskriver en ständigt krympande 

ämnesbudget under hennes tid som lärare där prioriteringar måste göras. På 

hennes skola väljer lärarna därför att satsa på att komplettera befintliga 

klassuppsättningar eller köpa in några exemplar av olika romaner i stället för 

att köpa in dyra läroböcker till alla elever.  

Linnea och Magnus är de som ger uttryck för störst missnöje med vad som 

finns tillgängligt på skolan i form av litteratur. Både Magnus och Linnea 

återkommer i intervjuerna till att de skulle vilja arbeta mer med att läsa en 

gemensam bok för att kunna bearbeta en gemensam läsupplevelse, men de 

säger att det finns rent praktiska problem som gör att det är svårt att 

genomföra. Dels finns det få klassuppsättningar på skolan, dels anser de att de 

få uppsättningar som finns är litteratur som inte fungerar särskilt bra att läsa 

med gymnasieungdomar. Linnea beskriver ett tillfälle när hon ville läsa en 

gemensam bok i en läsovan klass och att det hon valde då styrdes av vad som 

fanns att tillgå på skolan i form av en hel klassuppsättning, snarare än av en 

idé om vad som var lämpligast för elevgruppen eller vad hon kunde 

åstadkomma med läsningen. Resultatet blev enligt Linnea mindre lyckat. 

Magnus berättar också om en liknande situation:  

 
Magnus: Och det här är ju litteratur jag har valt för att det finns en 
klassuppsättning. Hon [författaren] skriver om sig själv i lite drömmande form, 
och nittio procent av eleverna fattade ingenting av henne när jag tog den.  
Intervjuare: Men [ … ] du sa, ’jag tog den för att vi hade den boken’? 
Magnus: Ja, en klassuppsättning.  
Intervjuare: Är det så valen blir ibland? 
Magnus: Ja. 
    (Intervju 1) 

 

För både Magnus och Linnea betydde skolans begränsade tillgång på romaner 

i klassuppsättning att den gemensamma läsupplevelsen som de eftersträvade 

inte blev vad de hade önskat. Magnus fortsätter sitt resonemang med 

fördelarna han ser med att läsa en gemensam roman, men att skolans 



 101 

ekonomiska prioriteringar får konsekvenser för svenskämnets möjligheter till 

inköp:  

Magnus: För då kan man ju jobba med samma litteratur, med roman också. Vi 
är lite handikappade för det köps inte in, det går åt så mycket pengar till 
läroböcker och datorer så man har inte råd med att köpa romaner.  
    (Intervju 1) 

 

I citatet ovan blir det tydligt att skolans policy om att eleverna på skolan ska 

ha varsin bärbar dator får konsekvenser för skolans övriga verksamheter, som 

till exempel svenskämnets möjlighet att köpa in för ämnet relevant 

undervisningsmaterial. I en senare intervju berättar Magnus dock att han 

tillsammans med skolans bibliotekarie försöker ordna så att eleverna ska 

kunna låna e-böcker via biblioteket och läsa i sina datorer, vilket han tror 

kommer att underlätta för honom och ge honom fler valmöjligheter.  

Tidspressade lärare 

Någonting som alla fem lärarna återkommande uppehåller sig vid under 

intervjuserien är den egna tidspressen. ”Då skulle jag ju önska mig tid, det är 

nog det jag önskar mig mest av allt, att kunna i lugn och ro få jobba med det,” 

säger Nora (Intervju 1) när hon resonerar om vad hon önskar sig mest när det 

gäller arbetet med att välja texter. Enligt Nora påverkar tidsaspekten henne 

både vad gäller textvalen och vad gäller textarbetet i klassrummet:  

Nora: Ibland är det ju tidsbrist som styr att jag tar den här boken som jag läste 
förra året för den har jag läst. Så krasst är det ju ibland också. Jag måste göra 
det för jag kan inte sätta mig in i nåt nytt nu, för att nu måste jag prioritera nåt 
annat.  
    (Intervju 1) 

 

Nora påpekar att hennes textval på grund av tidspress inte alltid är medvetet 

didaktiskt grundade utan att det också kan handla om att de måste vara 

praktiska som ett led i en överlevnadsstrategi.  

I det läget landar textvalet kanske hellre på något som är bekvämt, 

lättillgängligt och som Nora vet har fungerat förut. Hon säger vidare att hon 

känner att hon inte hinner gå in på djupet med textarbetet på det sätt som hon 

skulle vilja och som hon vet att hon skulle kunna göra om hon hade haft mera 

tid. Även Linnea beskriver hur tidspressen vid flera tillfällen har påverkat 

henne när hon ska välja text. Hon beskriver hur hon ibland ”huggit någonting 

bara”: 
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Linnea: Men också lite tidspressen att ja, men jag måste ju ha det här 
materialet till på måndag. Nu kan jag inte fundera längre. Nu måste jag 
verkställa på något sätt. Och då råkar det, då blev det den där. Det hade kanske 
lika gärna kunnat bli en som handlade om cyklar [skrattar].  
    (Intervju 2) 

 

Att tidspressen upplevs som en faktor som påverkar lärarnas val av texter mer 

än de skulle vilja blir tydligt i intervjuerna. De talar om både en egen press att 

de som svensklärare behöver ”ha koll” och ständigt vara uppdaterade på ny 

litteratur eller passande aktuella artiklar, och att – bland en oändlig mängd 

fiktiva och icke-fiktiva, gamla och nya texter – leta rätt på och sätta sig in 

texter som är lämpliga att ta in i klassrummet. Det handlar också om att de 

tycker att varken planeringstiden eller lektionstiden räcker till. Magnus 

berättar att det ibland händer att han på grund av sin egen och elevernas 

tidspress väljer att visa film i stället för att läsa en längre text, till exempel när 

de behandlar klassiker: 

Magnus: Men förra året då såg vi den [filmen Troja] i svenskan för att få lite 
namnen, att vi fick Akilles och Odysseus och fick lite ordning på Agamemnon 
och allihop. Då såg vi filmen i stället för att läsa på om tiden. / … / Men där 
hade det varit roligare kanske att läsa på hexameter lite grand, och gjort en liten 
mer … Hade jag inte behövt välja så tror jag vi hade läst och pratat kanske om 
dåtidens sätt att skriva. Kanske läst Oidipus.  
    (Intervju 2) 

 

Här ger Magnus ett exempel på ett tillfälle då han på grund av tidsbrist valde 

att visa film för eleverna i stället för att arbeta med att läsa texter. Lärarna 

beskriver således en arbetssituation som de upplever som stressande och där 

viljan och strävan efter att göra ett reflekterat och välgrundat textval ställs mot 

en verklighet där andra val görs för att spara tid.   

Avvägningar i relation till elevgruppen 

Alla fem lärarna i studien återkommer ofta i intervjuerna till att när de gör sina 

textval måste de ta stor hänsyn till vilket elevunderlag de har i klassen, 

huruvida texten kommer att fungera med just de här eleverna och om de 

kommer tycka att det är roligt att läsa texten. Det har stor betydelse vilka olika 

kulturer som framträder i klasserna och hur inställningen till läsning i 

allmänhet och läsning av skönlitteratur i synnerhet ser ut. Linnea säger att om 

eleverna är med på noterna så går det att mata på med mycket text, i en annan 

grupp kanske hon får stanna upp, tänka om och fundera över vilken nivå 

undervisningen ska läggas på och ändra i planeringen. Lärarna säger också att 

de behöver förhålla sig till hur homogen eller heterogen gruppen är utifrån 

olika aspekter, om det finns många elever i klassen som har dyslexi eller andra 
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läs- och skrivsvårigheter eller som behöver olika typer av anpassningar, om 

de har olika modersmål eller om individerna i klassen befinner sig på väldigt 

olika nivåer i sin läsutveckling: 

Jenny: För det är ju heller inte så att man kan köra exakt lika i varje elevgrupp. 
Det var jag ju emot i den förra reformen att de sa att det skulle vara exakt lika 
kurs, ja men det är det inte. Ja, vi har samma moment, men det material jag 
använder måste skilja sig åt därför att jag har en helt annan målgrupp, en helt 
annan elevgrupp med olika styrkor och förmågor och intressen och det är 
mycket som styr.  
    (Intervju 1) 

 

Det kan med andra ord vara en mycket stor spridning inom samma klass vad 

gäller kunskaper, inställning, motivation och förmåga. Magnus påpekar att i 

en klass där spridningen är mycket stor finns det en risk att han anpassar sig 

mer efter de som behöver mycket hjälp och därmed kanske glömmer bort de 

elever som behöver utmanas och sporras lite mer. När mycket energi och 

lektionstid går åt till att få de mindre motiverade eleverna att över huvud taget 

läsa klart en text, medger han att det är lätt hänt att det ofta faller bort att 

försöka stimulera de mer motiverade eleverna som behöver utmanas i sin 

läsning.   

Vad eleverna går på för program har även betydelse i så måtto att lärarna 

säger att de gärna vill försöka hitta texter som anknyter till elevernas 

programinriktning för att väcka deras intresse. Förutom Nora, som arbetar på 

ekonomiprogrammet, som skämtsamt säger att hon varken kan något om eller 

är intresserad av ekonomi och därför inte vet hur hon ska knyta an till sina 

elevers studieinriktning, lyfter lärarna fram programinfärgning som ett viktigt 

sätt att skapa motivation hos eleverna att läsa texterna. Karin ger som exempel 

att hon på sin förra skola där ekonomi och ungt företagande hade en 

framträdande roll relaterade läsningen av Utvandrarna till entreprenörskap. 

För en klass på det naturvetenskapliga programmet brukar hon när klassen ska 

träna att skriva referat välja en text som knyter an till de naturvetenskapliga 

ämnena, och för elever med estetisk inriktning använder hon en novell av 

Tove Jansson:   

Karin: Den här Svart-vitt av Tove Jansson, det är ett ganska estetiskt 
perspektiv på den också, det handlar om ett konstnärspar kan man säga, och 
hur man ska få inspiration och så. Och det är ju någonting som de kan relatera 
till också eftersom de är esteter och själva ritar och skapar musik. Så det var 
många som tyckte att den var intressant av den anledningen, även om den är 
ganska abstrakt och lite speciell att tolka. För det var också den tanken, att jag 
valde den för att de är esteter. 
    (Intervju 3) 

 

Tanken om programinfärgning av de gymnasiegemensamma ämnena som 

skrevs fram väldigt tydligt i den förra läroplanen, Lpf94, är således något som 
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fortfarande är levande hos fyra av de fem lärarna i den här studien. Jenny 

påpekar vidare att det förvisso finns stora fördelar med att knyta an till 

elevernas karaktärsämnen när det gäller textvalen i svenskämnet men att det 

också finns en risk att eleverna tröttnar på att möta sina karaktärsämnen även 

i de gymnasiegemensamma ämnena: 

Jenny: Men sen ibland, och det är lite roligt, för att när man gör det väldigt 
mycket så i trean så kan de nästan vara fed up. Då säger de ’nej, men låt oss 
bara få läsa litteraturen’. Det ska inte behöva vara någonting med inriktning på 
biolog eller fysik till exempel säger de då. / … / Så det är också att då känns 
det mer som att svenskan får ett egenvärde på slutet.  
    (Intervju 4) 

 

Det gäller med andra ord att hitta en balansgång mellan att väcka elevernas 

intresse genom att knyta an texterna till deras studieinriktning och att låta 

svenskämnets eget innehåll stå i fokus.  

Förhindra fusk och stressade elever 

Behovet att stävja fusk är en aspekt av att välja text som enligt lärarna påverkar 

dem mer än de skulle vilja. Karin, Jenny och Nora tar upp elevers fuskande 

med läsning som en urvalsprincip, en ”ganska tråkig urvalsprincip” som Nora 

benämner det i gruppintervjun, men ändock en urvalsprincip: 

 

Nora: Och då blir det så att man också tänker att man vill helst välja någon 
bok som inte finns filmatiserad eller som är så tunn att man kanske kan läsa 
väldigt mycket på lektionstid och diskutera.  
    (Gruppintervju) 

 

Det gäller således att hitta texter och arbetssätt som inte inbjuder till fusk. Att 

välja en roman som inte har filmatiserats blir på så vis ett sätt att försöka 

undvika att eleverna väljer att se filmen i stället för att läsa boken eller att 

avslöja vilka som faktiskt har läst boken. Att välja texter som är så korta att 

eleverna hinner både läsa, diskutera och skriva om dem under samma lektion 

nämns också som ett sätt att motverka att eleverna lämnar in en analys de 

hämtat från till exempel internet. Karin och Nora beskriver också hur de 

försöker ställa specifikt riktade frågor till texten som eleverna bara kan svara 

på om de har läst texten. Karin påpekar dock att detta skapar något av ett 

dilemma i de fall där hon vill att eleverna ska få möjlighet att välja litteratur 

fritt då viljan att motivera eleverna att läsa ställs mot behovet att kontrollera 

att de verkligen har läst – och i förlängningen att göra en rättvis bedömning 

av elevernas läsning.  

Ytterligare något som lärarna ofta återkommer till är elevernas arbetsbörda 

och hur stressade eleverna är av att läsa många olika kurser samtidigt. Linnea 
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menar att elever på gymnasiet i allmänhet har en väldigt hög arbetsbelastning 

och Magnus säger att han hela tiden får anpassa sig efter omständigheterna. 

Om eleverna läser mycket i andra ämnen får han backa lite och visa film i 

stället och vice versa, om andra lärare visar mycket film kan han lägga på lite 

mer läsning i sina kurser. Det kan också vara svårt att motivera eleverna att de 

ska prioritera att läsa en roman i stället för att till exempel plugga till ett 

kemiprov eller lämna in en skriftlig rapport i samhällskunskap, menar lärarna. 

Elevernas stress är något lärarna säger att de ständigt måste förhålla sig till 

och de menar att det påverkar deras egna textval: 

  
Magnus: Tänk när man lämnar ut en uppgift och så helt plötsligt ska de läsa 
en bok, ’ja, men vi läser ju en i engelskan’ säger de. 
Karin: Ja, just det. Precis. 
Jenny: Ja. 
Nora: Och då tänker man ’just det, jag borde ha mejlat engelskläraren, jag 
glömde.’ 
[Gemensamt skratt] 
    (Gruppintervju) 

 

Lärarna är överens om att när det gäller att läsa längre texter, som till exempel 

hela romaner så får de ofta anpassa sig till vad elever gör i de andra ämnena. 

Läser de till exempel en roman i engelskan, så får de kanske planera om. Karin 

berättar om hur hon i sin klass under vårterminen hade tänkt att eleverna skulle 

läsa en novell av Nam Le som heter ”Båten” och som hon hade tänkt skulle 

passa bra att läsa och jämföra med romanen Utvandrarna. När hon sedan såg 

att novellen var cirka 80 sidor lång ändrade hon sig och valde en novell som 

var kortare. Novellen var helt enkelt för lång för att de skulle kunna läsa den 

på lektionen och hon visste att eleverna var stressade och misstänkte att de 

inte skulle läsa novellen om hon gav dem i uppgift att läsa den hemma då de 

troligtvis hade prioriterat att göra uppgifter i något annat ämne. Karin fick 

alltså tänka om och valet föll i stället på en kortare text som de kunde läsa 

tillsammans på lektionstid. 

Ta hänsyn till relationerna mellan eleverna i en klass 

Karin, Nora och Linnea berättar även om textval som kräver läraren på en hel 

del fingertoppskänsla och kunskap om relationerna mellan eleverna i klassen. 

De påpekar att det gäller att hänga med i vad som händer mellan eleverna i 

klassen eller om det finns elever i klassen som är eller har varit med om svåra 

saker. Som exempel ger Linnea en situation som hon har i en av de klasser 

hon undervisar i: 
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Linnea: I en av klasserna så har jag en tjej som jag vet har blivit våldtagen. I 
den klassen lägger jag ju aldrig in en sån text som tar upp det ämnet för jag vet 
att då skulle hon klappa ihop helt enkelt. Men vet inte jag det, då kanske man 
gör det ändå. / … / Och då måste jag ju hantera den situationen och prata med 
den eleven. / … / Men vet man om såna saker, att man har ett så pass förtroget 
förhållande med eleverna att de törs berätta saker för en, så kan man ju försöka 
undvika det.  
    (Intervju 2) 

 

Det blir med andra ord en svår balansgång mellan att ta upp olika problem till 

diskussion genom att läsa olika texter, något Linnea säger att hon gärna vill 

göra, och riskera att riva upp oläkta sår hos enskilda elever. Om Linnea vet att 

en elev varit med om svåra saker, oavsett om det som i fallet ovan gäller ett 

övergrepp eller om det handlar om ett annat trauma som till exempel att 

nyligen ha förlorat en nära anhörig, så innebär det att hon påverkas i sina 

textval på så vis att hon undviker texter som tar upp sådana ämnen. Samtidigt, 

säger hon, vet man som lärare inte alltid vad eleverna varit med om och det 

går inte alltid att veta vad man triggar igång genom valet av en text som ska 

läsas som en del i undervisningen. Linnea berättar även om en erfarenhet med 

en tidigare klass där eleverna i årskurs 1 skrivit elaka saker om varandra i en 

så kallad ’burn book’3. Detta resulterade i att Linnea fick vara uppmärksam på 

vilket material och vilka texter hon tog in i klassrummet eftersom det fanns 

känsliga saker som låg och tryckte under ytan i klassen och hon inte ville sätta 

igång något som hon kände att hon inte hade kontroll över och som kunde 

göra saken värre för de utsatta eleverna.  

Nora berättar om en liknande erfarenhet där hon noggrant fick överväga 

vilka texter som var lämpliga att låta klassen läsa:  

Nora: Jag hade ett gäng på min förra skola, de var väldigt rädda för främmande 
kulturer och ett väldigt motstånd … Jag ska inte säga att de var fientliga men 
de var så väldigt … / … / Då kommer jag ihåg att jag hade den här känslan av 
att vad ska jag välja för text nu, väljer jag nån som är för långt ifrån då kommer 
de bara säga ’vad är det här för skit’. Jag måste möta dem där de är och ändå 
försöka att jobba mot en diskussion i de här frågorna. För att börja mästra och 
sätta sig på, det kommer ju aldrig att utvecklas på nåt sätt. Så just där så vet jag 
att jag hade väldigt mycket funderingar vad kan man välja utan att det här blir 
väldigt jobbigt men ändå kan väcka en debatt.  
    (Intervju 1) 

 

Till skillnad från Linneas exempel handlade det i Noras fall inte om elever i 

klassen som var utsatta utan om attityder hos eleverna gentemot andra kulturer 

som hon tyckte var bekymmersamma. Vilka texter hon vid detta tillfälle valde 

att ta in i klassrummet nämner hon inte, men exemplen ovan illustrerar hur 

                               
3 En ‘burn book’ är en sorts bok, oftast online, där det skrivs kommentarer om andra människor 
som till exempel vänner och skolkamrater. Kommentarerna är ofta vassa och elaka och syftar 
till att sprida rykten. 
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lärare ställs inför olika avvägningar vid valet av innehåll till sin undervisning 

där till exempel uppdraget att arbeta med skolans värdegrund ställs mot 

uppdraget att värna om att ingen elev ska känna sig utsatt eller kränkt.   

Möta eleverna där de är och samtidigt visa något annat 

De kanske två viktigaste aspekterna av att välja texter till undervisningen som 

lyfts fram av lärarna i intervjuerna är att både möta eleverna där de befinner 

sig i sin läsning och att vägleda dem vidare. Möter eleverna gör de till exempel 

genom programinfärgning, som beskrivs ovan, och genom att se till att vara 

uppdaterade på vilka genrer som för tillfället är populära hos eleverna, som 

till exempel fantasy och dystopier. Att intressera sig för de genrer som 

eleverna tycker om blir ett sätt att väcka läslust och att försöka motivera 

läsovilliga elever att vilja läsa en bok. Jenny berättar om hur hon följer med i 

ungdomarnas lästrender och inte bara låter dem läsa fantasy och dystopier utan 

att hon även själv läser in sig på till exempel populära fantasy- och 

dystopiserier för att kunna både tipsa om och diskutera dem och därmed få en 

gemensam referenspunkt i samtalet med eleverna. Nästa steg, menar hon, blir 

att koppla samman den nya litteraturen med äldre litteratur på samma tema 

och på så vis låta eleverna stifta bekantskap med till exempel både Karin Boye 

och George Orwell som tidiga dystopier. Jenny understryker att det hela tiden 

gäller att finna nya vägar för att hitta litteratur som lockar ungdomar till 

läsning och som motiverar dem att ta sig igenom en hel bok.  

Av samma anledning menar Linnea och Magnus att de brukar inleda sina 

kurser i årskurs 1 med att låta eleverna läsa ungdomsromaner eftersom det är 

en genre som tar upp ämnesområden som ligger nära eleverna och att det 

därför är lättare att få dem motiverade till att läsa en hel bok. Det blir således 

viktigt för lärarna att känna av vad som kan passa i en viss klass och till vissa 

elever och att hitta texter som eleverna kan relatera till. Magnus anser att det 

är viktigt att om svensklärare vill att eleverna ska läsa så behöver lärarna också 

intressera sig för vad eleverna tycker om att läsa. Även Jenny uttrycker samma 

ståndpunkt som Magnus och hon anger det som anledningen till att hon 

medvetet gått in i elevernas läsvärld på ett sätt som hon inte tror hon hade gjort 

om hon inte varit svensklärare.  

Samtidigt som alla lärarna påpekar hur viktigt det är att möta eleverna där 

de är, betonar de också att det är deras uppgift att se till att eleverna också får 

möta någonting annat. De talar om att de vill utmana eleverna i sin läsning och 

öppna nya världar för dem. Eleverna ska få se att det finns annan litteratur, 

hitta andra genrer som de annars inte skulle komma i kontakt med och de kan 

behöva hjälp att lotsas vidare in i vuxenlitteraturen. Det är viktigt att texterna 

även ska erbjuda eleverna tillfälle att utforska något annat än det som ligger 

inom elevernas egna textrepertoarer: 



 108 

Nora: Sen kan jag som lärare säga att skolans uppgift det är att välja texter 
som ni kanske aldrig hade stött på annars. Och ni vet inte vad ni dissar om ni 
inte blir presenterade för det. Det här är min uppgift att visa på det här, så det 
brukar jag ju också kunna säga till dem. 
    (Intervju 1) 

 

Det är, enligt Nora, hennes roll som svensklärare att se till att tillföra eleverna 

något utöver det de är vana vid och väljer själva och att de måste få prova på 

att läsa olika saker eftersom de annars inte vet vad de missar. Hon fortsätter: 

Nora: Jag ska möta eleverna där de är. / … / Men jag ska också tillföra nånting 
mer och jag måste tillföra dem på ett sånt sätt så att jag möter dem där de är, 
men stoffet [ … ] jag ska inte vara rädd för stoffet. / … / För ibland så kommer 
belöningen när de har kämpat ett tag, så kommer belöningen här borta, ’ja nu 
fattar jag, vad roligt det var att jag tog mig igenom den’.  
    (Intervju 1) 

 

För Nora blir det viktigt att inte backa för det som kan tyckas vara svårt för 

eleverna utan att de får möjlighet att ta sig igenom ett ovant stoff med 

vägledning av en van läsare. Karin pekar också på vikten av att eleverna ska 

få prova på och se lite olika saker, för att hitta vad de gillar att läsa. Om hon 

lyckas visa vad som finns att erbjuda utöver det som eleverna vanligtvis väljer 

så kanske de kan bli ”mer sugna på att läsa”, resonerar hon. Karin vill gärna 

utmana sina elever lite i läsningen så att ”de ska bygga sin repertoar lite grann 

och få se lite nytt” (Intervju 2) och kanske upptäcka att en text kan vara 

spännande även om den råkar ha ganska många år på nacken.  

Sammanfattning 

Den bild som framträder i det här kapitlet är att lärarna uppskattar det 

friutrymme de har att välja texter då det ger dem möjlighet att både följa en 

planering och spontant ta in texter i klassrummet när det går att knyta 

undervisningen till något aktuellt ämne utanför skolan. Samtidigt beskriver 

lärarna att det inte alltid är helt lätt att välja texter då det finns många olika 

faktorer som de måste ta hänsyn till och förhandla med och som de anser 

påverkar dem när de gör sina textval. Den lokala kontexten som skolans och 

ämneslagets kultur och vad som finns tillgängligt på den egna skolan i form 

av läroböcker, antologier och klassuppsättningar av romaner lyfts fram som 

faktorer som i hög grad påverkar vilka texter som väljs. Den egna tidspressen, 

vilka andra ämnen och kurser eleverna läser, olika tidstjuvar som till exempel 

friluftsdagar och studiebesök, samarbeten med andra ämne och gemensamma 

skrivningar inom ämneslaget är också sådant som lärarna behöver ta hänsyn 

till. Ingen av lärarna som deltar i studien säger sig använda en lärobok i särskilt 

stor utsträckning utan föredrar att göra ett eget material, till exempel genom 
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att hämta inspiration från flera olika läroböcker eller från olika websidor på 

internet. Lärarna talar även om att de behöver ha en personlig relation till 

texterna de väljer, de ska ”brinna för det”, eller åtminstone gilla de texter de 

tar in i klassrummet. 

Innan texter kan väljas behöver lärarna också göra en bedömning av hur 

elevgruppen ser ut med avseende på elevernas behov och vilka anpassningar 

som kan behöva göras i relation till läs- och skrivsvårigheter, olika modersmål 

och intressen utifrån programinriktning. Lärarna lyfter också fram att de 

behöver känna av elevernas arbetsbelastning och hur stressade de är, 

relationerna mellan eleverna i klassen, huruvida det finns eleverna som har 

varit med om något svårt och vilka attityder som finns till både läsning och till 

omgivningen. Läsningen ska vara meningsfull för eleverna och att det är 

viktigt att både möta eleverna där de befinner sig i sin läsning och utmana dem 

och visa något annat som de inte skulle upptäcka om de inte fick möta det i 

skolan. Det är också viktigt att eleverna får möta många olika typer av texter 

både vad gäller faktatexter och skönlitteratur, med olika omfång och med 

förankring i ämnesplanen så att eleverna både får visa kunskaper i enlighet 

med och kan bedömas efter de skrivningar som står i kursens kunskapskrav. 

Texter som anses vara för svåra, till exempel på grund av att de är alltför 

akademiska, eller som har ett undermåligt språk eller olämpligt innehåll väljs 

bort. Lärarna behöver också ta ställning till om eleverna ska läsa texter 

gemensamt som läraren har valt eller om de ska få välja fritt och huruvida de 

kan välja texter som minskar risken för att eleverna fuskar med läsningen eller 

med redovisningen av läsningen.  

Det här kapitlet visar vad lärarna i studien säger har betydelse för dem när 

de ska välja texter till sin undervisning. Något lärarna uttrycker i intervjuerna 

är att de är kritiska till att ha en fastställd kanon för svenskämnet, dels för att 

det skulle inskränka deras frihet att själva få välja texter för sin undervisning, 

dels för att de är kritiska till vilka författare som har hamnat i kanon. Mot 

bakgrund av detta väcks då frågan hur deras textval faktiskt ser ut. I det 

följande kapitlet är det de texter som lärarna faktiskt valde till undervisningen 

i kursen Svenska 1 under det läsår som studien genomfördes som står i fokus.   
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Kapitel 6 ”De andra texterna” och ”de riktiga 
texterna” 

”De andra texterna, de bara finns där, medan skönlitteratur 

fokuserar man på som de riktiga texterna.” 

   (Magnus, gruppintervju) 

 

 

Det föregående kapitlet visade vilka olika avvägningar lärarna talade om att 

de behöver ta hänsyn till när de väljer texter till undervisningen. I det här 

kapitlet är det avhandlingens andra forskningsfråga om vilka texter lärarna 

anger att de använder i kursen och vilken funktion texterna har i 

undervisningen som är i fokus. Ljuset riktas därmed mot de texter som lärarna 

faktiskt valde att använda i kursen Svenska 1 under det läsår som studien 

genomfördes, varför lärarna ville att eleverna skulle arbeta med just dessa 

texter samt vilken typ av aktivitet texterna blev utgångspunkt för i 

klassrummet. Ett särskilt fokus ligger vid hur lärarna talar om skönlitterära 

texter och om texter av sakprosakaraktär och vad de olika texttyperna får för 

funktion i undervisningen.  

I bilaga 8–12 återfinns förteckningar på de texter som lärarna uppgav att de 

använde i sin undervisning under det läsår som de deltog i den här studien. 

Under intervjuerna berättade lärarna också om varför de valde de olika 

texterna, vad texterna användes till och vad lärarna ville att eleverna skulle 

lära sig när de arbetade med texterna. Det här kapitlet bygger både på en analys 

av intervjuerna och en analys av textförteckningarna och beskriver vilka 

mönster som träder fram när det gäller lärarnas val och användning av 

undervisningens texter. Textförteckningarna har inte varit föremål för någon 

utförlig kvantifierad analys men vissa tendenser går ändå att urskilja i de fem 

lärarnas kurser.  

”Alla texter är ju texter” 

Under insamlingen av material till den här studien valde jag att utgå från ett 

vidgat textbegrepp utan några särskilda definitioner eller avgränsningar för att 

se vilka texter som används i de fem lärarnas klassrum. Intresset riktades mot 

all text som lärarna valde som utgångspunkt för olika undervisningsmoment. 
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Det blev dock tidigt i studien tydligt att jag och lärarna hade delvis olika 

ingångar till vad som räknades som text. Redan under de första minuterna av 

den första intervjun säger till exempel Jenny: 

Jenny: Jag är lite dålig på att ha den där stora banken just med texter i ettan. 
Det kommer väldigt mycket texter i tvåan och trean. Men det får bli det det blir 
då men … Bara så att du vet det. 
    (Intervju 1) 

 

Eftersom Jenny visste att studiens intresse riktade sig mot texter och läsning i 

kursen Svenska 1 ville hon förvarna om att det nog inte skulle bli så mycket 

att hämta i hennes textval. När så Jenny börjar berätta om sin undervisning i 

årskurs 1 upptäcker hon att hon faktiskt tar med många olika typer av skrivna 

texter i sin undervisning, men som hon inte tänkt på som text eftersom det hon 

egentligen värderar som text är skönlitterär text. Det visar sig således att hon 

har mycket mer text i sin undervisning än vad hon själv tror och hon blir glatt 

överraskad över att upptäcka detta.  

Det är inte bara Jenny som likställer begreppet text med skönlitterär text 

utan inledningsvis i intervjuserien resonerar alla fem lärarna utifrån 

undervisningens skönlitterära texter tills jag börjar ställa frågor även om texter 

av sakprosakaraktär. Att betrakta de skönlitterära texterna som de ”riktiga” 

texterna är något som är mer framträdande i början av studien än under slutet 

av studien då lärarna under ett helt läsår har berättat om de texter de arbetar 

med under kursens gång: 

Magnus: Man pratar om svenskan, då pratar man om skönlitteratur men lik 
förbaskat så har du [nickar mot intervjuaren] satt ögonen på att vi har mycket 
andra texter. I det hela. Tidningsartiklar och instruktionstexter och det är 
massor med grejer och man pratar inte om hur de texterna är uppbyggda, eller 
jag gör inte det. Vilken skillnad det är på en informationstät text eller en 
mycket faktatyngd text eller om man har en som mest beskriver hur vädret är 
ute eller någonting. Man kan ju jämföra och se svårigheter och lättnader i olika 
texter men det har man inte gjort, eller har inte jag gjort.  
    (Gruppintervju) 

 

När Magnus i gruppintervjun reflekterar över den kurs i Svenska 1 som han 

precis har avslutat så resonerar han om att han skulle kunna arbeta mer med 

själva läsningen av sakprosatexter, men att han tidigare inte tänkt så mycket 

på att han skulle kunna göra det. Magnus säger vidare att han tror att det inte 

bara är han som lärare som upplever att svenskämnet är skönlitterärt till sin 

karaktär utan att även eleverna gör det. Han tillägger dock att han genom att 

delta i studien har fått upp ögonen för sin syn på olika texter: 
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Magnus: Så nu när jag läser om läsning och om olika texttyper så får man ju 
upp ögonen för det där mer. Hur olika det är. Och då känner man nästan att 
man har missat det för man har nästan varit fastnaglad vid skönlitteratur i sin 
skalle. Men alla texter är ju texter. 
    (Gruppintervju) 

 

Magnus fokus på skönlitteratur är alltså något som han inte själv varit helt 

medveten om, till skillnad från Nora som säger att hennes fokus på de 

skönlitterära texterna har varit något medvetet redan från början. Hon 

förklarar att det handlar om att hon vill ge extra plats åt skönlitteraturen 

eftersom hon tycker att det är så viktig i svenskämnet. Hon motiverar det med 

att eleverna läser så mycket av andra typer av texter i de andra skolämnena 

och att det finns så lite skönlitteratur i deras liv. Ett liknande resonemang för 

även Jenny som säger att hon ser svenskämnet och de skönlitterära texterna 

som elevernas chans att komma in i litteraturen och ”bli läsare för gott” 

(Gruppintervju). Linnea å sin sida understryker att hon tycker att alla texttyper 

är lika viktiga oavsett om det handlar om skönlitteratur eller sakprosa, men 

reflekterar sedan över att hon nog tenderar att använda sakprosa mer när hon 

vill belysa ett samhällsproblem – som eleverna kanske läser om i en roman – 

eller när hon går in i samarbeten med andra ämne.  

För Karins del handlar det däremot mer om vilken roll hon tycker att olika 

texter har i undervisningen. Hon förklarar att hon ser de skönlitterära texterna 

som relaterade till bildningsaspekterna av svenskämnet, under det att 

sakprosatexterna förknippas med ämnets färdighetsaspekter: 

Karin: Skönlitteraturen, på något sätt har den kanske lite högre status i 
samhället, inte bara bland svensklärare kanske. För det är ändå ett konstnärligt 
uttryck och de andra sakprosatexterna blir mer som ett medel. Exempeltexter 
använder jag dem som ganska mycket. Det är inte så att de ska komma ihåg 
den här debattartikeln som de fick läsa, utan det är mer de ska få se hur den är 
uppbyggd. Medan om de läser Ett halvt ark papper eller vilken text man nu 
väljer … / … / Men då är det för att de ska komma ihåg just den texten. Att 
den ska ge dem en insikt eller någonting, som ett konstverk. Så tycker jag lite 
om jag hårdrar det. 
    (Gruppintervju) 

 

För Karin blir sakprosatexterna således mer som en sorts mallar där eleverna 

till exempel får läsa en debattartikel för att lära sig hur man bygger upp en 

argumenterande text under det att de skönlitterära texterna får ett värde i sig 

själva.  

Vid en analys av textförteckningarna går det att utläsa att lärarna använder 

ungefär lika stor andel sakprosatexter som skönlitterära texter i sina Svenska 

1-kurser, även om deras eget fokus – åtminstone till en början av studien – i 

huvudsak är riktat mot de skönlitterära texterna. Det går också att se att i alla 

kurser får eleverna möta en variation av texter, både vad gäller sakprosa och 

skönlitteratur och vad gäller olika genrer. Eleverna får möta noveller, dikter 
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och hela romaner i alla kurser liksom insändare, debattartiklar, artiklar och 

informationstexter. Variationen mellan lärarna ligger snarare i mängden texter 

och vilket lärande som texterna är utgångspunkt för, till exempel använder 

Jenny minst lyrik i sin kurs och när det gäller att läsa hela romaner får eleverna 

i Linneas och Magnus kurser läsa en roman, eleverna i Jennys och Noras 

kurser läser två romaner och Karins elever hinner med tre romaner under 

läsåret.  

När lärarna resonerar om hur de ser på sakprosatexter och skönlitterära 

texter i svenskämnet framträder en bild av att texterna används för olika syften 

och tycks få olika funktion i undervisningen. Fokus för sakprosatexterna 

handlar, som för Karin i citatet ovan, mycket om form och att texterna i hög 

grad används som utgångspunkt och modell för elevernas eget skrivande, som 

till exempel när eleverna ska lära sig skriva referat och argumenterande texter. 

Att lära sig behärska referat och citatteknik tycks vara centralt och läsning av 

insändare och debattartiklar handlar om att identifiera tes, argument samt 

retoriska begrepp som etos, patos, logos – men texterna används inte för att 

till exempel diskutera etiska dilemman eller värdegrundsfrågor. De 

skönlitterära texterna tycks därför i högre grad stå för innehåll, det handlar om 

att förstå budskap i texterna som till exempel i Jonas Karlssons novell ”Det 

andra målet” och att lära sig att läsa mellan raderna, något alla lärarna talar 

om i relation till läsning av till exempel dikter som ”Säg till om jag stör” av 

Eeva Kilpi eller noveller som till exempel ”Köksklockan” av Wolfgang 

Borchert och August Strindbergs ”Ett halvt ark papper”. Det är också i första 

hand de skönlitterära texterna som används med motiveringen att eleverna ska 

lära sig förstå sig själva och omvärlden eller att arbeta med skolans 

värdegrund, som till exempel genom att läsa ur Athena Farrokhzads 

diktsamling Vitsvit eller romanerna Ett ufo gör entré av Jonas Gardell, 

Utvandrarna av Vilhelm Moberg eller Joyce Carol Oates Vilda gröna ögon.  

Något alla fem lärarna i intervjuerna säger att de har tagit fasta på från det 

centrala innehållet för svenskämnet är att eleverna ska få möta texter skrivna 

av kvinnor och män och från olika tider och kulturer. Trots detta dominerar 

svenska och nutida författare av alla texttyper stort i materialet. I 

textförteckningarna är det, sett till hela textunderlaget, fler manliga författare 

än kvinnliga även om skillnaden inte är betydande. När det gäller nutida4 

författare är det nästan lika många kvinnliga som manliga författare som får 

utrymme i kurserna även om det fortfarande är något fler manliga. När det 

gäller den äldre litteratur som förekommer i kurserna ser bilden annorlunda ut 

och det är i princip bara manliga författare som finns representerade, förutom 

några dikter av modernisterna Karin Boye och Edith Södergran. Den äldre 

litteraturen återfinns i form av en dikt av Gustaf Fröding, novellerna ”Pälsen” 

                               
4 Jag gör här en förenklad tidsindelning och inte en litteraturhistorisk epokindelning av 
författare. Med nutida författare menar jag författare som är verksamma från cirka 1945 och 
framåt och med äldre litteratur menar jag författare som varit verksamma före 1945. 



 114 

av Hjalmar Söderberg, ”Ett halvt ark papper” av August Strindberg och ”Det 

spräckliga bandet” av Sir Arthur Conan Doyle samt de citat av William 

Shakespeare och utdrag ur ”Höga visan” som Nora avslutar sin kurs med. För 

kursen Svenska 1 tycks lärarna alltså lägga ett fokus vid att använda texter av 

nutida författare, av textförteckningarna att döma. Att inte fler äldre texter 

förekommer kan med största sannolikhet förklaras med att kursen Svenska 1 

inte i första hand har ett tydligt litteraturhistoriskt fokus, något lärarna påpekar 

att kursen Svenska 2 däremot har och att det därmed också är i den kursen de 

använder mer texter som knyter an till olika litteraturhistoriska epoker. Som 

redovisades i det föregående kapitlet säger sig lärarna vara kritiska till att det 

ska finnas en fastställd kanon för svenskämnet men som syns ovan så faller 

samtliga av de äldre texterna som väljs ut inom ramen för en etablerad 

traditionell kanon. De romaner som väljs ut är däremot alla av nutida slag, 

liksom en stor del av den lyrik som används, vilket ger lärarna möjlighet att 

inta en friare position i förhållande till en kanoniserad litteratur.  

Som beskrivits ovan lägger lärarna i intervjuerna stor vikt vid att eleverna 

ska få stifta bekantskap med texter skrivna av författare som representerar 

olika kön, tider och kulturer. Minst representerat av detta är i det här materialet 

författare som representerar olika kulturer eller geografiska områden. Det är 

författare och skribenter som är verksamma i Sverige som helt dominerar, 

oavsett texttyp. När det gäller sakprosatexterna förekommer inga skribenter 

som är verksamma utanför Sverige över huvud taget. De skönlitterära texterna 

har i viss mån några andra kulturer representerade genom författare som är 

verksamma i Sverige, USA eller Australien som Arkan Asaad, Khaled 

Hosseini och Nam Le vars romaner och noveller utspelar sig i Irak, 

Afghanistan respektive Vietnam men där författarna själva räknas till den 

västerländska sfären. Den enda texten som förekommer i materialet och som 

inte kommer från en europeisk eller anglosaxisk kontext är därmed 

Chimamanda Ngozi Adichies essä ”Alla borde vara feminister”. Att texter 

från olika kulturer och geografiska områden förekommer i så liten 

utsträckning kan ha olika förklaringar. Det kan till exempel bero på vad som 

finns att tillgå på den egna skolan, men det kan också bero på att lärarna är 

starkt påverkade av sin egen lärarutbildning där de litteraturvetenskapliga 

kurserna är starkt präglade av en västerländsk kanon, något som Magnus 

påpekar i det föregående kapitlet.  

Annan text än skriven text 

Under intervjuerna utgick lärarna från ett vidgat textbegrepp där även film, 

bild och ljud räknades som text och även om det finns en viss variation av 

texter i undervisningen är det skriven text på tryckt papper – eller i viss mån 

digitala webbtexter – som dominerar stort i materialet. Film, ljud och bild 

förekommer men i sparsam utsträckning. Nora använder till exempel ett 

program från UR om studieteknik och en diktuppläsning av en dikt av Bruno 
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K. Öijer på Youtube när hon arbetar med dikter. Karins elever får stifta 

bekantskap med några texter i form av konstverk av Olafur Eliason vid en 

konstutställning och två radioprogram, varav ett är ett sommarprat med David 

Batra och det andra ett inslag om att förbättra skolresultaten i P1 morgon i 

Svergies radio. Karins elever får dessutom möjlighet att se föreställningar av 

musikalen Kristina från Duvemåla och en dramatisering av Athena 

Farrokhzads diktsamling Vitsvit.  

I textförteckningarna visar det sig även att lärarna inte heller visar film i 

sina Svenska 1-kurser i någon större utsträckning. Det är bara Nora och Karin 

som använder spelfilm i kursen under läsåret. En anledning kan vara hur 

lärarna tolkar fiktionstexters roll i kursen Svenska 1. Jenny säger att hon inte 

brukar ha särskilt mycket film i undervisningen i årskurs 1:   

Jenny: Nej, inte just i ettan. I tvåan är det mycket mera. Där gör jag ju alltid 
så, till exempel, att vi ser en film knuten till litteraturhistorien. Så idag ska vi 
se Gullivers resor, till exempel. 
    (Intervju 3) 

 

För Jenny verkar det således som att film är något som hon använder i 

undervisningen mer för att illustrera de litteraturhistoriskt klassiska verken än 

som texter i sin egen rätt. Jenny berättar också att hon använde mer film i 

undervisningen förut när hon hann hänga med i vad som var aktuellt, och att 

hon mest använder sig av olika filmklipp och inte visar så mycket hel film. 

Några av fördelarna med att använda film i undervisningen som Jenny lyfter 

fram är att det kan vara en tidsvinst att se till exempel en filmatisering av ett 

klassiskt verk i stället för att läsa texten, men också att det ger en gemensam 

referensram att ha sett en film tillsammans; ”ibland är det bra att samlas ju och 

då är filmen ett bra sätt för att få en tidsförkortning”, resonerar hon (Intervju 

3). Hon förklarar vidare att det kan vara ett sätt att locka eleverna in i 

skönlitteraturen genom att gå via filmen in i litteraturen och att filmmediet på 

så sätt blir ett sätt för eleverna att både bekanta sig med litteratur och att lära 

sig olika begrepp.  

Magnus resonerar i liknande banor och anser att film i undervisningen 

förutom att vara en tidsvinst också kan underlätta för stressade elever: 

Magnus: För vi konkurrerar med rätt många ämnen i skolan, och man får ju 
se upp ibland så att man inte ger dem för mycket uppgifter. Och då fungerar tv 
och film, tycker jag, väldigt bra.  
    (Intervju 1) 

 

Vidare förklarar Magnus att det händer att han ger eleverna i uppgift att se en 

film eller ett tv-program hemma som de senare diskuterar tillsammans på 

lektion. Det händer också, även om det är sällan, att Linnea, Jenny och 

Magnus väljer att visa en film i stället för att läsa en text för att de känner 

tidspress, eller för att ge eleverna ”en break” som Jenny uttrycker det (Intervju 
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3). Film kan också vara ett alternativ om lärarna känner att eleverna inte orkar 

ta sig igenom den skrivna texten. En vinst med att använda film i 

undervisningen kan således vara att få med de elever som inte så gärna läser 

längre texter:  

Linnea: Vi har varit inne på att vi ska ha såna här böcker som ungdomarna 
tycker om, typ Hungergames eller nåt sånt och så har man ett tema som man 
kopplar till det, och så får alla läsa den boken. Och de som inte orkar läsa hela 
boken kan se filmen. Och då kan man ändå hänga med och jobba med det här 
arbetsområdet.  
    (Intervju 1) 

 

I det avseendet som Linnea beskriver ovan så blir det stoffet, det vill säga 

berättelsen, som står i fokus snarare än själva läsningen. Samtidigt menar 

Linnea att hon sällan använder film i undervisningen bara för att visa film, att 

använda film i undervisningen behöver för hennes del vara väl motiverat och 

genomtänkt: 

Linnea: Jag tittar ju inte så jättemycket på film. Det har jag inte gjort nästan 
någonting med ettorna. / … / Utan film om det är relevant, verkligen, om det 
fyller någon funktion så. Om det tillför någonting. Annars så tycker jag inte 
det. 
    (Intervju 4) 

 

Alla fem lärarna säger att de är positiva till att använda film i 

undervisningen, men i de fem kurser som studeras här är det bara, som nämnts 

ovan, Karin och Nora som visar film under kursens gång. Karin visar en film, 

Nawals hemlighet, som hon inte själv har valt men som ingår i det 

gemensamma tema som lärarna i årskurs 1 genomför och där eleverna ska läsa 

olika texter för att sedan skriva en argumenterande text. I det sammanhanget 

utgör filmen ett diskussionsunderlag för att eleverna ska sätta sig in i det valda 

temat. Nora visar också en film, Equlibrium, i samband med att klassen arbetar 

med ett framtidstema och där ingår filmen inte bara som diskussionsunderlag 

utan även som en del av den avslutande uppgiften där eleverna ska skriva en 

jämförelse mellan filmen och en roman som de har valt själva och som också 

har ett framtidstema. Nora framhåller att hon valde filmen för att den dels är 

upplagd som en klassisk dystopi som passar bra in i temat, dels för att den är 

tydligt dramaturgiskt upplagd. Dessutom påpekar Nora att filmen i princip 

bara visar vita män, vilket gav upphov till bra diskussioner om jämställdhet 

och vilka som får synas på film, och varför det ser ut som det gör i 

filmbranschen utifrån olika jämlikhetsaspekter.     

Som nämnts ovan kan en förklaring till att lärarna inte använder film i 

undervisningen i kursen Svenska 1 i någon större utsträckning vara att filmen 

till stor del kopplas samman med behandling av litteraturhistoriska verk, något 

som mer förknippas med kursen Svenska 2 som eleverna läser i årskurs 2. Men 
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i intervjuerna ges också en annan möjlig förklaring till att lärarna väljer att 

inte visa så mycket film i sina kurser. ”Vi tittar inte på så mycket film för det 

är ju rätt så blasé, det gör de ju hela dagarna annars”, slår Magnus fast (Intervju 

1), och även Linnea är inne på samma spår: 

Linnea: Det är inte så jätteroligt att se på film i skolan längre [skrattar]. Förr 
var det kanske jättefränt att se på lite större skärm och så där. Nu tittar de på så 
mycket hemma så att jag tror inte att de ser det som någon avlastning eller vad 
man ska säga att se på en film.  
    (Intervju 2) 

 

I stället resonerar Magnus om att det idag kan vara så att det är läsning och 

litteratur som kan bli det som är det som är annorlunda i elevernas textvärldar, 

”läsning är ju lite mera sånt som man kan väcka folk med nu, tror jag”, säger 

Magnus (Intervju 3). I en tid då film har blivit något lättillgängligt och som 

eleverna konsumerar i stora mängder på liten och stor skärm till vardags menar 

Magnus och Linnea att ett av incitamenten med att använda film i 

undervisningen har försvunnit.  

Texten som verktyg – sakprosatexter i undervisningen 

Något som är slående vid analysen av textförteckningarna är att det överlag är 

relativt få informationstexter, det vill säga faktatexter eller texter som 

beskriver hur något ska utföras, som används även om andelen sakprosatexter 

är ungefär lika stor som andelen skönlitterära texter i undervisningen. Den lilla 

mängden informationstexter speglar att lärarna, precis som de säger i det 

föregående kapitlet, inte använder lärobokstexter i någon större utsträckning. 

Det är endast är Karins och Noras elever som har en lärobok i svenska, 

Svenska impulser 1, även om Linnea, Magnus och Jenny vid några tillfällen 

använder utdrag både ur samma bok men också från andra läromedel. Karin 

och Nora använder läroboken som ett komplement i kursen som ger eleverna 

möjlighet att läsa informationstexter om hur man skriver referat och bygger 

upp en bra argumentation. I Karins fall handlar det dock mest om att eleverna 

får läsa i läroboken om de av någon anledning missat genomgången av 

momentet på lektionstid. Även om läroboken eller utdrag ur läroböcker i viss 

mån används för läsning och analys av dikter och noveller så tycks det i 

huvudsak vara texter om referat, argumentation, hur man gör källhänvisningar 

och i viss mån även retorik, det vill säga instruktioner som syftar till att 

utveckla färdigheter i skrivande och talande, som används: 
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Linnea: Och där använde vi oss utav den [läroboken] för att vi tycker att de 
har lite svårt att plocka ut referat när de börjar, alltså när de kommer hit ifrån 
nian. Det är någonting som de behöver träna på en hel del. Och jag tycker att 
den där instruktionen är ganska så tydlig och bra. Och då letar jag helt enkelt i 
tidningarna och på nätet för att hitta någon text som de måste referera till någon 
person i texten. Och som hade en text som kanske kunde vara intressant för 
eleverna. 
    (Intervju 2) 

 

Precis som Linnea beskriver även Magnus hur han använder utdrag ur en 

lärobok för att eleverna ska kunna läsa på om retorik inför muntliga debatter 

och för att läsa och analysera argumenterande exempeltexter. Nora å sin sida 

använder läroboken vid något tillfälle för att eleverna ska se hur man kan göra 

en novellanalys. Hon använder också lärobokens exempeltexter som 

insändare och debattartikel för att diskutera med eleverna hur man bygger upp 

en övertygande argumentation och för att visa på argumenterande texter som 

fungerar både bra och lite mindre bra. Karin, som använder samma lärobok 

som Nora i sin undervisning, använder även hon avsnittet om 

argumentationsteknik i läroboken. Hon berättar att syftet är att lära eleverna 

skillnaden mellan att informera och argumentera. Därför väljer hon att arbeta 

med lärobokens texter eftersom hon tycker att argumenten framgår tydligt och 

eleverna därför får god hjälp att analysera hur en argumenterande text byggs 

upp med inledning och avslutning samt etos, patos och logos.  

I den första intervjun diskuterar Magnus hur han ser på de texter han 

använder i undervisningen och säger att för hans del så tycker han att det är 

intressantare att diskutera skönlitterära texter och att tolka och förstå det som 

inte sägs rakt ut i en text och det nog är därför han arbetar mer medvetet med 

de skönlitterära texterna. Han tycker inte att faktatexter kan erbjuda 

intressanta diskussioner i samma omfattning, vilket gör att han inte lägger 

samma fokus på sakprosatexter ”och då blir det lite mer fyrkantigt och man 

kanske inte jobbar så mycket med innehållet”, säger Magnus (Intervju 1). På 

samma sätt förklarar Nora att hon medvetet lägger ett tydligt fokus på 

skönlitteratur i undervisningen, samtidigt som hon påpekar att hennes elever 

tycker att faktatexter är viktiga och att de kopplar ihop dem med sådant som 

de måste lära sig. Nora säger att hon använder sakprosatexter om de berör 

ämnen som tas upp inom svenskundervisningen och de kan utgöra underlag 

för till exempel skrivande av utredande eller argumenterande texter. Nora 

understryker att hon ser sakprosatexterna som ett komplement till 

skönlitteraturen i undervisningen och som ett instrument som inte alltid ägnas 

så stor uppmärksamhet:  
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Nora: Alltså de är mera ett redskap för att komma vidare i … För mig i alla 
fall, jag tror att jag behandlar dem lite styvmoderligt. Alltså, jag använder dem 
om jag hittar ett intressant ämne, eller för att de ska läsa in sig på någon 
författare, eller så. Men jag vet med mig själv att jag kanske borde ägna mig 
lite mer åt övning att läsa sakprosa. Hur läser man? Hur tar man ut nyckelord? 
    (Intervju 4) 

 

För Nora är arbetet med att läsa och förstå sakprosatexter något som hon är 

medveten om att hon inte arbetar med på samma sätt som med de skönlitterära 

texterna. Även om hon använder en del artiklar i undervisningen och säger att 

även sakprosatexterna är viktiga så uttrycker hon, precis som Magnus, att hon 

inte tycker att de är ”lika roliga att prata om” (Intervju 4), även om hon låter 

sina elever söka reda på bokbloggar som handlar om de böcker som eleverna 

läser. Vid ett tillfälle under kursens gång utarbetar Nora innehålls- och 

läsförståelsefrågor till artiklar inom området språksociologi för att hjälpa 

eleverna läsa och förstå texterna, men hon säger ändå att hon tänker att hon 

borde öva mer med eleverna och lotsa dem stegvis till en bättre läsförståelse 

när det gäller sakprosatexter. Det är dock något Nora menar tar mycket 

lektionstid och hon har därför prioriterat bort att arbeta med läsningen av 

artiklarna under kursens gång.  

Precis som Nora understryker Karin att hon tycker att både sakprosa och 

skönlitteratur är viktigt i svenskämnet. Hon säger att när hon planerar sin 

undervisning försöker hon se till att få med en blandning av olika texter så att 

eleverna får läsa flera olika typer av texter. Även Karin talar dock i termer av 

att sakprosan i svenskämnet är mer som ett verktyg och något hon har ett annat 

mål med än för läsningen av de skönlitterära texterna: 

Karin: Men målet är att man vill att de ska kunna, i alla fall i Svenska 1, ta till 
sig information. För att kunna bli samhällsmedborgare och förstå vad de läser 
och förstå att det här är en argumenterande text och det här är en informerande 
text, och skillnaden där emellan. 
    (Gruppintervju) 

 

Läsning av sakprosa är alltså för Karin mer inriktat på att förstå skillnaden 

mellan olika typer av texter för att eleverna ska kunna delta och fungera i ett 

samhällsperspektiv.  

Linnea påpekar, liksom både Nora och Karin, att hon tycker att 

skönlitteratur och sakprosa är lika viktigt i svenskämnet. Samtidigt säger hon 

också att hon själv tenderar att använda sakprosa mer när hon samarbetar med 

andra ämnen. Hon ger som exempel att hon gärna gör samarbeten med lärare 

i samhällskunskap och historia vilket brukar innebära att texterna ofta väljs 

utifrån de andra ämnena och att svenskan då får stå lite mer för formen än för 

innehållet. Under det läsår som den här studien pågick kunde Linnea av olika 

anledningar inte genomföra något ämnesövergripande samarbete för eleverna 
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som läste Svenska 1, vilket i Linneas fall skulle kunna förklara varför det inte 

är fler sakprosatexter i hennes kurs.  

I det föregående kapitlet resonerade lärarna om att det program som 

eleverna går på kan ha betydelse för vilka texter de väljer, att de arbetar med 

så kallad programinfärgning. Detta för att knyta an till det program som 

eleverna går på och därmed elevernas intressen och för att försöka skapa en 

helhet i en i övrigt splittrad gymnasietillvaro. Även om samarbeten med andra 

ämnen förekommer så är det inte något som under det läsår som studien pågick 

är särskilt framträdande i textvalen och i textförteckningarna går det att utläsa 

att det inte sker så mycket infärgning i just de här kurserna i Svenska 1. Med 

endast ett undantag i form av novellen ”Svart-vitt” av Tove Jansson som 

förekommer i Karins kurs så är det i huvudsak sakprosatexter som väljs utifrån 

elevernas programinriktning. Jenny är den lärare som i intervjuerna mest talar 

om programinfärgning och att eleverna ska få ”så mycket kött på benen runt 

omkring sina ämnen som möjligt” (Intervju 1) och hon är också den som enligt 

textförteckningarna i störst utsträckning tar in texter som tydligt knyter an till 

elevernas programinriktning:  

Jenny: Men den sakprosan jag använder är ofta programinfärgad. Jag tycker 
att de måste komma in i Forskning och framstegs artiklar till exempel för att 
de ska kunna läsa sånt och arbeta med sånt i biologin eller fysiken, eller 
någonting sånt så småningom. Så vi gör mycket referatövningar, vi gör mycket 
muntliga övningar som är presenterat utifrån vetenskapliga artiklar så att de 
tidigt i ettan ska bekanta sig med det språket. 
    (Gruppintervju) 

 

Genom att använda texter med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll från 

tidskrifter som till exempel Forskning och framsteg och Illustrerad vetenskap 

som underlag för lästräning och för muntliga presentationer om till exempel 

stridsmyror, dinosauriernas utveckling, klimatförändringar eller svarta hål 

anser Jenny att eleverna både får hjälp i sina karaktärsämnen och en 

förberedelse inför studier på högskolan. Men, tillägger hon, det hon 

personligen brinner för är ändå trots allt att eleverna ska läsa skönlitteratur.  

Den bild som framträder i det här materialet är att läsning av sakprosatexter 

ofta förekommer i undervisningen i samband med att eleverna ska söka 

information inför redovisningar av olika slag, som till exempel vid 

grupparbeten i språksociologi eller för muntliga uppgifter som att hålla ett tal 

eller att öva på att argumentera i muntliga debatter. När det gäller arbetet med 

sakprosatexter beskriver Karin att eleverna får leta efter information på 

internet när de ska träna sig på att argumentera muntligt och behöver hitta 

fakta att underbygga sina argument med. Det blir då inga specifikt av läraren 

utvalda texter utan eleverna får leta på egen hand: 
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Karin: Och sen så har vi debatterat, och då har de fått förbereda … De har fått 
olika debattämnen och sen har de fått läsa på. Så då har de ju också läst, fast 
på egen hand mer och kollat på nätet och hämtat exempel.  
    (Intervju 3) 

 

Samma mönster som hos Karin återfinns hos alla lärarna när det gäller läsning 

av sakprosa. Eleverna får företrädesvis leta reda på och välja texter fritt utan 

mer handledning från läraren än lite tips om var man kan hitta olika typer av 

information och att de ska vara noggranna med att skriva ner och spara de 

olika källorna. Eleverna läser också texterna på egen hand och inga 

organiserade textsamtal förekommer. Det är också i huvudsak i dessa 

sammanhang som olika webbtexter används då eleverna söker efter 

information på internet och arbetet sker ofta i grupp. När eleverna ska 

argumentera skriftligt och individuellt är det dock oftast läraren som väljer ut 

de texter som eleverna ska använda och förhålla sig till i skrivuppgiften och 

fokus läggs då ofta vid att eleverna ska träna sig på att referera till texterna 

med korrekta referatmarkörer och källhänvisningar.  

I undervisningsmoment som bygger på att eleverna ska utveckla sina 

färdigheter som presentationsteknik eller muntlig och skriftlig argumentation 

eller som behandlar ett mer språkvetenskapligt innehåll som till exempel 

språksociologi utgår undervisningen i huvudsak från olika sakprosatexter. Det 

tycks också som att när det gäller den delen av undervisningen så är det inte 

texternas innehåll som är det primära utan de är just verktyg för de färdigheter 

som ska utvecklas och det är också texternas form som ägnas mer 

uppmärksamhet än deras innehåll. Att eleverna även i stor utsträckning får leta 

rätt på texterna på egen hand, gärna på internet, kan även det tolkas som att 

texterna anses vara mindre viktiga ur innehållslig synpunkt. Detta står i 

kontrast till undervisningens skönlitterära texter där lärarna i mycket högre 

grad väljer texterna. När innehållet är viktigt skapas också en undervisning 

där lärare och elever läser och diskuterar texterna tillsammans. 

Undervisningens skönlitterära texter behandlas i avsnittet nedan.  

Texten som mervärde – skönlitterära texter i 

undervisningen 

Om texterna av sakprosakaraktär blir lite styvmoderligt behandlade i 

undervisningen och mest förknippas med form, förmågor och färdigheter, så 

lägger lärarna ner betydligt mer tid och engagemang i att välja och att arbeta 

med de skönlitterära texterna. Alla lärarna beskriver också hur de varierar 

mellan att välja texter som alla läser gemensamt och texter där eleverna 

antingen får välja mellan några texter som läraren valt eller helt fritt, eventuellt 

inom ett gemensamt tema. Liksom med sakprosatexterna som redogjordes för 

ovan så går det i materialet att urskilja vissa tendenser när det gäller vilka 
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texter lärarna väljer för olika undervisningsmoment även när det gäller de 

skönlitterära texterna, beroende på om känsla och kreativitet, litterära analyser 

eller själva läsningen står i fokus. 

Med fokus på känsla och kreativitet – dikter i undervisningen 

Textförteckningarna visar att dikter används i alla kurserna men att det är stor 

skillnad i hur många dikter eleverna får möta i de olika kurserna. I Jennys kurs 

är dikt den texttyp som förekommer allra minst. Hon har ett tillfälle då 

eleverna läser och analyserar dikt och som är en ren förberedelse inför det 

nationella provet, både vad gäller att göra en diktanalys och det dataprogram 

som provet ska skrivas i. Även Linnea resonerar i viss mån om att arbetet med 

dikter också är en övning inför det nationella läsförståelseprovet eftersom hon 

vet att det brukar vara en diktanalys med i provet, och hon påpekar att det 

läggs stor vikt i provet vid att eleverna ska kunna tolka bildspråk. Nora 

däremot berättar att hon själv tycker att det väldigt roligt att arbeta med lyrik 

i klassrummet och om hon märker att klassen är med på noterna så väljer hon 

att ta in mer lyrik än om hon märker att klassen verkar helt ointresserad. Nora 

säger vidare att hon väljer dikter efter författare hon anser att eleverna ska 

känna till eller för att eleverna ska lära känna genren. Hon understryker också 

att det även när det gäller lyrik är viktigt att texterna har ett innehåll som 

eleverna kan relatera till, samtidigt som hon vill att eleverna ska utmanas lite 

i sin läsning:  

Nora: Jag har försökt att tänka på att inte ha för lätt. Det måste vara någon 
form utav utmaning, och det är de här dikterna, [eleverna] tyckte ju de var 
svåra. Men då är de ju korta istället. Så då kan man ägna sig åt att bena upp, 
när de är riktigt korta, då kan man ägna sig, ’vad menar de så här’, ’så här kan 
man skriva’, det är en problemlösning, lite.  
    (Intervju 2) 

 

Nora betonar vikten av att hjälpa eleverna öppna upp dikterna så att de kan 

förstå vad de läser, något som gör att hon i viss mån betraktar diktläsning i 

klassrummet som en gemensam problemlösning.  

Lärarna lyfter även fram dikter som särskilt lämpliga för undervisningen i 

Svenska 1 eftersom det oftast är korta texter som också fungerar bra för att 

prata om hur man kan läsa mellan raderna. Dessutom är dikterna viktiga när 

det gäller att arbeta med att eleverna ska lära sig om bildspråk, både vad gäller 

att identifiera olika stilfigurer och att lära sig att tolka bildspråk: 
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Magnus: För att jag tycker bildspråket är så viktigt att förstå för att kunna 
förstå läsning, det här mellan-raderna-läsningen. Det är ett väldigt bra sätt att 
illustrera det på, att det är inte det som står som kanske är själva essensen utan 
det är det man upplever. 
    (Intervju 2) 

 

Magnus menar vidare att bildspråk och att läsa mellan raderna är lättare att 

komma åt genom att läsa dikter än andra texter och han säger att arbetet med 

bildspråk är viktigt för att lära eleverna att ”förstå det som inte sägs” (Intervju 

3). Linnea lyfter också fram att dikten som form är tacksam att arbeta med 

eftersom det är en fördel att arbeta med korta texter när eleverna är ovana vid 

texttypen. ”Jag tror inte man kan läsa för långa grejer alltid utan man måste 

ha lite såna här korta saker också”, säger hon (Intervju 2). Linnea och Magnus 

berättar båda att de låter sångtexter omfattas av lyrikmomentet, eftersom 

låttexter ”också är en form av poesi” (Linnea, Intervju 3) och är ”den moderna 

poesin i stora drag” (Magnus, Intervju 2) och något som eleverna har lättare 

att relatera till: 

Linnea: De läser ju inte dikter, men alla lyssnar ju på musik. Och de där 
sakerna går ju lite hand i hand. Vi pratade om lyrics och att man kan lyssna på 
dikter i musiken också. Men när man läser det så blir det kanske på ett lite 
annorlunda sätt.  
    (Intervju 2) 

 

Enligt Linnea brukar eleverna således bli mer intresserade av att läsa lyrik om 

hon går vägen till poesin via deras musikintresse. Linnea och Magnus berättar 

vidare att de låter eleverna välja en favoritlåt som de sedan får presentera och 

eventuellt spela upp lite av och sedan berätta varför de tycker om just den 

låten. På så vis blir momentet också en del i att öva muntlig framställning 

samtidigt som eleverna får tolka texterna.  

När lärarna talar om hur de väljer texter tycks det som om valet av dikt 

kanske i ännu högre grad än vad gäller valet av andra texter präglas av att hitta 

texter som eleverna kan knyta an till på ett personligt plan och helst också bli 

berörda av på något sätt. Arbetet med dikterna i klassrummet handlar mer om 

att känna och förstå, låta eleverna diskutera vad de tycker att dikterna handlar 

om och fundera över vilken dikt de tycker bäst om och varför, än att göra 

traditionella diktanalyser efter konstens alla regler. Karin berättar: 

Karin: Men det här har varit ganska mycket, att de har fått relatera dem till sig 
själva, frågorna i den här diktanalysen. / … / Men mer utifrån är det någonting 
som du kommer att tänka på när du [ … ] eller känner igen dig när du läser den 
här dikten. Mer av den karaktären, att relatera till sig själva.  
    (Intervju 2) 
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Även om Karin berättar att hon i klassrummet också tar upp aspekter av 

dikterna som handlar om metaforer och vilket diktjag som framträder i 

texterna så är det ändå elevernas upplevelse av dikterna som står i fokus.  

Arbetet med dikter är också den texttyp som tycks vara den som mest 

öppnar upp för lite mer kreativa arbetssätt i undervisningen och som 

involverar eleverna på ett annat sätt än när de arbetar med andra texttyper. I 

slutet av kursen låter till exempel Nora eleverna läsa utdrag ur ”Höga visan” 

för att eleverna ska få prova på att både läsa en kulturhistoriskt viktig text och 

få inspiration till att skriva egna kärleksdikter med egna liknelser och 

metaforer. Även Linnea och Magnus låter, liksom Nora, sina elever hämta 

inspiration ur diktläsningen för att sedan under några lektioner prova på att 

skriva egna dikter. Karin har ett lite större moment i sin kurs där eleverna i 

samarbete med de estetiska ämnena bild och musik får tolka dikterna de 

arbetat med i klassrummet utifrån lite mer kreativa former: 

Karin: Hälften av eleverna läser musik också och hälften bild och då har de 
fått gestalta de här i musik och bild. De har valt ett citat ur någon av dikterna 
och sen ska de göra en bild om det som de presenterar sen på en utställning. 
Och sen musikeleverna får tonsätta då och spela upp vid något tillfälle.  
    (Intervju 2) 

 

Genom att låta eleverna tolka dikter och uttrycka dem i bild och musik 

anknyter Karin till elevernas estetiska intressen samtidigt som de får göra en 

personlig tolkning av dikterna, och diktmomentet blir därmed också ett 

tillfälle då eleverna får möjlighet att uttrycka sig på olika kreativa sätt. Utifrån 

lärarnas berättelse om poesins roll i undervisningen tycks det således som om 

arbetet med lyrik i kursen Svenska 1, lite motsägelsefullt, är förknippat med 

lite mer kreativa arbetsformer samtidigt som det också nämns som en 

förberedelse inför det nationella läsförståelseprovet.  

Med fokus på litterär analys – noveller i undervisningen  

Noveller används i undervisningen av alla lärarna och nämns som särskilt 

lämpliga när det gäller att lära eleverna att analysera skönlitterär text och att 

lära sig läsa mellan raderna och hitta underliggande budskap. Nora beskriver 

till exempel att hon arbetar med noveller tidigt i kursen för att eleverna ska 

lära sig hur man tolkar en text och hur man gör en litterär analys, och ger som 

exempel att hennes klass arbetat med en novell av Jonas Karlsson som heter 

”Det andra målet” med syftet att ”uppleva hur gör man en tolkning, hur gör 

man en analys, hur läser man mellan raderna?” (Intervju 2). Även novellens 

kännetecken som genre ägnas en hel del uppmärksamhet liksom att lära 

eleverna litteraturvetenskapliga begrepp som motiv och tema, något som 

eleverna också ska kunna identifiera i texterna:  
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Karin: Så då läste vi tre noveller och pratade om teman, vad det är för 
någonting, motiv och så tittade vi igen på de här stilgreppen, metaforer och 
besjälning framför allt. Och hur en novell ser ut, hur den är uppbyggd, att den 
ofta börjar in medias res, att den har en begränsad tid och plats och så där, 
jämfört med en roman och vad som skiljer dem åt och så. 
    (Intervju 3) 

 

Karin säger också att hon gärna använder noveller för att prata om olika 

berättarperspektiv och för att eleverna ska kunna se mönster och upptäcka 

likheter mellan olika texter. För Karin, Nora och Jenny framstår det 

huvudsakliga syftet med att arbeta med noveller i klassrummet att eleverna 

ska lära sig att läsa och analysera texter samt att kunna läsa mellan raderna, 

men Linnea och Magnus använder även noveller som inspiration för eget 

novellskrivande.  

Arbetet med noveller låter sig också väl paketeras inom ramarna för en 

enskild lektion, vilket lyfts fram som en fördel av lärarna. ”Det är rätt bra 

litteratur att jobba med, för många gånger måste man ju läsa nånting och man 

måste kunna prata om det på en gång”, säger Magnus (Intervju 1) och Nora är 

också inne på samma spår: 

Nora: Och noveller är väldigt bra att använda på enskilda lektioner om man 
ska försöka titta på speciella stildrag till exempel, eller diskutera ett speciellt 
tema. 
    (Intervju 1) 

 

Lärarna pekar på att det finns stora fördelar med en text som är kort nog att 

läsas och diskuteras vid ett och samma tillfälle. Dels vet de då att alla elever 

faktiskt har läst texten de ska diskutera, till skillnad från om de får med sig att 

läsa en text hemma i läxa, dels underlättar en gemensam läsning när texten 

ska analyseras och diskuteras eftersom eleverna får gemensamma 

referensramar och har texten färskt i minnet. Korta texter som noveller är 

också lämpliga att använda om det blir ett litet mellanrum i kursplaneringen: 

Nora: Vi hade några lektioner där jag inte kunde dra igång någonting stort men 
där jag tyckte att läsning, läsning är alltid [bra] i olika form, så då läste vi en 
novell och en saga. / … / Och jag tycker, den är så bra därför det är så mycket 
som ligger mellan raderna. Den är ganska kort, och så ligger det väldigt mycket 
mellan raderna.  
    (Intervju 4) 

 

Nora beskriver ovan hur hon fick en så kallad mellanlektion då ett 

arbetsområde är avslutat och det av olika anledningar inte är någon idé att 

starta något nytt moment och då valde hon att arbeta med två kortare texter 

där hela momentet kunde startas och avslutas under en och samma lektion.  

I textförteckningarna går det att utläsa att det också i huvudsak är i samband 

med läsning av noveller som lärarna i den här kursen väljer att ta in lite äldre 
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texter i undervisningen. Jenny arbetar till exempel med ”Pälsen” av Hjalmar 

Söderberg och Linnea och Magnus lyfter fram ”Det spräckliga bandet” av Sir 

Arthur Conan Doyle som en längre novell som fungerar bra att arbeta med 

eftersom det hela tiden kommer nya ledtrådar som gör att eleverna vill läsa 

vidare. Linnea berättar om varför hon valde just den novellen att arbeta med:  

Linnea: Ja, dels att få dem att läsa. Och få dem att få lite nys om den här 
genren, deckare, att det var en utav de första deckartexterna som skrevs. Och 
sen … Den är ändå ganska så enkel att analysera utifrån miljö och karaktärer, 
hur man beskriver karaktärer och om de förändras under tidens gång och så 
vidare. Den är ganska tacksam att jobba med för den är inte så svår och ändå 
så är den ju lite klurig eftersom det är lite annorlunda språk. 
    (Intervju 3) 

 

”Det spräckliga bandet” får således inte bara representera novellen som 

texttyp utan även deckargenren samtidigt som texten får utgöra underlag för 

olika litterära analyser. Magnus lyfter även fram att han genom att arbeta med 

”Det spräckliga bandet” får in författare från olika tidsåldrar i undervisningen. 

Han berättar att han upplever att eleverna blir engagerade när de läser texten 

eftersom det handlar om Sherlock Holmes och att de då glömmer bort att de 

läser en äldre text. Magnus konstaterar att texten fungerar bra eftersom 

eleverna inte tappar tråden som han upplever att de ofta gör när de ska läsa 

längre texter. Magnus nämner också att novellen är tacksam att använda för 

att prata om berättarperspektiv och hur man i en berättelse kan lära känna 

karaktärerna på olika sätt, i Sherlock Holmes fall genom hans handlingar.  

En novell som alla lärarna utom Jenny använder under kursens gång är ”Ett 

halvt ark papper” av August Strindberg. Novellen anges som ett bra exempel 

på en klassiker och Linnea påpekar att det är en så känd text att det är troligt 

att eleverna kommer att stöta på den på något vis senare i livet och då är det 

bra att de känner igen den. Magnus anser att novellen är ett bra exempel på en 

äldre författare som haft stor betydelse och lyfter fram att en sådan text kan 

hjälpa eleverna att känna att de kan läsa även äldre texter och förstå dess 

innebörd. Linnea resonerar vidare att eleverna luras att tro att novellen är lätt 

att förstå eftersom texten är så kort men att de snart upptäcker att så är inte 

fallet: 

Linnea: Och sen är den ju väldigt tacksam också att analysera för att det finns 
ju såna här dolda små ledtrådar i den som du måste förstå för att kunna förstå 
vad det är som har hänt. Men han uttalar ju inte det så där jättetydligt ändå. Om 
man inte vet vad tuberkolosfri mjölk är så förstår man ju inte kanske vad som 
egentligen har hänt. Så att det blir en ganska bra diskussion kring den. Det är 
ju just därför den är så bra skriven för att den är lite så där klurig.  
    (Intervju 3) 

 

Precis som Linnea menar också Nora att texten verkligen behöver diskuteras 

tillsammans i klassrummet för att hjälpa eleverna att tolka och förstå vad det 
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är som händer i novellen, något som även Magnus och Karin nämner när de 

berättar hur de har arbetat med texten. När Karin arbetar med ”Ett halvt ark 

papper” berättar hon att hon även brukar visa en filmatisering av novellen 

eftersom eleverna då kan jämföra text och film. Novellernas huvudsakliga 

funktion i undervisningen tycks utifrån lärarnas berättelser vara av mer 

analytisk karaktär då de i hög grad används för att lära eleverna att göra 

litterära analyser och att läsa mellan raderna.  

Med fokus på läsningen – romaner i undervisningen 

Alla lärarna som deltar i den här studien låter sina elever läsa minst en hel 

roman under kursens gång. Däremot varierar det, som nämnts ovan, mellan 

hur många romaner de olika lärarnas eleverna läser i kurserna. För Jenny, Nora 

och Karin tycks det också som om romanläsning med eleverna är det som de 

är extra engagerade i. I den mån elever får vara med och påverka valet av 

skönlitterära texter fritt så handlar det till största del om att de får välja 

romaner, även om Linnea och Magnus också har något moment där eleverna 

får välja både dikter och noveller fritt som inspiration för ett eget skrivande. I 

alla kurser får emellertid eleverna vid något tillfälle välja romaner fritt, 

antingen helt fritt som hos Jenny och Karin eller inom ett tema som hos Nora, 

Linnea och Magnus. Nora låter även eleverna vid första romanläsningen i 

kursen välja mellan fem olika romaner som hon har valt ut. När det gäller hur 

lärarna arbetar med romaner i klassrummet så finns det en viss variation i 

arbetssätt men skillnaderna är förhållandevis små.  

Att skriva läsloggar i samband med romanläsning tycks vara ett populärt 

sätt att bearbeta den lästa texten. Nora, Karin, Magnus och Linnea låter 

eleverna skriva läsloggar åtminstone en gång under kursens gång, en 

redovisningsform de tycker fångar upp många olika aspekter. Eleverna får 

välja ut citat ur boken och sedan resonera om sin läsning av romanen utifrån 

de citat de har valt ut. Fokus ligger vid vad eleverna tänker, tycker och känner 

om det de har läst och om de kan relatera sig själva och sin egen erfarenhet till 

det lästa. För Nora blir läsloggen en förberedelse för en skriftlig analys av 

boken, under det att Karin låter läsloggen fungera som en utgångspunkt i ett 

examinerande boksamtal där eleverna får välja ut en läslogg som de vill lyfta 

fram och diskutera. Karin ser även uppgiften som ett tillfälle att träna på att 

samtala om litteratur och att kunna relatera sina egna erfarenheter till andras. 

För Linneas del handlar läsloggsskrivandet också om att hjälpa eleverna att 

läsa mer fokuserat:  
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Linnea: Så att du försöker uppmana dem att läsa med pennan i handen, att 
försöka läsa aktivt och skriva ned tankar under tiden som de läser. Så att tanken 
är att de verkligen ska läsa och sätta sig in i boken och få lov att motivera valet 
av citat med egna reflektioner och egna ord.  
    (Intervju 2) 

 

Linnea tillägger att hon hoppas att detta gör så att eleverna läser på ett annat 

sätt än de annars brukar göra och att läsningen ska hjälpa eleverna att sätt sig 

in i karaktärerna och vad boken handlar om.  

Även Jenny integrerar läsning med skrivande med en uppgift som påminner 

om att skriva läsloggar men där fokus ligger vid att eleverna arbetar med så 

kallade nyckelord när de läser romaner:  

Jenny: Det går ut ifrån att du väljer själv tre ord som du skulle vilja 
karaktärisera boken utifrån, inte att den var spännande, rolig eller så utan 
manipulation skulle kunna vara ett ord. Vad står titeln för, det är också alltid 
ett bra nyckelord, eller det kan vara nyckelmeningar också, så Vilda gröna 
ögon, varför heter den just det då? Och sen så ska de på en halv sida utveckla 
det själva. 
    (Intervju 1) 

 

I stället för att välja ut citat i boken som vid läsloggsskrivande får Jennys 

elever sätta ord på något som de tycker är särskilt karaktäriserande för boken 

de läser. Vid redovisningstillfället får sedan eleverna skiva sina nyckelord på 

post-it-lappar som Jenny samlar på tavlan i en mindmap och då menar hon att 

olika teman som framträder i romanerna utkristalliserar sig. Även om fokus 

ligger vid att diskutera de teman som eleverna hittar i romanerna så berättar 

Jenny att de även diskuterar annat som personskildring, miljöskildring, 

symboler och berättarteknik. Jenny menar att fördelen med nyckelorden är 

eleverna måste ha läst texten för att få fram nyckelorden och sedan kunna 

diskutera dem:  

Jenny: Jag tycker liksom det här, många elever har sagt det att det här är ett 
jättebra sätt att lära sig att tänka själv, att man inte styrs. 
    (Intervju 1) 

 

Jenny menar att det här sättet att arbeta med romaner frigör eleverna för eget 

tänkande eftersom diskussionen utgår från elevernas läsning av boken och inte 

styrs utifrån en förutfattad idé om vad eleverna ska uppmärksamma och 

diskutera. Hon säger också att hon inte brukar dela upp läsningen i kortare 

avsnitt och diskutera efter varje läsning eftersom hon dels tycker att elever på 

gymnasiet ska klara av att läsa en hel bok innan de diskuterar den, dels inte 

vill styra deras läsning genom att gå in och kommentera medan eleverna läser. 

Karin, däremot, säger att hon gärna skulle vilja dela upp läsning mer och 

diskutera det lästa med eleverna men att hon prioriterar bort det eftersom det 

tar för mycket tid. 
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Förutom att lärarna anser att läsloggen och nyckelorden som metod gör det 

svårare för eleverna att fuska med läsningen än om de till exempel ska skriva 

recensioner eftersom eleverna måste redovisa sin personliga läsning i 

läsloggarna, så ses uppgiften som en bra övning för eleverna att träna sig på 

citat- och referatteknik. Lärarna menar också att uppgiften ger bra information 

inte bara om hur eleverna uppfattar det de läser utan även om deras läs- och 

skrivförmåga: 

Magnus: Ja, vi brukar ha ett gäng lektioner så får de läsa halva lektionen, och 
då ser man ju hur de skriver. Man går ju runt hos eleverna och det är ju en form 
av diagnos tycker jag. För då ser vi ju vad de klarar av. / … / Så det är ett sätt 
att utkristallisera var de flesta ligger. Och även de som har läs- och 
skrivsvårigheter så får man ju se det också.  
    (Intervju 1) 

 

Eftersom Magnus låter eleverna både läsa i boken och skriva på läsloggen 

under lektionstid så tycker han att han får en bra uppfattning om både hur 

eleverna skriver och hur de förstår det de läser när de arbetar med sina 

läsloggar.  

Lärarna varierar också mellan att låta eleverna läsa en gemensam roman, 

läsa i grupper och att låta eleverna välja romaner fritt, ibland inom ett visst 

tema. Jenny och Karin väljer att läsa gemensamma romaner i början av 

kurserna och avslutar sedan med att eleverna får välja romaner helt fritt och 

Magnus och Linnea inleder sina kurser med att låta eleverna välja fritt inom 

temat ungdomsromaner. För Noras del så säger hon att det är väldigt sällan 

som hon låter sina elever läsa en gemensam roman eftersom hon vill att 

eleverna ska få ”välja så fritt så att de verkligen känner att nu har jag fått välja 

en egen bok” (Intervju 1). Nora avslutar också kursen med att under 

vårterminen låta eleverna välja fritt inom ett tema om framtidsberättelser där 

eleverna sedan får skriva en jämförande analys med fokus på typiska drag och 

teman mellan den bok de läst och en film som klassen sett tillsammans. Nora 

inleder dock kursen med att låta eleverna välja mellan fem olika romaner som 

hon har valt ut:  

Nora: Ibland om jag har olika, att de har kanske fyra böcker att välja mellan, 
då försöker jag också tänka att om jag väljer böcker som har liknande teman 
så kan vi ju göra nånting tillsammans. De kan diskutera i tvärgrupper eller 
skriva nånting på samma tema fast de har läst olika böcker.  
    (Intervju 1) 

 

Trots att eleverna läst olika böcker så kan de ändå ha gemensamma 

diskussioner eftersom Nora har valt romaner som behandlar samma teman. 

Nora förklarar vidare att hon valde ut de fem romaner som eleverna fick välja 

mellan för att hon visste att många elever tidigare har uttryckt att de tyckt om 

att läsa de böckerna. Eleverna fick arbeta med romanerna i olika läsgrupper 
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där de varje vecka fick diskutera sin läsning. Momentet avslutades sedan med 

en skriftlig analys utifrån en nyckelscen i varje bok. Eleverna skrev sina texter 

i skolan och fick lämna in i två omgångar med möjlighet till att bearbeta 

texterna efter återkoppling av Nora på texterna mellan de två versionerna.  

När det gäller romanläsning i kurserna verkar fokus i hög grad läggas vid 

innehållet och att eleverna kan relatera det de har läst till sig själva och sin 

egen erfarenhet, även om saker som person- och miljöskildringar och 

berättarteknik också ges ett visst utrymme. Det handlar också om att kunna 

inspirera eleverna till läsning och motivera dem att läsa undervisningens 

texter. Att bearbeta det lästa tillsammans framstår också som något som är 

viktigt för lärarna och detta görs genom att både skriva och tala om texterna 

varefter läsningen också ska examineras antingen muntligt eller skriftligt. Alla 

lärarna lyfter också fram vikten av att diskutera romanerna med eleverna i 

olika former av litteratursamtal.  

När lärarna talar om att det i textvalen är viktigt att försöka möta elevernas 

intresse så tycks det som om det, när det gäller val av romaner, i relativt liten 

utsträckning handlar om att knyta an till deras studieinriktning, även om det 

är fullt möjligt. Karin talar visserligen om ett tidigare samarbete med biologin 

då eleverna fick läsa Margaret Atwoods Oryx och Crake – som handlar om 

klonade och genmanipulerade människor och djur i en post-pandemisk värld 

– som ett sätt att sammankoppla läsningen av skönlitteratur med elevernas 

naturvetenskapliga studieinriktning, men det året studien pågår gör hon andra 

val för sina elever. Talet om att möta eleverna där de befinner sig verkar 

snarare handla mer om att knyta an till ungdomars livsfrågor och textvärldar 

än den studieinriktning de går, som till exempel att Magnus och Linneas elever 

får läsa en valfri ungdomsbok och att Karin inleder kursen med Jonas Gardells 

roman Ett ufo gör entré. Även Nora och Jenny väljer ungdomsböcker som 

första roman i kursen, Jennys elever får läsa Joyce Carol Oates Vilda gröna 

ögon och Nora låter eleverna bland annat välja mellan böcker som Jenny 

Downhams Innan jag dör, Per Nilssons Svenne och Michelle Magorians God 

natt Mr Tom. Jenny uppmuntrar dessutom eleverna att välja populära 

ungdomsgenrer som fantasy och dystopier när de får välja bok helt fritt under 

vårterminen och exempel på böcker som eleverna då väljer är Marie Lus 

Legend och Veronica Roths Divergent. 

I det föregående kapitlet beskriver lärarna många olika perspektiv som de 

måste ta hänsyn till när de väljer innehåll till sin undervisning. Det handlar 

både om nationella styrdokument och olika aspekter bundna till lärarnas 

arbetsplatser. I det här kapitlet framgår det att trots förhållandevis stora 

skillnader mellan de lokala kontexter som lärarna är verksamma i så tycks det 

ändå som om det, utifrån de texter som väljs till kursen Svenska 1, inte är 

någon väsentlig skillnad på innehållet i de fem kurserna som beskrivs här. 

Däremot går det att urskilja en skillnad i hur många texter som eleverna får 

läsa i de olika kurserna.  
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Sammanfattning  

När lärarna i den här studien berättar om vilka texter de valt till sin 

undervisning i kursen Svenska 1 och vilka aktiviteter som arbetet med texterna 

är utgångspunkt för framträder en bild av att det är skriven text tryck på papper 

och som är skrivna av författare som är verksamma i Sverige som dominerar. 

Det är också övervägande texter skriva av nutida författare som förekommer 

i undervisningen, även om några äldre noveller och dikter också väljs. Digitala 

texter används i liten utsträckning och när de förekommer gör de det till största 

del i samband med att eleverna på egen hand får leta efter information som 

underlag för debatter eller gruppredovisningar i språksociologi. Film och 

andra texttyper inom det vidgade textbegreppet förekommer men i liten 

utsträckning.   

Även om texter av sakprosakaraktär anses vara viktiga så framgår det också 

att lärarna ser dem som verktyg som uppmärksammas mer för sin form än för 

sitt innehåll och som ofta får fungera som mallar för elevernas eget skrivande. 

De skönlitterära texterna är förvisso också föremål för litterära analyser av 

genre, språk och form men väljs mer omsorgsfullt med tanke på innehåll och 

ett mervärde som de ska tillföra eleverna. Att välja kortare, men hela texter, 

att arbeta med i klassrummet lyfts också fram som en fördel då lärarna dels 

vet att eleverna faktiskt har läst texten de ska arbeta med, dels understryker 

betydelsen av att gemensamt kunna läsa och diskutera en hel text vid ett och 

samma lektionstillfälle. Alla lärarna lyfter även fram att de tycker att det är 

viktigt med olika typer av textsamtal för att eleverna bättre ska förstå det de 

läser, men dessa textsamtal förekommer nästan bara vid läsning av 

skönlitteratur. Lärarna är också noga med att eleverna ska möta en variation 

av texter i undervisningen, vilket eleverna också får göra. Innehållet i de fem 

studerade kurserna är trots de olika lokala kontexterna som lärarna är 

verksamma i tämligen likvärdigt. Mängden texter i respektive lärares kurs 

varierar dock stort, framför allt när det gäller hur många hela romaner som 

eleverna får läsa under kursens gång.    
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Kapitel 7 Från färdighet till kunskap bortom 
texten 

”Jag vill ju att de ska tycka att det är roligt att läsa. Det är nog nästan det 

viktigaste, att man kan försöka få dem att tycka att det är kul att läsa.” 

   (Linnea, intervju 1) 

 

 

I de två föregående kapitlen redovisades vilka olika avvägningar lärarna lyfter 

fram att de behöver ta hänsyn till när de väljer texter, vilken funktion de olika 

texttyperna har i undervisningen och vilka texter lärarna faktiskt valde att 

använda i klassrummet under det år som studien genomfördes. Det här kapitlet 

riktar ljuset mot avhandlingens tredje forskningsfråga som fokuserar vad som 

framträder som viktiga kunskaper som eleverna ska tillägna sig utifrån den 

undervisning som genomförs.  

När lärarna i intervjuerna talar om sin undervisning som utgår från läsning 

av texter av olika slag framkommer det att de vill att eleverna ska utveckla 

sina färdigheter, klara kursen och klara kursens nationella prov5 samtidigt som 

de alla talar om att undervisningen ska ge eleverna kunskaper som för dem 

bortom texten och bortom klassrummet. Lärarna har flera syften med den 

undervisning som utgår från läsning av olika texter i klassrummet. Det handlar 

om att eleverna ska lära sig det som är ämnesspecifikt för svenskämnet som 

till exempel färdigheterna läsa, skriva och tala. Eleverna ska också lära sig 

olika ämnesbegrepp, texttolkning, göra litterära analyser, läsa mellan raderna 

och utveckla en förståelse för texters bildspråk. Men det handlar också om 

något som ses som större än att bara hålla sig till kursens ämnesplan och det 

som ska betygsättas enligt ämnesplanens kunskapskrav, som att väcka 

elevernas läslust, arbeta med värdegrundsfrågor och att förbereda eleverna för 

livet efter skolan. Det är dock inte alltid som lärarnas läsagenda samsas 

friktionsfritt med den performativa kontext som de befinner sig i, något som 

diskuteras mer utförligt i avhandlingens Del II. Det här kapitlet visar vad 

lärarna anser vara viktigt att eleverna lär sig när de läser och arbetar med olika 

texter i svenskundervisningen.  

                               
5 Studien gjordes när det nationella provet i Svenska 1 var obligatoriskt på alla program.  
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Textaktiviteter med fokus på färdigheter 

Något som är gemensamt för alla fem lärarna som deltar i studien är att 

samtliga framhåller att det är viktigt att både lärarna och eleverna tidigt i 

kursen får en god uppfattning om elevernas läskompetens. Detta görs tidigt i 

kursen både genom formella diagnostiska tester och genom färdighetsträning 

som består av lästräning med olika övningar som lärarna gör utifrån läsning 

av olika texter i klassrummet. Alla lärarna lägger också en hel del fokus vid 

att låta eleverna öva sig på att skriva referat, en färdighet som lyfts fram som 

viktig inte bara för svenskämnet utan även för allt skolarbete och för ett arbets- 

eller studieliv efter avslutad skolgång. 

Att träna upp elevernas läskompetens 

På Jennys, Noras och Karins skolor genomför skolan diagnostiska prov med 

alla elever i årskurs 1 i syfte att fånga upp elever som kan vara i behov av olika 

typer av stöd och som prövar läshastighet, läsförståelse, ordkunskap och 

rättstavning. Lärarna talar om att det handlar om att skanna av elevernas 

stavnings- och läsförmåga och att det i huvudsak är skolans speciallärare som 

ansvarar för proven. Svensklärarna på skolorna meddelas vilka elever som har 

fått låga resultat på de diagnostiska proven och de säger att de brukar hålla ett 

extra öga på de eleverna. Både Nora och Karin menar att de i övrigt inte gör 

så mycket med resultaten från proven: 

Karin: Det är liksom nåt som är mer kopplat till alla ämnen. Men det är bara 
svensklärarna som får listan på vilka elever som ligger lågt, så det är väl lite 
knutet till svenskan. Men man lär så snabbt känna eleverna tycker jag, man 
kollar på den där listan och så [ … ]ja, jo men det stämmer ju överens lite med 
den uppfattning jag redan har fått, brukar det vara. Så jag vet inte, vi använder 
det kanske inte så där jättemycket. 
    (Intervju 1) 

 

Även om Karin inte säger sig använda resultaten på de diagnostiska proven 

för någon uppföljning så bekräftar de den uppfattning om elevernas 

läskompetens som hon får genom undervisningen.  

Linnea och Magnus har valt att inte göra några diagnostiska prov med sina 

elever i årskurs 1. Magnus säger att han upplever att den typen av tester inte 

blir ”riktigt rättvisa prov” (Intervju 2) eftersom eleverna är osäkra och nya på 

skolan och ännu inte känner sig bekväma med läraren. Linnea menar att hon 

har valt bort att göra proven med eleverna i årskurs 1 eftersom hon anser att 

de prov som skolan använder känns förlegade:  
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Linnea: Men lästest tycker jag i och för sig inte är fel, men det lästestet som 
vi har haft här på skolan ställer jag mig lite skeptisk till faktiskt och jag har inte 
använt det. / … / Jag känner mig inte riktigt bekväm med det för jag tycker att 
de texterna har ett lite för ålderdomligt språk. / … / Jag tycker att man borde 
kunna hitta ett annat, modernare, som kanske passar våra ungdomar bättre. Så 
jag använder faktiskt inte det. Men jag är inte emot det som så.  
    (Intervju 2) 

 

Eftersom Linnea ställer sig kritisk till skolans val av diagnostiskt lästest väljer 

hon att inte låta sina elever genomföra det, även om hon inte anser att det 

egentligen är fel att låta eleverna genomföra diagnostiska prov i läsning. Det 

råder således lite olika inställning till nyttan av diagnostiska prov i läsning 

som eleverna gör i början av årskurs 1 hos de fem lärarna. När de resonerar 

om de diagnostiska proven gör de det i en tämligen obekymrad ton vilket 

indikerar att de inte ser den typen av lästest som problematisk i relation till 

deras uppdrag som svensklärare.  

Oavsett hur skolan gör som helhet när det gäller att låta eleverna göra 

diagnostiska prov i läsning, så verkar det som om lärarna ändå känner ett 

behov av att snabbt få ett grepp om elevernas läskomptens när de börjar i 

årskurs 1. De berättar alla fem att de startar kursen Svenska 1 med att 

genomföra olika övningar som syftar till att både få en uppfattning om var 

eleverna befinner sig i sin läsning men framför allt för att eleverna själva både 

ska få lästräning och nå insikter om sin egen läsförmåga. Lärarna kallar de här 

övningarna lite olika saker. Jenny kallar dem förstärkningsövningar, Nora för 

läsövningar, Linnea, Magnus och Karin benämner det studieteknik. Linnea 

berättar att hon har ett övningsmaterial som hon använder där eleverna får en 

text som de ska läsa samtidigt som de tar tid på sig själva. De får också träna 

på vad hon kallar att skumläsa, översiktsläsa, närläsa och läsa i olika 

hastigheter för att förstå att man kan läsa på olika sätt och reflektera över sig 

själva som läsare:  

Linnea: Läser jag långsamt, läser jag snabbt, läser jag noggrant, läser jag 
slarvigt eller hur läser jag? Och så brukar vi diskutera lite hur kan det här 
påverka studierna hur man läser. Vilka texter tycker jag är svåra? Läser jag 
tidningar eller läser jag på nätet och så.  
    (Intervju 1) 

 

Linnea menar att syftet är att eleverna ska förstå att ”läsning kan var mycket 

mer än att bara läsa rakt upp och ner” och att det är bra att eleverna får ”lite 

studieteknik kring läsning” (Intervju 1). Inspiration till övningarna har Linnea 

hämtat från lärarhandledningen till en lärobok och syftet är att skapa 

medvetenhet hos eleverna om hur man läser och att man läser olika texter på 

olika sätt beroende på vad syftet med läsningen är.  

Även Magnus arbetar med lästräning i början av sin kurs och han å sin sida 

menar att han i stället för att göra ett diagnostiskt prov använder de romaner 



 135 

som eleverna läser för att fånga upp hur eleverna läser eftersom han 

”diskuterar med dem under tiden de läser”: 

Magnus: Jo, men då läste de i sina egna böcker i början där. Och då gör vi det 
bara för att de själva ska bli medvetna om att de har olika läshastighet. Nu är 
inte det något annat syfte än det. Att lära sig om sig själv. Hur man studerar, 
när lär man sig bäst, hur läser jag.  
    (Intervju 2) 

 

Både Magnus och Linnea är således ute efter att skapa någon sorts 

metakunskap hos eleverna när det gäller deras egen läskompetens. Båda två 

menar också att läsloggen som eleverna skriver i början av årskurs 1 fungerar 

som en bra metod att få en god uppfattning om var eleverna befinner sig i sin 

läsutveckling. Linnea lyfter fram att genom att läsa elevernas läsloggar så kan 

hon se om eleverna har förstått det de har läst samtidigt som hon får en god 

uppfattning om hur de skriver och om det är någon elev som verkar ha problem 

med stavningen. 

Karin berättar att hon brukar ta ansvar för att gå igenom studieteknik med 

de nya ettorna på det program där hon arbetar, men också att hon brukar arbeta 

med lässtrategier med eleverna. Hon berättar att det är något hon börjat arbeta 

mer aktivt med under det senaste året och att hon på egen hand har läst in sig 

på området eftersom hon är intresserad av att arbeta med läsförståelse och att 

hon tycker att det är viktigt att ge eleverna ”lite verktyg för att läsa på ett lite 

mer medvetet sätt” (Intervju 4) när de ska ta sig igenom lite svårare texter:  

Karin: Så det har kommit över mig under det här året, att man läser om det på 
olika forum och så där. Det är inte någon på skolan som jobbar med det 
speciellt aktivt, men jag vill försöka få in det nu. / … / De klarar av att läsa en 
roman, de allra flesta, och ta till sig den, men jag tror att de sitter där med 
många texter i kemi eller historia, alltså tuffa såna texter och där passar 
verkligen lässtrategier bra. Så att vi är intresserade av det där med läsning och 
det är så himla viktigt också för, ja, alla ämnen och språkförståelse och 
språkutveckling. 
    (Intervju 4) 

 

För Karin handlar det inte bara om att eleverna ska kunna läsa och förstå texter 

i svenskämnet utan det är något som hon som svensklärare tar på sig att arbeta 

med för att eleverna ska klara läsningen i alla skolans ämnen. Karin säger 

vidare att även om hon inte arbetar med lässtrategier särskilt ofta i 

undervisningen så tycker hon att det är särskilt lämpligt att göra det i årskurs 

1. Hon ger som exempel att hon har använt lässtrategier när klassen har läst 

debattartiklar, texter som Karin bedömde var relativt svåra för eleverna att läsa 

och förstå. Hon berättar att hon därför tillsammans med klassen läste texten 

högt, gick igenom svåra begrepp, ställde frågor om texten och visade på olika 

lässtrategier som eleverna kunde använda sig av.   
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Även Nora beskriver hur hon och hennes elever vid terminsstarten började 

med vad hon kallar ”läsövningar” där syftet var ”att se var jag hade dem så 

där redan från början” (Intervju 2). Hon berättar att de först gick in på UR:s 

hemsida om studieteknik och tittade på ett program om hur man kan tänka när 

man gör en litteraturanalys och efter det fick eleverna tillsammans läsa och 

arbeta med att analysera korta noveller. Nora säger att hon tycker att det är 

viktigt att öva läsning och att hon ser all läsning som en övning i läsning 

eftersom oavsett om eleverna läser högt tillsammans eller tyst för sig själva 

”så övar man ju det varje gång man läser, på nåt sätt så övar man ju flytet” 

(Intervju 1). Läsövningarna gör Nora som ett komplement till det diagnostiska 

provet för att få en bättre uppfattning om elevernas läskompetens eftersom 

hon anser att en del elever blir stressade av att läsa på tid. Därför vill Nora att 

eleverna genomför övningar under vanlig lektionstid för att på så sätt bättre 

kunna bilda sig en uppfattning om hur eleverna läser. Dessutom, menar Nora, 

brukar hon tidigt se till att eleverna får arbeta med texter i lite olika genrer ”så 

att de vet redan från början, ganska tidigt att det finns olika sätt att skriva på 

med olika syften” (Intervju 2). Nora berättar också i slutet av läsåret att hon 

brukar arbeta lite ”stegvis” med lästräning och med lässtrategier och att hon 

har ”en hel power point med det” (Intervju 4) som hon brukar gå igenom med 

eleverna och diskutera hur man kan tänka när man ska förstå en text. Hon 

tillägger dock att hon under året som den här studien pågick inte hunnit med 

att göra det, ”jag har berättat lite hur man kan göra men vi har liksom inte övat 

på det” (Intervju 4), säger hon och tillägger: 

Nora: Jag tycker det är jätteviktigt. Och sen så mitt i stundens hetta när man 
håller på så glömmer man ju bort vissa delar. / … / Det är ingen styrka hos 
mig, så att jag lite grand, ja men läs den här texten och så … Instruktioner och 
sånt läser vi alltid tillsammans, men [ … ] jag har inte riktigt kollat hur bra de 
är på att läsa sakprosa, faktiskt. 
    (Intervju 4) 

 

Trots att Nora uttrycker att hon tycker att det är viktigt att eleverna får öva upp 

sin läskompetens så är den här typen av lästräning inte något som Nora under 

läsåret har prioriterat särskilt högt i undervisningen.  

Jenny är den av lärarna som lägger störst fokus vid att låta eleverna arbeta 

med olika läsövningar. Hon berättar att hon följer upp de diagnostiska proven 

i läsning som skolan gör med ”förstärkningsövningar.” Hon beskriver att hon 

inleder sin kurs i Svenska 1 med att under en månads tid låta eleverna arbeta 

individuellt med ”de bitarna som de hade svagast på” (Intervju 1) när det 

gällde provresultaten. Eleverna får bland annat läsa och arbeta med texter med 

olika lix6:  

                               
6 Lix är en förkortning för läsbarhetsindex som är ett mått på hur svår en text är att läsa.  
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Jenny: Och sen så får de träna sig att gå från den lättare texten till den svårare 
texten. Och är man då en duktig läsare enligt stanine då, att de hade åtta eller 
nio till exempel, så säger jag ’träna att läsa så snabbt som möjligt och ändå 
svara på frågorna.’ / … / Så att de fokuserar på olika saker, de som har ett 
väldigt risigt ordförråd de tränar jag mycket ordkunskap med i början och 
rättstavning. / … / Men just eftersom jag har ganska goda läsare från början så 
försöker jag ändå få dem att förstå att man kan träna upp en hastighet då och 
ändå bibehålla förståelsen. 
    (Intervju 1) 

 

I Jennys förstärkningsövningar ingår också att utifrån läsning av olika 

tidningsartiklar diskutera till exempel vilken funktion olika textdelar som 

ingress, diagram och bilder har för texten som helhet, och hur texten 

organiseras med hjälp av styckeindelning. Eleverna får träna sig på att läsa 

många olika typer av texter, dock med betoning på faktatexter, med olika 

svårighetsgrad. Materialet hämtar Jenny ur ett färdigt läromedel som är 

utformat för lästräning och där texternas lix är angivet. Jenny säger att hon gör 

övningarna för att hon tycker att eleverna behöver träna upp sin läskompetens 

inför de kommande tre åren på gymnasiet:  

Jenny: Ja, att de ska göras medvetna om att läsförståelse och läshastighet 
hänger ihop och att det är viktigt, eftersom jag brukar ju prata med dem också 
om att ’ok, ni går natur eller teknik och det är mycket abstraktare saker’ och 
det kanske ofta är det de är här för också. ’Men ni kommer ändå att ha både 
historia och religion där det är mycket stoff. Du måste orka igenom stoffet 
också.’  
    (Intervju 2) 

 

På samma sätt som Karin ovan ser det som en del av sitt ansvar att eleverna 

kan läsa och förstå texter i alla skolans ämnen, så motiverar även Jenny sin 

lästräning med att det hjälper eleverna lyckas med studierna överlag. Arbetet 

med förstärkningsövningarna organiserar Jenny på så vis att eleverna får välja 

fritt mellan olika texter på olika nivåer med tillhörande övningar och att de 

arbetar med uppgifterna individuellt. De elever som behöver arbeta med 

stavning får göra det och de elever som enligt Jenny har ”låg ordförståelse” 

(Intervju 2) arbetar med det. De elever som kommit långt i sin läsning kan få 

gå över till att läsa noveller eller eventuellt också romaner när de är klara med 

faktatexterna, och då förklarar Jenny att det handlar om att eleverna ”bara får 

sitta och läsa” (Intervju 2). Samtidigt som förstärkningsövningarna pågår läser 

eleverna också en roman utanför lektionstid och de arbetar även med 

studieteknik: 

Jenny: Och då tog jag en annan text här som handlar om att intensivläsa och 
hur man i gången då kan lägga upp det att man läser igenom och sen läser man 
med pennan i hand, och sen kanske man plockar ut stödord och så vidare. Och 
så har vi tränat på att göra mindmaps och så där också, plocka ut viktiga delar. 
    (Intervju 2) 
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Jenny berättar också att dessa förstärkningsövningar är något som hon har 

använt i början av årskurs 1 under många år eftersom hon anser att eleverna 

behöver det för att klara av sina studier och att det inte är något som har 

tillkommit i och med Gy11-reformen eller för att det har införts ett nationellt 

läsförståelseprov i kursen.  

Att öva referatskrivande 

Något som alla fem lärarna tycks lägga särskilt stor vikt vid är att låta eleverna 

arbeta med att skriva referat av olika texter, och då framför allt texter av 

sakprosakaraktär. När eleverna ska träna på att skriva referat använder lärarna 

sig i huvudsak av sakprosatexter även om Nora, Magnus och Linnea också 

använder romanläsning för att låta sina elever skriva till exempel läsloggar där 

de får öva på att skriva citat och källhänvisningar. I referaten lyfter lärarna 

fram att eleverna ska lära sig att sammanfatta en text objektivt med egna ord 

utan att skriva av originalet, de ska även lära sig behärska att göra 

källhänvisningar med korrekt citat- och källhänvisningsteknik och använda 

varierade referatmarkörer. Även om lärarna är överens om att det är viktigt att 

eleverna lär sig skriva referat så är det kanske inte den texttyp i svenskämnet 

som de trots allt brinner mest för: 

Magnus: Referat, det är så jäkla tråkigt men det är en viktig skrivform att man 
lär sig referera riktigt. Men jag tycker inte om att sitta och traggla med det 
något längre, utan man gör ett nedslag och lämnar in och sen går vi tillbaks.  
    (Intervju 2) 

 

För Magnus är referatet något som ses som viktigt i undervisningen samtidigt 

som det är en övning han genomför mer av plikt än av lust. Magnus påpekar 

vidare att det är grundläggande i alla ämnen i skolan att eleverna behärskar att 

skriva ett korrekt referat. Därför tycker han att det är viktigt att redan i årskurs 

1 se till att eleverna lär sig behärska texttypen eftersom de då har nytta av det 

i allt de gör under sin gymnasietid, även om det inte är något som han tycker 

om att ägna särskilt mycket tid åt. Även Jenny talar om att eleverna behöver 

lära sig behärska referattekniken eftersom det är viktigt för kommande kurser 

i högre årskurser och för vidare studier:  

Jenny: Jag tycker ju att det [att skriva referat] är utgångspunkten för både 
argumenterande uppsatser, vetenskapliga rapporter och gymnasiearbetet och 
högskoleförberedande studier och så där. Och därför tar jag ganska mycket tid 
just på referaten.  
    (Intervju 3) 

 

Det som väntar eleverna i årskurs 2 och 3 är enligt Jenny att det ställs krav på 

eleverna att de ska skriva mer avancerade texter och då är det nödvändigt att 
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eleverna vet hur man gör korrekta källhänvisningar, något som även de andra 

lärarna menar är viktigt. 

Att skriva referat är också en övning som lärarna anser vara ett bra sätt att 

få syn på hur det är ställt med elevernas läsförståelse. ”Då måste de ju förstå 

texten för att kunna ta ut det viktigaste,” påpekar Karin (gruppintervju). 

Referatskrivande lyfts således fram som ett viktigt moment i kursen Svenska 

1 och anses vara en bra måttstock både på elevernas läsförståelse och deras 

skrivförmåga:  

Karin: Jag tycker det är bra att börja med att träna på att skriva referat för då 
tränar man liksom både läsförståelse och skrivförmågan lite grand.  
    (Intervju 1) 

 

Karin fortsätter med att förklara att när eleverna skriver referat så säger det 

något om elevernas läskompetens eftersom ”då kan man se om de fastnar vid 

detaljerna eller om de kan sammanfatta helheten” (Intervju 1). På så vis blir 

referatskrivande också en del av lärarnas instrument för att bedöma hur det 

står till med elevernas läskompetens. Lärarna lyfter även fram att 

referatskrivande av sakprosatexter är ett slags förberedelse inför det nationella 

provet, både när det gäller det skriftliga provet och när det gäller 

läsförståelseprovet.  

När det gäller referatskrivandet tycks det dock som om 

undervisningsmomentet i de flesta fall stannar vid en tämligen isolerad övning 

där eleverna instrueras i hur ett referat ska skrivas och sedan får träna på att 

skriva referat och sedan läggs övningen åt sidan utan att sättas in i ett större 

sammanhang, förutom när färdigheterna repeteras igen som en förberedelse 

inför det nationella provet.  

Textaktiviteter med fokus på ämnesspecifika kunskaper 
och begrepp 

Alla skolämnen bidrar utifrån sitt ämnesinnehåll och sina traditioner till unga 

människors utbildning och så även svenskämnet. Svenskämnet är 

mångdisciplinärt och har fokus på att eleverna ska utveckla både färdigheter 

och kunskaper. Utifrån vad lärarna berättar i intervjuerna om vad de anser är 

viktigt att eleverna lär sig när de läser och arbetar med olika texter framträder 

flera aspekter av vad de ser som svenskämnets ämnesspecifika kunskaper och 

på vilket sätt svenskan särskiljer sig gentemot andra skolämnen. ”Jag tänker 

att svenskämnet står för sig självt på det sättet att vi har vårt stoff som är viktigt 

för oss,” säger Nora (Intervju 2) och Karin är inne på samma spår: 
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Karin: Jobbet är inte att förbereda dem för att [ … ] eller att studera 
litteraturvetenskap på universitetet eller någonting sånt egentligen, utan det är 
att de ska klara sig bra i samhället. Men det är ändå lite mer så att man vill inte 
bara vara ett verktyg för att alla andra kunskaper ska falla på plats, utan man 
vill vara ett eget ämne.  
    (Intervju 4) 

 

Samtidigt som undervisningen i svenska både ska stötta eleverna i de andra 

skolämnena och för ett samhällsliv efter skolan så menar både Karin och Nora 

att det också handlar om att hitta ett innehåll som är unikt för svenskämnet.   

En sak som lärarna lyfter fram som något som är viktigt att eleverna lär sig 

i svenskundervisningen är att de utvecklar en säker genrekunskap. Eleverna 

ska kunna skilja på och veta hur olika skönlitterära genrer och andra texttyper 

som argumenterande och utredande texter är uppbyggda: 

Nora: Jag brukar försöka känna på olika genrer, så att de vet redan från början, 
ganska tidigt att det finns olika sätt att skriva på med olika syften. / … / Det är 
ju olika typer av skrivande. Att kunna anpassa texten efter 
kommunikationssituation och vad det nu står, men att anpassa sig efter olika 
typer. Kunna både läsa och skriva på olika sätt.  
    (Intervju 2) 

 

Nora lyfter ovan att eleverna ska kunna identifiera skillnader mellan olika 

texttyper och både lära sig att läsa och skriva olika typer av texter själva, varför 

det är viktigt med kunskap om texters uppbyggnad och olika stildrag.  

De ämnesspecifika begrepp som lärarna talar om i relation till 

undervisningen är i huvudsak relaterade till ämnets förmågor läsa, skriva och 

tala. Lyssna nämns bara i förbifarten och ägnas lite uppmärksamhet i 

intervjuerna. De begrepp som framkommer och som relaterar till att skriva 

handlar mest om olika genrer och texters disposition men även om retorikens 

begrepp som tes, argument, etos, patos och logos. De retoriska begreppen 

används både i relation till att eleverna ska analysera eller producera 

argumenterande texter och när eleverna ska arbeta med muntlig framställning, 

som till exempel muntliga debatter. Begrepp som relaterar till att läsa kommer 

i huvudsak från den litteraturvetenskapliga sfären och det är framför allt de 

begrepp som finns med i ämnesplanen som lärarna själva använder när de talar 

om sin undervisning. För de skönlitterära texterna talar lärarna om att eleverna 

ska kunna identifiera och använda begrepp som berättarteknik, 

berättarperspektiv, konflikter, symboler, miljö– och personskildringar, tema, 

motiv, fabel, protagonist, antagonist, karaktärsutveckling, kronologi, 

vändpunkter, dramaturgiska modellen och olika versmått. Den bild som 

framträder är dock att när lärarna talar om att eleverna ska lära sig om begrepp 

och hur texter är uppbyggda så är det inte främst för att få hjälp att förstå 

texternas innehåll som begreppen är viktiga. Det är snarare formen, det vill 
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säga att kunna identifiera och exemplifiera de olika begreppen för att anlägga 

ett analytiskt perspektiv på texterna, som står i fokus för läsningen.  

Att kunna identifiera och förstå texters bildspråk lyfter lärarna särskilt fram 

som viktiga kunskaper för att kunna förstå olika texters budskap. De begrepp 

som de nämner handlar om att eleverna ska lära sig behärska olika stilfigurer 

som till exempel metafor, liknelse, besjälning och anafor och de exempel som 

lärarna ger hämtas uteslutande från skönlitterära texter trots att sakprosatexter 

också kan innehålla bildspråk. På ett liknande sätt handlar resonemangen om 

att det är viktigt att eleverna lär sig tolka och analysera text till största del om 

tolkning och analys av skönlitterära texter. Även om elevernas textarbete utgår 

från att de förstår de texter de läser, så är det för det mesta inte läsförståelsen 

i sig som är den förmåga som står i undervisningens fokus när det gäller 

kortare skönlitterära texter som dikter och noveller: 

Karin: Till exempel Ett halvt ark papper, så när man jobbar med den då kan 
man ju se den här dramaturgiska kurvan hur den går och hur den är uppbyggd 
och man kopplar det till de olika begreppen. / … / Och sen att man diskuterar 
både innehållet kanske utifrån några frågor som jag har förberett och sen tittar 
på formen utifrån begrepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och så.  
    (Intervju 1) 

 

Karin visar ovan på att det som undervisningen syftar till i den situation som 

hon beskriver är att eleverna ska lära sig att förstå hur texten är uppbyggd och 

lära sig att göra en litterär analys med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp. 

Ytterligare något som alla lärarna är överens om att det är viktigt för eleverna 

att kunna och som det är svenskundervisningens uppgift att lära dem, är att 

läsa mellan raderna: 

Magnus: Att läsa mellan raderna, förstå vad menar man egentligen. Att det är 
inte bara det som står, utan det är nånting mer. / … / Det är jättebra att kunna 
läsa mellan raderna, och framför allt så är det ju den här fingertoppskänslan 
han har i den novellen [Ett halvt ark papper] att man kan säga så mycket med 
så få ord. Det finns så mycket som ligger under ytan och när vi jobbar med en 
sån text då är det ju, de flesta har ju några aha-moment när de märker att ’åh, 
ja just det, det här handlar det ju om, åh det såg man ju där’. Att de ser att det 
finns mer än bara det som står.  
    (Intervju 1) 

 

Magnus ger ovan exempel på hur arbetet med en novell, i det här fallet August 

Strindbergs ”Ett halvt ark papper”, syftar till att uppmärksamma eleverna på 

att för att kunna förstå en text behöver de kunna göra inferenser och förstå det 

som inte står direkt uttalat i texten. Att hjälpa elever att förstå hur de kan läsa 

mellan raderna är med andra ord något som är angeläget för lärarnas 

svenskundervisning, liksom att eleverna övar upp en god genrekunskap både 

vad gäller att kunna läsa och skriva olika typer av texter. 
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Textaktivitet med fokus på textsamtal 

Det som framför allt framhålls av alla fem lärarna som det viktigaste sättet att 

arbeta med en text är att samtala tillsammans om texterna på olika sätt. ”Men 

sen försöker man ju också välja texter som, i alla fall de gemensamma 

texterna, försöker jag alltid ha ett ämne som det verkligen går att samtala 

kring,” säger Jenny (Intervju 1) och detta är något som alla lärarna 

återkommer till i intervjuerna. Textsamtalet lyfts fram både som viktigt för att 

eleverna ska tränga in i och förstå olika texter men också som ett sätt att 

examinera elevernas läsning. Linnea och Magnus återkommer ofta till vad de 

kallar seminarieformen där eleverna i mindre grupper får diskutera en text. 

Linnea säger flera gånger både att textseminarierna är något som fungerar 

väldigt bra men också att hon inte kan genomföra seminarier så ofta som hon 

skulle vilja eftersom det tar mycket lektionstid. Magnus upplever att 

textsamtalen gör att han får ”mycket bättre genomslagskraft för att man 

diskuterar i små grupper” (Intervju 4). Han förordar att dela upp läsningen av 

längre texter och låta eleverna diskutera vad de läst under ledning av läraren:  

Magnus: För när vi läser Fadren eller I väntan på Godot, eller något sånt här, 
det är ju fantastiska diskussioner vi får. Folk går ju igång på det här. Man tror 
ju inte det först, man tror att folk ska spy på sånt här men de gör ju inte det. 
Utan när man förstår då blir folk väldigt, eller eleverna blir väldigt engagerade, 
blir de.  
    (Intervju 3) 

 

Magnus lyfter också fram att i textsamtalen kan det plötsligt tändas ett intresse 

hos eleverna för texten eftersom de får lyssna till varandras upplevelser och 

de får olika infallsvinklar att förstå texten. Karin är inne på samma spår och 

säger att det ibland kan kännas ”trögt” (Intervju 3) när hon delar ut en bok 

men att när de sedan diskuterar boken tillsammans på en lektion tycker hon 

att eleverna brukar uppleva textsamtalen som väldigt positiva:   

Karin: Bland de bästa lektionerna brukar ju vara de där man har ett samtal 
kring en bok i en lite mindre grupp. / … / Samtalet, det tycker jag är viktigt. Så 
även om man har en skriftlig uppgift, kanske en skriftlig examination som är 
kopplad till en bok, så tycker jag att det är viktigt att ha nån form utav samtal 
också när man bearbetar det man läst tillsammans. Det är ju det som är vinsten 
också när alla har läst samma bok, då är det ju värdelöst att inte utnyttja det här 
boksamtalet för det är ofta där de känner att aha, nu ser jag helt annorlunda på 
boken jämfört med när jag läste den själv.  
    (Intervju 1) 

 

Det både Karin och Magnus lyfter fram som värdefullt i de gemensamma 

textsamtalen är både att eleverna får möjlighet att bearbeta och förstå det de 

har läst och att få perspektiv på det lästa genom att dela läsupplevelsen med 

andra som läst samma text. Allra roligast, förklarar Karin, tycker hon att det 
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är att ha boksamtal med elever som inte läser särskilt mycket ”för de brukar 

verkligen få en aha-upplevelse när man pratar om en bok ibland” (Intervju 2). 

Nora lyfter också fram att hon tycker att det är viktigt att samtala om 

texterna och att hon i samband med romanläsning ser till att eleverna får 

diskutera sin läsning på olika sätt, ibland i helklass, ibland i smågrupper och 

ibland i biblioteket med skolans bibliotekarier för att komma ifrån känslan av 

att textsamtalen också utgör föremål för bedömning. När lärarna talar om 

vikten av textsamtal är det nästan uteslutande skönlitterär text de talar om, 

även om det faktiskt skulle gå att samtala på samma sätt om andra typer av 

text. Men som det föregående kapitlet visade så tas den dimensionen av 

sakprosatexterna sällan till vara i undervisningen.  

Textaktivitet med fokus på kunskaper bortom texten 

Lärarna som är med i den här studien har tackat ja till att medverka för att de 

har ett särskilt intresse för läsning, något som kan sägas vara hjärtat i deras 

undervisning. Samtidigt framkommer det att läsningen inte för någon av 

lärarna är ett självändamål, utan det är vad läsningen kan ge och hur läsningen 

kan vara en utgångspunkt för arbete med frågor som kan föra eleverna bortom 

texterna som är det centrala. Genom läsning av olika texter, och då framför 

allt undervisningens skönlitterära texter, vill lärarna att eleverna ska få med 

sig både kunskaper som är svenskämnets unika bidrag till en ung människas 

utbildning och samhällsmedborgarskap. På en nivå handlar 

svenskundervisningen således ganska konkret om vad eleverna behöver kunna 

i ett kommande yrkesliv och om de vill gå vidare till högre studier. Eleverna 

ska därför utrustas med kunskaper och färdigheter så att de kan klara de 

moment som de kommer att ställas inför när de till exempel studerar vid 

universitet och högskolor, som till exempel som nämns ovan att kunna göra 

korrekta källhänvisningar och skriva referat. Men lärarna ger också uttryck för 

att de vill att eleverna genom läsningen ska få med sig kunskaper som för dem 

bortom texten.  

När lärarna i intervjuerna talar om målet med sin svenskundervisning säger 

Jenny att hennes viktigaste uppdrag som svensklärare är att se till att eleverna 

får ”verktygen med sig i livet” (Intervju 4) när det gäller att läsa, skriva och 

tala. Även Linnea är inne på samma spår: 

Linnea: Du ska ju kunna läsa, sålla ut, och så skriva någonting. Det är ju 
grunden egentligen när du läser på högskola eller universitet. Kan du det så har 
du ju med dig någonting, nycklar du kan använda. 
    (Intervju 4) 

 

Linnea fortsätter resonemanget med att för henne som arbetar med elever på 

ett studieförberedande program så känns uppdraget att förbereda för vidare 
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studier mycket tydligt. ”De ska inte bli anställningsbara utan de ska bli 

utbildningsbara” resonerar hon (Intervju 4) och fortsätter: 

Linnea: Man pratar så mycket i skolan idag att de ska göra skarpa uppdrag och 
de ska ut … Men våra skarpa uppdrag det kanske är att skriva ett PM så att 
man ska veta hur man gör det när man kommer på högskolan, och hur man 
förhåller sig till text och … Att man ser vad skribenten vill med sin text. Lite 
källkritik, vem skriver vad till vem och varför?  
    (Intervju 4) 

 

Linnea kommenterar här skillnaden i att på olika program i undervisningen 

knyta an till den verklighet som väntar eleverna efter att de har gått ut 

gymnasiet och där det för hennes elever förväntas att de ska fortsätta med 

studier vid universitet och högskolor.  

På frågan om vad som är mest centralt i deras undervisning svarar både 

Karin och Nora att det handlar om kommunikation och Nora förklarar vidare 

hur hon ser på svenskämnets uppgift i elevers utbildning: 

Nora: Jag tänker kommunikation, jag tänker att språket, modersmålet… / … / 
Det är ett kommunikationsmedel som är nödvändigt för oss människor, som vi 
har. Så det är mycket djupare än bara det grammatiska, naturligtvis. Och i den 
kommunikationen så lär vi oss att förstå oss själva och omvärlden och den 
värld vi lever. Vi lär oss empati genom den kommunikationen. Där är ju 
skönlitteratur en möjlighet att sätta sig in i andras perspektiv, jätteviktigt. 
Tycker jag. Sen är det ju naturligtvis, det här är ju nästan det existentiella med 
svenskan, som är liksom grunden i vår identitet att vi kan uttrycka oss, att vi 
kan kommunicera, att vi förstår, att vi lyssnar, att vi läser mellan raderna. Det 
är det existentiella planet. Sen har vi ju det andra, att de självklart ska kunna 
hantera texter i samhället och lära sig muntlig presentation så att de kan klarar 
sig på jobbet. Det är ju också förberedande för jobbet. Det är ju på olika plan, 
kan man säga. 
    (Intervju 4) 

 

Det Nora beskriver ovan är de olika nivåerna av färdigheter och kunnande som 

ligger i hennes svenskämne och som både syftar till att förbereda eleverna för 

ett arbete och till att bli bättre medmänniskor.  

Under intervjuserien framträder även en bild av lärarnas egentliga 

läsagenda, det som de tycker är det riktigt viktiga som eleverna ska lära sig 

när de arbetar med att läsa olika texter i svenskundervisningen. Jenny 

återkommer flera gånger till att vad eleverna ”verkligen tycker att de har lärt 

sig på svenskan, det är tänka fritt” (Intervju 3) och för Magnus handlar att läsa 

och skriva om något mer än att eleverna bara ska utveckla olika färdigheter:  
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Magnus: Just symbiosen med att skriva om saker och då behandla sina egna 
tankar. Och sen läsa, och sen kanske göra saker då skarpt, att det här hänger 
ihop alltihop. Och att man inte får glömma bort att alla delarna hänger ihop på 
något vis. Det går inte bara att läsa utan att använda sina egna tankar och sätta 
dem på papper. Och det går inte bara att skriva och läsa utan att göra saker 
också.  
    (Intervju 4) 

 

Magnus ser de två förmågorna läsande och skrivande som förutsättningar för 

och redskap för tänkandet. Han resonerar även om läsning som något som kan 

hjälpa eleverna att se bortom det som är här och nu och kunna ”förstå att 

litteratur handlar om det som man drömmer om lite grand” (Intervju 3). Att 

notera även här är att de texter som lärarna pratar om nästan uteslutande 

handlar om läsning av skönlitteratur, även om artiklar och andra 

sakprosatexter också förekommer. Det tycks dessutom framför allt vara 

utifrån läsning av romaner som de djupa och existentiella diskussionerna ska 

äga rum. 

Att väcka läslust och skapa läsare  

Ett genomgående tema hos de fem lärare som deltar i den här studien är att de 

anser att en av deras viktigaste uppgifter i svenskundervisningen är att väcka 

elevernas intresse för att läsa. Detta tycks vara sprunget både ur det uppdrag 

om att väcka elevers lust att läsa som står skrivet i ämnets syfte och ur lärarnas 

egen övertygelse om vad litteraturen kan göra för att berika en människa, 

tillsammans med en erfarenhet av att möta ett läsmotstånd hos elever som de 

undervisar. Nora och Jenny berättar om elever som kommer till gymnasiet och 

som säger sig aldrig ha läst en bok sedan de gick i mellanstadiet, en bild som 

bekräftas av Linnea som även lyfter fram att det finns en stor spännvidd i 

klasserna mellan elever som läser mycket och flera som aldrig läser över 

huvud taget. Jenny beskriver att hon ofta får höra från elever att de inte tycker 

om att läsa och berättar att hon upplevde ett stort läsmotstånd från flera elever 

i den klass hon undervisar i Svenska 1 under studiens genomförande. Detta 

läsmotstånd kom främst från de elever som hon kallar för ”gamers” (Intervju 

1) och det kom särskilt till uttryck när de skulle börja arbeta med den första 

romanen i kursen. Det är svårt att få de eleverna att ersätta dataspelandet med 

en bok, menar Jenny. Hon påpekar dock att det brukar vara lättare att motivera 

eleverna att läsa faktatexter och att det är ”romanerna som blir det jobbiga, 

och det här då att läsa mellan raderna kanske, och förstå subtila saker” 

(Intervju 2).  

De andra fyra lärarna i studien delar Jennys erfarenheter av att möta ett 

läsmotstånd från elever i de klasser de undervisar. Magnus menar dock att det 

är svårt att veta vad motståndet beror på och att eleverna inte brukar ha något 

problem med inlevelseförmågan men att de ändå ger uttryck för att de inte 

tycker om att läsa. Karin är inne på samma spår: 
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Karin: Det är väl mest det [läsa längre texter] de behöver träna på. För att få 
dem att läsa en novell behöver ju inte vara så svårt, det kan man ju läsa högt 
på lektionen till och med och då brukar de ju ’ja, men vad kul’ tycker de. De 
tycker jättemycket om att lyssna när man läser, när de har texten framför sig. 
Då blir det ju knäpptyst i klassrummet även om det varit lite rörigt innan. Så 
de tycker ju om berättelser. Det är ju inte det.  
    (Intervju 1) 

 

Enligt Karin handlar således inte elevernas läsmotstånd nödvändigtvis om ett 

motstånd att läsa skönlitteratur utan kanske mer om ett motstånd mot att ta sig 

an själva läsningen och läsa på egen hand. Nora berättar att hon nästan bara 

har erfarenhet av klasser som uttrycker ett stort läsmotstånd, oavsett om det är 

elever på teoretiska eller på praktiska program och hon menar att 

läsmotståndet är i princip lika stort överallt nuförtiden. Läsmotståndet, säger 

Nora, ”det tycker jag är min största fiende” och hon fortsätter: 

Nora: Romanläsning framför allt, men att läsa några sidor i läroboken det är 
jobbigt det också, fast det gör de ju hellre. Om det är några sidor och så vet de 
att de har prov eller förhör, då är det lättare. / … / En funktionell läsning som 
de direkt kan koppla till betyg, till exempel, eller bedömning. Men det är ett 
motstånd mot litteraturläsning i mina grupper, generellt. / … / De intalar sig 
själva och varandra lite grand att ’det här är inget för oss’. Och det är det jag 
slåss mest emot, och det utmanar mig också.  
    (Intervju 1) 

 

Till skillnad från Karin ovan så upplever dock Nora att läsmotståndet är som 

störst när det gäller läsning av skönlitteratur och att eleverna har lättare att 

förstå meningen med att läsa sådant som lättare kan relateras till bedömning 

och betygsättning. Nora berättar vidare att hon brukar få lägga en hel del 

energi för att motivera eleverna att läsa och att hon ofta får svara på frågor 

som ”varför kan vi inte i stället bara få lära oss hur man startar bankkonton?” 

(Intervju 1).  

Lärarna verkar också ha en gemensam upplevelse av att allt fler elever 

saknar vad de kallar läsuthållighet, vilket Jenny tycker är en av 

undervisningens största utmaningar. Hon säger att eleverna inte orkar läsa en 

längre sakprosatext och att det blir ännu tydligare när de ska läsa en hel roman 

att de inte orkar vänta 50–100 sidor i en bok innan det börjar hända någonting. 

Eleverna förväntar sig att det ska hända något på en gång i boken, annars 

tycker de att det är ”dötråkigt” och att ”det är en dålig bok” (Jenny, 

gruppintervju). Både Karin och Nora är inne på samma sak och tycker att det 

är svårt att få elever att läsa längre texter: 

Karin: Ja, men det svåra är ju att många elever läser ju inte längre textsjok 
utan de läser väldigt mycket korta snuttar, de läser på nätet, och jag tror att de 
läser ganska mycket men inte på det sättet som man traditionellt har gjort. Det 
är ju en utmaning att få dem att sätta sig och koncentrera sig så pass länge. 
    (Intervju 1) 



 147 

 

Karin understryker att det hon upplever att eleverna har svårt med är att 

fokusera och koncentrera sig en längre stund och att de därför har svårt att se 

värdet i att läsa en längre text. Nora delar samma uppfattning att många elever 

saknar läsuthållighet och har svårt att behålla fokus när de ska läsa: 

Nora: Alltså mina elever säger ’men vi läser hela tiden’, det är lite här och lite 
där och så får de en snapchat och så är det liksom så här. Men den här 
uthålligheten den upplever jag absolut påfallande tunn. 
    (Gruppintervju) 

 

Nora förklarar också att hon tycker att många elever har skapat en självbild av 

att de inte kan ”läsa mer än två sidor åt gången” och att ”det är liksom som att 

de har satt ett stopp där” (Intervju 1), vilket gör det svårt att få dem att vilja 

läsa längre texter. Även om Nora uttrycker att det är lite utopiskt att tro att alla 

elever ska börja tycka att det är kul och intressant att läsa skönlitteratur så gör 

hon ändå allt hon kan för att eleverna ska tycka att läsning ger dem någonting: 

Nora: Jag har det problemet att de inte är särskilt lässugna, mina elever. Och 
då att det är lite utmanande, men det ska också vara något som … Jag vill inte 
presentera någonting som bekräftar deras världsbild, nämligen den att det är 
tråkigt att läsa. 
    (Gruppintervju) 

 

Att visa eleverna att läsning inte behöver vara tråkigt är således en av 

anledningarna till att Nora säger att hon lägger ner mycket energi på att välja 

texter till undervisningen. 

Karin å sin sida talar i termer av att eleverna ska känna att ”det inte är något 

farligt” att läsa skönlitteratur och att hon därför väljer texter för att de ska 

”kunna känna igen sig och vilja läsa mer” (Intervju 2). Precis som de andra 

lärarna understryker Karin att det är viktigt att eleverna får en positiv 

upplevelse av läsningen och blir ”sugna på att läsa mer” (Intervju 1), och att 

hon brukar försöka inspirera eleverna genom att berätta om vad hon själv läser 

och prata om att man alltid ska ha en bok på gång. Även Linnea är inne på 

samma spår och pratar om att få igång de elever som inte läser alls att vilja 

”läsa lite åtminstone” och att hon vill ”att det blir en grej att vi läser en stund 

på lektionen” (Intervju 2). Linnea reflekterar också över att hon skulle vilja 

utmana eleverna mer i deras läsning och arbeta mer med lite svårare texter 

som eleverna inte vanligtvis väljer att läsa:  
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Linnea: Så det tycker jag är en lite rolig tanke, att man inte som lärare tänker, 
nej men gud, hur ska man få dem att läsa det där, det kommer ju inte att gå. 
Utan att man hellre tänker att ja, men de kanske egentligen tycker att det är 
ganska bra. Och att det kan bli både jobbigt och roligt, att de får sucka och 
stöna lite över att det är någon svår text men att man ändå liksom tar sig igenom 
den tillsammans.  
    (Intervju 4) 

 

Det gäller alltså enligt Linnea att läraren lyckas motivera eleverna till att läsa 

mer avancerade texter även om eleverna till en början visar upp ett motstånd 

mot att läsa texterna. Magnus talar också om att motivera eleverna så att de 

ska vilja läsa mer. Han resonerar om att han som lärare inte bara ska arbeta 

med kursens kunskapskrav utan även hitta sätt att entusiasmera eleverna. Han 

har målet att eleverna ”ska komma ur ettan och ha någon form av intresse för 

litteratur och vilja undersöka den lite grand” (Intervju 1). Både Jenny och Nora 

understryker flera gånger i intervjuerna att de ser det som ett viktigt uppdrag 

och som sin stora utmaning att få eleverna att identifiera sig som läsare: 

Nora: Men jag vill ju att de ska ha med sig hela romaner också, just på grund 
av den här uthålligheten och känslan av att ’jag vågar läsa en bok, jag kanske 
är en läsare’. Man kanske kan se sig som en läsare när man läst ut hela. 
    (Intervju 1) 

 

Precis som Nora ovan säger Jenny att hennes ”största mål med undervisningen 

överhuvudtaget det är att få elever att läsa” (Intervju 1). Hon menar också att 

hon under sina år som lärare lyckats få många elever att bli läsare genom att 

ofta prata om läsning med eleverna och att hon ”matar på” (Intervju 1) så fort 

hon ser att en elev är intresserad och försöker inspirera dem att fortsätta läsa 

och se till att de alltid har en bok på gång. För både Jenny och Nora handlar 

det också om att det blir en identitetsfråga att eleverna kan plocka upp en bok 

och känna att de kan förstå vad de läser och identifiera sig själva som läsare, 

och Nora säger att hon ser det som sin uppgift som svensklärare att uppmuntra 

eleverna till läsning på så många sätt som möjligt. Inför jullovet berättar hon 

att hon planerar att ta med klassen till skolans bibliotek för att eleverna ska få 

låna varsin bok att läsa över lovet. Nora understryker att det är viktigt att ha 

som en rutin att gå till biblioteket och låna böcker och få eleverna att känna 

att ”det är klart att man ska ha en bok på jullovet”, säger hon. Hon fortsätter 

med att förklara att lovläsningen inte ska ha någon koppling till 

undervisningen, ”det här ska inte ha någonting med mig att göra, utan bara 

den får ligga på deras nattduksbord och så ska de våga klappa den lite”, säger 

hon och skrattar (Intervju 2).  

När Nora motiverar varför hon inleder sin Svenska 1-kurs med att låta 

eleverna välja mellan fem olika romaner säger hon att det finns en genomtänkt 

poäng med att inte låta eleverna välja helt fritt den här gången:  
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Nora: Syftet var verkligen att få in dem på, att de skulle tycka att det var kul 
och intressant att läsa en roman. Det var huvudsyftet, och så skulle det finnas 
fem att välja mellan och inte fler därför att jag ville att de skulle bilda 
läsgrupper som skulle kunna jobba med romanerna under läsningens gång. /…/ 
Så var det mycket det här med läslust, det var det som jag tänkte på.  
    (Intervju 2) 

 

Det var viktigt för Nora att elevernas första romanläsning skulle bli en positiv 

upplevelse och därför lät hon eleverna välja mellan olika böcker som hon 

visste att elever uttryckt att de tyckt om att läsa tidigare samtidigt som eleverna 

fick möjlighet att välja en bok som intresserade dem. När Nora sedan i slutet 

av läsåret blickar tillbaka på kursens första romanläsning menar hon att det 

nog var det mest lyckade momentet i kursen när det gällde att väcka läslust 

hos eleverna och hon berättar att eleverna blev väldigt engagerade i läsningen 

och att flera elever kommenterade att de aldrig läst så mycket förut. Hon 

förklarar framgången med att hon både lät momentet få ta tid och att hon la 

upp undervisningen som en helhet:   

Nora: Man kan använda litteraturen som stoff på ett annat sätt när de till 
exempel ska lära sig källhänvisningar. Att man har det här som ett naturligt 
stoff. När vi gjorde första referatövningarna och källhänvisningsövningarna då 
fick de jämföra sin egen uppfattning om sin bok med en recensent på nätet. 
Och så fick de, ’så här skriver hen och så här tycker jag, och jag håller med där 
men jag håller inte med där’, och så var det liksom ett litet referat. Och att 
använda böckerna så, det gjorde också att jag tyckte att de tog det på lite större 
allvar. 
    (Intervju 4) 

 

I stället för att genomföra en isolerad referatskrivning av en text vald enkom 

för att skriva referat av, vilket ovan framstår som det vanligaste sättet när det 

gäller att lära eleverna att skriva referat, beskriver Nora hur hon lät läsning 

och referatskrivande bilda en helhet utifrån elevernas romanläsning. Nora 

berättar vidare att elevernas utvärderingar visade att hon faktiskt lyckades 

engagera eleverna i läsningen under momentet och hon tror själv att det beror 

på att hon satsade på att ge läsningen tid och arbetade med att få in andra 

kursmål och kunskapskrav samtidigt i läsningen. ”Annars finns det en risk att 

man har bokläsningen vid sidan av” (Intervju 2), understryker Nora och 

beskriver hur romanläsningen blev undervisningens huvudtema och att hon 

under momentet integrerade läsningen med andra uppgifter. Eleverna fick 

både samtala i mindre grupper om böckerna, först med de som läst samma bok 

och sedan med andra som läst andra böcker, och skriva om böckerna. Till 

exempel fick eleverna öva sig på att göra källhänvisningar och referatmarkörer 

genom att leta rätt på en blogg på internet som handlade om deras bok och 

sedan skriva en liten text där de refererade till vad andra har tyckt om boken. 

Syftet med den övningen var att öva på att skriva referat i ett meningsfullt 

sammanhang samt att eleverna skulle få uppleva att de själva ingick i ett 
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läsande sammanhang med andra som läst samma bok utanför klassrummet. 

Nora lyfter också att det är viktigt att eleverna vet att hon har läst romanerna 

som de arbetar med och att de blir ivriga att diskutera böckerna med henne. 

Nora berättar vidare att hon försöker inspirera eleverna genom att föregå med 

gott exempel och försöka vara en läsande förebild för eleverna. ”När de läser, 

så läser jag”, berättar Nora och fortsätter: ”Jag gör aldrig annat när de läser, 

utan jag läser också. Bara för att vi gör det här tillsammans” (Intervju 2).  

Mycket av det som lärarna talar om när de beskriver vikten av att läsa med 

eleverna tycks till stor del handla om den goda läsningen som ska väcka 

elevernas engagemang och kittla igång elevernas nyfikenhet och lust att läsa. 

Det är också framför allt när lärarna motiverar läsning av hela romaner med 

att väcka elevernas läslust som eleverna får möjlighet att välja skönlitteratur 

fritt, när fokus vid romanläsning i stället ligger vid att till exempel att utmana 

eleverna i deras läsning eller att arbeta med viktiga värdegrundsfrågor behåller 

lärarna kontrollen över textvalen och väljer romaner åt eleverna.  

Att få perspektiv på egna erfarenheter och på omvärlden 

Läsningen i skolan, oavsett om det handlar om sakprosa eller skönlitterära 

texter, ska enligt studiens lärare bidra till att eleverna får nya perspektiv på 

egna erfarenheter och på omvärlden. I undervisningen vill lärarna att eleverna 

ska få möjlighet att relatera läsningen till sig själva och kunna känna igen sig 

i de personer som figurerar i texterna och i det som berättas. På så vis kan 

eleverna också få syn på sig själva genom att sätta sina egna erfarenheter i 

relation till en till stora delar okänd omvärld:  

Magnus: Dels är det ju att läsandet ska vara kul, men sen är det ju den här 
delen där man ska, om man är inne på identitet, men att man på nåt vis ska 
förstå att litteratur är ett sätt att lära känna människor och att man på så vis lär 
känna sig själv.  
    (Intervju 1) 

 

Magnus berättar vidare att det är viktigt för honom att undervisningen ger 

tillfällen att utmana eleverna i deras sätt att tänka. Han berättar om en 

teaterföreställning av Anton Tjechovs Måsen som han tidigare sett med sina 

elever och att flera av elevernas första spontana reaktion direkt efter 

föreställningen var att de inte alls tyckte om pjäsen. Men när de sedan 

diskuterade den på den efterföljande lektionen ändrade eleverna uppfattning:  

Magnus: De tyckte den var jättedålig, många utav dem. Men sen när man 
pratar om den så tycker de, då var den ändå intressant, för att den kan utmana 
till tankar. Och det är där någonstans när vi hittar den litteraturen, som på något 
vis man kan analysera och fundera över.  
    (Intervju 2) 
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Trots att eleverna alltså inte tyckte om teaterföreställningen så ledde det 

efterföljande samtalet till att de kunde få nya perspektiv både på Tjechovs verk 

och på livet i stort, menar Magnus och säger att detta är något han eftersträvar 

i sin undervisning då det kan utmana elevernas tankevärldar.  

Karin ger uttryck för liknande tankegångar och berättar om arbetet med 

novellen ”Cartagena” ur novellsamlingen Båten av Nam Le. Hon förklarar att 

eleverna genom att läsa novellen både får lära sig hur det är att leva i slummen 

och hur en person kan ta sig ifrån en punkt i sitt liv och trots svåra motgångar 

komma vidare, vilket ger eleverna nya perspektiv: 

Karin: Ja, för jag tycker att det är en av de viktigaste sakerna med litteraturen, 
att ge ett annat perspektiv än det man vanligtvis får. För att man ska förstå 
kanske, ’ja, men jaha var det så det var att leva på 40-talet’, eller ’är det så det 
är att vara fattig’, eller vad det nu kan vara. Så att man inte bara läser om det 
som man redan vet.  
    (Intervju 4) 

 

Alla fem lärarna nämner också skolans värdegrundsarbete som en viktig del 

av svenskundervisningen. Magnus lyfter fram att läsningen av skönlitteratur 

har en större nytta än att det bara är något som står i ämnesplanen. Han pekar 

på att det är ett viktigt sätt att lära eleverna att förstå andra människor och att 

alla människor reagerar olika på olika saker och att vi behöver förstå hur olika 

sammanhang och händelser påverkar oss som individer. Linnea lyfter även 

fram att skönlitteratur är tacksamt att använda för att eleverna ska förstå olika 

samhällsfenomen. Jenny berättar att hon alltid försöker välja texter som ska 

väcka tankar och känslor, få eleverna att grubbla över olika frågeställningar 

och gärna visa på olika etiska dilemman:  

Jenny: Det ska inte bara kanske vara en text som vilken som helst utan att det 
ska verkligen finnas saker som de grubblar över, blir arga på eller ledsna över 
eller nånting sånt där. Det ska vara känsloväckande tycker jag. 
    (Intervju 1) 

 

Jenny menar vidare att det märks att eleverna gärna vill prata om etiska frågor 

och att de behöver få möjlighet att ventilera ”jobbiga saker” och sådant som 

kan vara lite kämpigt att prata om, ”jag har ofta både ämnen och moment där 

elever gråter,” förklarar Jenny (Intervju 1). Ämnen hon nämner som hon gärna 

låter eleverna arbeta med eller diskutera är dödsstraff, dödshjälp, terror, 

genteknik, rätten att bestämma över andras liv, ny teknik som kan orsaka krig 

och droger:  
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Jenny: Svenskan blir lite grand av ett sånt ämne tycker jag där man får 
diskutera, får skriva, får läsa om jobbiga saker. Och så är ju livet. Så ibland så 
nästan tycker jag att svenska kanske är ett livskunskapsämne riktigt. Och jag 
tycker om det. / … / ’Får man spela gud? Får vi bestämma över andra 
människors liv?’ Mycket sånt. 
    (Intervju 1) 

 

För Jenny är ett övergripande syfte med undervisningen i svenska att eleverna 

ska bli självständiga individer som har lärt sig att reflektera och att tänka 

själva, något som hon understryker kanske är det viktigaste hon som lärare 

kan bidra med i en ung människas utbildning. Hon berättar om tidigare elever 

som efter att de har tagit studenten kommer fram till henne och säger ”Du fick 

mig att bli en självständigt tänkande individ” (Intervju 2), vilket Jenny tolkar 

som ett högt betyg på sin undervisning.  

Precis som Jenny återkommer Karin i flera intervjuer till litteraturens 

inneboende potential för att väcka elevernas lust till diskussion och hon menar 

att värdegrundsdimensionen är central när hon väljer texter. 

”Värdegrundsfrågorna brinner jag väldigt mycket för att jobba med”, säger 

Karin (Intervju 4). Hon påpekar att eftersom elever idag läser så pass få böcker 

är det viktigt att det även finns någon etisk eller värdegrundsdimension med 

när de väl läser en bok. Karin beskriver att hon gärna väljer texter som tar upp 

olika teman som identitet, mobbning, utanförskap, hur man ska vara mot 

varandra i en klass, asylsituationen i Europa, dagens båtflyktingar och hur det 

är att ha sina rötter någon annanstans än i Sverige.  Hon betonar att det i de 

texter hon väljer ”måste finnas något mer”:  

Karin: Det är viktigt tycker jag när jag väljer litteratur att det finns nån slags 
värdegrundsdimension i boken också för då kan man få till det här samtalet 
efteråt, eller reflektionen och så på ett annat sätt. Då får man ut det också för 
det tycker jag nästan är bland det viktigaste med läsandet att man kan lära sig 
hur andra människor tänker och få andra perspektiv på saker och ting. 
    (Intervju 1) 

 

I samtalet om läsningen får eleverna en möjlighet att lära sig hur andra 

människor tänker, vilka erfarenheter och livsvillkor de har. Genom att läsa och 

tolka olika texter menar Karin att eleverna får upp ögonen för att läsning kan 

både vara personlighetsutvecklande och ge dem nya perspektiv. Enligt Karin 

skjuts den sidan av läraruppdraget som handlar om att arbeta med skolans 

värdegrund ofta åt sidan ”och när man läser litteratur, det är ett av de bästa 

sätten att komma åt det och kunna diskutera det,” säger hon (Intervju 2). För 

Karin går således en viktig del av hennes uppdrag som svensklärare utanför 

ämnesplanens givna gränser. För Nora är arbetet med skönlitteratur centralt i 

undervisningen och även hon resonerar i termer av att läsning av skönlitteratur 

med eleverna är viktigt eftersom det finns så mycket man kan göra med 

läsningen, allt från att bygga upp elevernas identitet som läsare till att komma 
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åt att diskutera livets svåra frågor. Nora understryker även vikten av att 

eleverna kan ”hantera både läsningen och skriftspråket på ett sätt så att de 

känner sig trygga och säkra i samhället” och att de muntligen ”ska våga och 

kunna uttrycka sig” (Intervju 2).  

Den bild som framträder är således att det inte räcker för lärarna att eleverna 

i svenskundervisningen erövrar goda färdigheter i att läsa, tala och skriva. I 

gruppintervjun diskuterar Karin, Nora och Jenny vad de ser som helt centralt 

i svenskämnet: 

 
Karin: Om vi pratar om ideologi, så för mig är det jätteviktigt att det finns 
någon slags värdegrundsdimension, om vi pratar skönlitteratur då, att man kan 
diskutera någonting djupare och kommer in på existentiella frågor eller man 
kan prata om relationer efteråt, eller någonting som har den dimensionen 
också. Inte bara det litteraturvetenskapliga eller de litteraturvetenskapliga 
begreppen. Jag vet inte om det är bara jag som gör så här? 
Jenny: Nej. 
Nora: Nej, nej, absolut inte. 
Jenny: Nej, det är svenskans kärna tycker jag nästan … 
Nora: Ja. 
Karin: Ja, hela skolan ska ha det dubbla uppdraget och det är inte alltid som 
det tas upp i alla ämnen, men där har man verkligen chansen. 
Jenny: Och vi har gyllene tillfälle och hittar man de där bra böckerna som 
verkligen tar upp såna så kan man få hur bra diskussioner som helst. 
Nora: Och då får de också se vad skönlitteratur kan ge dem. 
Karin: Ja, exakt. 
    (Gruppintervju) 

 

För Karin, Jenny och Nora innebär det ett mervärde för undervisningen att 

kunna ge eleverna något som går bortom det som ämnesplanen påbjuder. Att 

arbeta med skolans värdegrund är ett uppdrag som står i läroplanen och som 

alla lärare är ålagda att arbeta med, men för Karin, Nora och Jenny är det också 

något som fångar svenskämnets ”kärna” och som står högt på deras läsagenda.  

Genom att läsa och arbeta med olika texter i undervisningen hoppas lärarna 

att eleverna ska få kunskaper som för dem bortom texten genom att de får en 

fördjupad självinsikt och därmed kan stärka sin egen identitet samtidigt som 

de även ska utmanas i sina föreställningar om världen och lära sig mer om vad 

det är att vara människa i olika tider och på olika platser. 

”Att känna till” – bildning och allmänbildning 

Om lästräningen som beskrevs ovan och som lärarna börjar kursen Svenska 1 

med får stå för färdighetssidan av undervisningen så är det också tydligt att 

lärarna anser att eleverna genom svenskämnet, och då framför allt genom 

läsningen av skönlitteratur, också ska få möjlighet till både bildning och 

allmänbildning. Magnus menar att han hos sina elever kan utläsa en önskan 

om att de vill bilda sig och ta del av kulturarvet som en kontrast till de ”lätta 
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medierna” som till exempel film, att de vill kunna känna till viktiga böcker 

och kända författare, det som han kallar ”viktig kultur” (Intervju 4). Han 

beskriver att han upplever att eleverna ser svenskämnet ”som någon form av 

intellektuellt ämne” och att de i svenskämnet gärna ”vill möta det här lite 

svårare” och uppnå någon sorts bildningsideal (Gruppintervju). Magnus 

förklarar också hur läsning och gemensamma referensramar gör att eleverna 

börjar förstå att ”det mesta som vi lär oss bygger ju på någonting annat, att det 

finns en liten vinkning här och där” och att när eleverna börjar kunna se vissa 

mönster så börjar de förstå att ”allt hänger ihop på något sätt” (Intervju 3). 

Jenny berättar att hon upplever att i slutet av årskurs 1 börjar hennes elever 

förstå, i och med att de börjar kunna se samband mellan olika verk som de 

läser, att det är viktigt med läsningen eftersom den är allmänbildande och ger 

eleverna insikter om livet och den egna tankeförmågan. Även Nora uttrycker 

sig i liknande ordalag: 

Nora: Jag skulle vilja att de har med sig en liten kulturskatt också. / … / Så att 
det inte blir så historielöst, att de känner till … Det handlar också om deras 
självförtroende, kunna delta, kunna se på tv-program och känna till så där.” 
    (Intervju 1) 

 

Nora ser det som ett viktigt uppdrag som hon har som lärare att eleverna får 

med sig något från undervisningen som går utanför det som kan mätas och 

vägas och som gör att de får förutsättningar att delta mer aktivt i samhällslivet.    

I gruppintervjun resonerar lärarna om svenskämnets färdighets- och 

bildningsaspekter och kommenterar unisont att svenskämnet handlar både om 

att träna upp färdigheter och att bilda sig, och att det egentligen inte går att 

särskilja det ena från det andra. Lärarna ger i gruppintervjun uttryck för att 

vara överens om att båda aspekterna är lika viktiga och behövs i 

undervisningen: 

 
Karin: Men bildning har ju med färdighet att göra om vi pratar om värdegrund 
till exempel, tänker jag. Många till exempel av litterära kanon har ju en 
dimension som gör att man kanske utvecklas som människa, i färdigheten att 
vara människa, om man säger så. 
Nora: Och sen bildning har också med en djupare förståelse att göra. Jag kan 
plugga på ett prov, sen kan jag sitta och rabbla årtal och grejer men en bildning 
är någon form av, kanske inte färdighet men djupare förståelse av någonting, 
och samband och liksom … 
Jenny: Det hänger ihop med så mycket annat, ja. 
Nora: Ja, det gör det. Det går inte att ta ut det direkt. En förståelse för hur saker 
och ting fungerar i kombination med att man faktiskt har någon kunskap om 
världen.  
    (Gruppintervju) 

 

För lärarna i den här studien handlar bildning om fler aspekter än att lärarna 

vill att eleverna ska ha hört talas om och mött till exempel vissa klassiska 
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texter eller nobelpristagare i litteratur. Det handlar också om att ge eleverna 

en gemensam grund att stå på så att eleverna ska kunna känna sig delaktiga i 

samhället och trygga i att de har kännedom om den kultur de lever i samt ge 

dem en möjlighet att delta i diskussioner utanför skolan:  

Nora: Det är en demokratisk fråga att få ta del. De vet inte vad de dissar om 
inte jag presenterar det för dem. De får gärna säga att de inte vill läsa Selma 
Lagerlöf, men då ska de veta vem hon är. Vad de väljer bort. 
    (Intervju 2) 

 

Nora menar vidare att kännedom om det gemensamma kulturarvet dels är en 

tillhörighetsfråga och därmed i förlängningen en identitetsfråga, dels handlar 

om att kunna koppla ihop olika saker, dra slutsatser utifrån det man vet och se 

samband så att ”man kan röra sig lite fritt mellan olika områden” eftersom ”ju 

mer man kan, desto lättare blir det med nya saker” (Intervju 2). Trots att Nora 

är den av de fem lärarna som tydligast sätter skönlitteraturen i centrum i sin 

undervisning säger hon att bara läsa skönlitteratur i sig inte ger någon 

bildning:  

Nora: Läsning ger inte alls automatiskt någon bildning eller allmänbildning, 
man måste förvalta det, man måste lära dem hur de ska … Ge dem hantverk 
och redskap för hur de ska kunna ta till sig de här sakerna. Och där kommer ju 
det här med olika genrer in. Ja men en dikt, varför får man skriva så där i en 
dikt och varför får man inte skriva så i en formell text? Till exempel.  
    (Intervju 2) 

 

Det gäller således, enligt Nora, att inte tro att det går att luta sig tillbaka och 

tänka att bara för att eleverna läser så blir de per automatik bildade, utan både 

läsning och bildning handlar om ett arbete som läsaren behöver göra och 

därmed också få verktyg för att kunna utföra. Karin resonerar på ett likande 

sätt men utifrån perspektivet att hon upplever att det idag finns ett fokus på att 

allting måste ha en nytta direkt och att elever ofta vill veta varför de till 

exempel ska skriva en viss text och vad det kan ha för nytta i verkligheten 

förutom betygen:  

Karin: Just när det gäller svenskämnet och läsningen så känns det som att det 
är inte alltid det ger nånting direkt i samma ögonblick som man gör det utan 
ibland så kanske man får fokusera mer på själva upplevelsen av läsningen till 
exempel, än att den ska ha någon nytta. Men att det får garanterat en nytta 
längre fram i livet tror jag. 
    (Intervju 1) 

 

Det är med andra ord inte alltid som de lärdomar som eleverna får när de läser 

olika texter i svenskundervisningen är helt uppenbara för dem på en gång. I 

stället kan kunskapen och lärdomarna komma långt senare bortom 

svenskundervisningens slut och genom insikter som kan föra eleverna bortom 
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texterna. När lärarna får fundera över hur deras undervisning skulle se ut i en 

ideal skolvärld där de inte behöver förhålla sig till tidsaspekter, andra ämnen 

eller olika förutsättningar som den lokala kontexten ger, utan bara genomföra 

den bästa undervisningen de kan åstadkomma svarar de alla att de skulle vilja 

arbeta mer med läsning: 

Karin: Ja, men då skulle jag vilja att de läste, om de inte hade några andra 
ämnen och så där, då skulle det vara fantastiskt om de läste en bok i månaden 
till exempel som vi diskuterade. Att vi hade samtal om dem då i mindre grupper 
varje gång. Som en liten bokcirkel. Och då vet jag att de hade ju kunnat 
utvecklas jättemycket och alla hade kunnat uppnå A-kraven utan problem.  
    (Intervju 2)  

 

Nora resonerar i samma banor om att hon skulle ha mycket mer läsning, och 

att hon skulle göra mer av läsningen. Främst skulle hon vilja ha möjlighet att 

läsa fler romaner med eleverna, ”det är klart att i en drömvärld så har man 

alltid en bok på gång”, säger hon (Intervju 2).  

När Magnus i slutet av läsåret blickar tillbaka på sin kurs i Svenska 1 så 

säger även han att ”men överlag så tycker jag att det vi har gjort för lite, det är 

att läsa, vi skulle haft lite mer läsning” (Intervju 4). Om det inte hade varit 

konkurrens med andra ämnen och om elevernas tid säger han att han gärna 

hade ”öst på lite hårdare med läsning” (Intervju 1). Jenny säger att hon hade 

önskat att hon hade mer tid att ”göra någonting roligt” och lite mer kreativt 

(Intervju 4) och hon hade gärna arbetat mer med att läsa romaner. Det som 

framstår som den ideala och den önskansvärda svenskundervisningen handlar 

för de här fem lärarna om en undervisning där läsning både är centralt och 

förekommer mycket mer än vad som är möjligt i den kontext de befinner sig.  

Sammanfattning 

Lärarna börjar höstterminen i årskurs 1 med olika färdighetsövningar för att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla sin läskompetens och för att lärarna ska 

kunna bilda sig en uppfattning om var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. 

Mest fokus verkar Jenny lägga på att låta eleverna träna på att utveckla sina 

läsfärdigheter och hon beskriver att hon ägnar nästan hela den första månaden 

åt vad hon kallar förstärkningsövningar med syftet att eleverna ska öva upp 

sin lästeknik. På ett liknande sätt beskriver Nora hur hon tidigt under hösten i 

årskurs 1 gör vad hon kallar ”läsövningar” där eleverna får prova att läsa texter 

i olika genrer och sen svara på frågor till texterna. Även Linnea, Magnus och 

Karin väljer att i början av kursen arbeta med studieteknik där det ingår att 

eleverna ska förstå att man läser olika texter på olika sätt och med olika 

hastighet. Karin berättar att hon dessutom diskuterar olika lässtrategier med 

sina elever under ett studieteknikmoment.  
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Alla lärarna talar även om att det är viktigt att eleverna lär sig skriva 

korrekta referat. Även om de inte tycker att det är det roligaste momentet i 

svenskundervisningen lyfter de fram att referatet är viktigt ur flera synpunkter. 

Dels handlar det om att det är viktigt att eleverna lär sig citat- och 

källhänvisningsteknik inför kommande svenskkurser och eftersom det är 

något som de anses behöva i alla andra skolämnen, dels säger lärarna att de 

genom elevernas referatskrivande får en god uppfattning både om elevernas 

läs- och skrivförmåga. De ämnesspecifika kunskaper och begrepp som lärarna 

påpekar att det är viktigt att eleverna lär sig behärska är i huvudsak relaterade 

till förmågorna läsa, skriva och tala. Det handlar om att eleverna ska utveckla 

säker genrekunskap, kunna identifiera och använda begrepp som till största 

del kommer från den litteraturvetenskapliga sfären, lära sig förstå bildspråk 

och kunna läsa mellan raderna. Alla lärarna lyfter också fram att det är viktigt 

att eleverna stöttas i sin läsning genom olika typer av textsamtal, men det är i 

princip uteslutande undervisningens skönlitterära texter som lärarna talar om.  

Det lärarna framhåller som det mest centrala i deras uppdrag som 

svensklärare är att bidra till att väcka elevernas läslust, att motivera eleverna 

till att se sig som läsare och att genom att läsa och arbeta med olika texter 

arbeta med värdegrunden och olika existentiella frågor. Stora utmaningar som 

nämns är att lärarna upplever att det både finns ett stort läsmotstånd hos 

eleverna och att de saknar läsuthållighet. Det lärarna pekar på som 

svenskämnets bidrag till unga människors utbildning relateras till två olika 

nivåer som handlar om både färdigheter och den personliga utvecklingen. 

Eleverna ska genom svenskundervisningen få goda färdigheter i att tala, läsa 

och skriva så att de är väl förberedda för högre studier och ett liv som goda 

samhällsmedborgare. Samtidigt ska de också göra en bildningsresa och 

utveckla kunskaper om sig själva och om omvärlden och vad det kan innebära 

att vara människa genom att via läsningen erövra kunskaper som för dem 

bortom texten.  
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Kapitel 8 Analys och reflektion Del I 

I avhandlingens Del I är det lärarnas berättade praktik om hur de väljer texter 

och vad de vill att eleverna ska lära sig när de läser och arbetar med olika 

undervisningstexter som står i fokus. Trots att de fem lärarna utgår från 

sinsemellan tämligen olika lokala kontexter och därmed olika förutsättningar 

för undervisningen pekar resultaten i Del I mot att det tycks finnas en stabil 

och viktig kunskap i svenskämnet, utifrån begreppet powerful knowledge, 

som oavsett vilka texter som väljs och hur lärarna väljer att arbeta med 

texterna är det kunnande och de förmågor som lärarna anser att det är viktigt 

att eleverna lär sig. Det är denna stabila och viktiga kunskap som kan betraktas 

som svenskundervisningens unika bidrag till de viktiga kunskaper som alla 

elever har rätt att utveckla i skolan. För att sätta ord på och synliggöra lärarnas 

didaktiska avvägningar och läsundervisning sker i det här kapitlet en analys 

av och reflektion över resultaten i avhandlingens Del I i relation till 

avhandlingens första tre frågeställningar. Dessa sätter fokus på hur lärarna 

beskriver sina didaktiska avvägningar i val av texter till sin undervisning, vilka 

texter lärarna anger att de använder i kursen och vilken funktion texterna har 

i undervisningen samt vad som framträder som viktiga kunskaper som 

eleverna ska tillägna sig utifrån den undervisning som genomförs. Analys och 

reflektion görs med stöd i tidigare forskning och i studiens teoretiska 

utgångspunkter, som utgörs av policy enactment, teori om läsundervisning 

och powerful knowledge.  

Policy styr riktningen i lärarnas didaktiska avvägningar 

Sett ur ett policyperspektiv är att välja text en aktiv policyhandling där lärarna 

ska omvandla skrivningar i en nationell policy som ämnesplanen för Svenska 

1 till en undervisningshandling. Lärarna behöver tolka och översätta 

skrivningarna i ämnesplanen till ett konkret undervisningsinnehåll och i denna 

tolkningsprocess framgår det i avhandlingens Del I att den lokala kontexten 

får stor betydelse för vilka val som de enskilda lärarna gör, liksom att 

undervisning i klassrummet bara är en del av lärarnas uppdrag. Ball (1993) 

och Braun et al., (2010) understryker att även om policy är styrande för lärares 

praktik så talar policy inte om hur något ska göras utan skapar ramar för vilka 

didaktiska val som är möjliga att göra för lärarna. Ämnesplanen i svenska är 

exempel på policy som inte talar om hur något ska göras utan lämnar över till 
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lärarna att tolka till exempel vilka och hur många texter som ska ingå i 

undervisningen och hur eleverna ska arbeta med texterna. Detta blir tydligt i 

den här studien när det gäller hur den lokala kontexten får betydelse för vilka 

texter som kommer in i de fem lärarnas klassrum. Styrningen i form av de 

nationella styrdokumenten och det nationella provet positionerar lärarna som 

objekt för policy och ger dem ramarna för undervisningen genom att policy 

visar vad som är att önska av svenskundervisningen på gymnasiet. I mötet 

med den unika skolkontexten som de medverkande lärarna är verksamma i 

blir lärarna aktörer i policy men med olika förutsättningar att tolka och göra 

policy och därmed att iscensätta en undervisning som ligger inom ramarna för 

den nationella styrningen (Ball et al., 2012). I spänningsfältet mellan det som 

är önskvärt och det som är möjligt behöver lärarna hela tiden förhålla sig till 

den nationella styrningen samtidigt som de kontinuerligt måste förhandla med 

den lokala kontexten som de befinner sig i. När lärarna talar om att det är 

viktigt att få en variation av texter och att de behöver beakta att texterna 

representerar kvinnor och män samt olika tider och olika kulturer ligger de – 

medvetet eller omedvetet – mycket nära formuleringarna i det centrala 

innehållet för gymnasiets svenskämne (se Skolverket, 2011). På samma sätt 

är det nationell policy i form av kursens kunskapskrav som framträder som en 

reell påverkan på undervisningen när lärarna berättar hur de väljer texter så att 

eleverna ska få möjlighet att visa att de kan jämföra tema och motiv i olika 

texter och för att lärarna ska kunna bedöma elevernas kunskaper i relation till 

kunskapskraven.  

Den situerade kontexten i form av skolans geografiska placering och den 

enskilda skolans elevunderlag har också betydelse för undervisningen, både 

vad gäller vilka texter som lärarna kan välja och hur texterna bearbetas i 

klassrummet. Skolans elevunderlag, som styrs av var skolan är belägen, 

skapar förväntningar om vilka krav som kan ställas – eller inte ställas – på 

eleverna. Även svenskämnets och läsningens status på den egna skolan 

påverkar lärarna i deras avvägningar. I och med att det finns en skillnad vad 

gäller det kulturella utbudet som finns i det omgivande samhället utanför 

skolan och som lärarna kan knyta an till i undervisningen påverkas 

undervisningen av skolans geografiska läge. Som exempel kan nämnas att 

Karins elever kan ta del av teaterbesök och konstutställningar och Karin kan 

göra dem till en del av undervisningen i kursen Svenska 1 på ett sätt som inte 

är möjligt på de skolor som befinner sig på orter med ett mer begränsat 

kulturellt utbud. På samma vis kan Jennys elever som går på en mindre skola 

på en liten ort få möjlighet att gå till bokhandeln och välja varsin roman på 

svenskämnets bekostnad, något som förmodligen är betydligt svårare att 

genomföra på en större skola med ett stort antal elever. 

Lärarnas textval påverkas också högst påtagligt av den materiella kontexten 

i form av vad som finns på skolan vad gäller läromedel, läroböcker, antologier 

och skönlitteratur. Även lokala policyer om prioriteringar i form av datorinköp 

till eleverna framför till exempel satsningar på skönlitteratur, som på Magnus 
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och Linneas skola, tillsammans med skolans budget styr vad som finns att 

tillgå på den enskilda skolan. När det gäller möjligheten att kunna läsa en 

längre gemensam text får det också betydelse vad som finns tillgängligt på 

skolan i form av hela klassuppsättningar av skönlitteratur där Karin och Nora 

har god tillgång till en stor variation av klassuppsättningar under det att Jenny, 

Magnus och Linnea har ett betydligt mer begränsat urval att tillgå. Lärarna i 

den här studien ger också uttryck för att de tydligt föredrar att eleverna ska 

läsa en fysisk bok tryckt på papper. Detta tyder på att idén om den ”heliga 

boken” tryckt på papper i svenskundervisningen (Erixon, 2010; 2014) i allra 

högsta grad fortfarande lever. Även skolans organisation, vad gäller till 

exempel vilka kurser och ämnen som läggs i vilka årskurser på de olika 

programmen, öppnar eller stänger för ämnesövergripande samarbeten och 

därmed för texter som väljs för att läsas i samarbeten med andra ämnen. 

Den professionella kontexten handlar om både de ämneslag som lärarna 

ingår i och de enskilda lärarna, vilka lyfts fram som betydande faktorer när det 

gäller lärarnas textval. Ämneslagets kultur, i synnerhet vad gäller huruvida 

lärarna upplever sig få stöd och inspiration från sina ämneskollegor påverkar 

både vad som köps in på skolorna och vilket stöd lärarna anser sig få från sina 

kollegor. Även här visar de medverkande lärarna på en skillnad i den 

professionella kontexten som de ingår i. Det är framför allt Jenny och Karin 

som spontant lyfter fram att de får mycket stöd och hjälp från ämneskollegorna 

på den egna skolan och de anger att de känner sig trygga i ämneslaget och att 

de tillsammans med kollegorna genom åren har utvecklat en relativt stor 

samsyn kring svenskundervisningen. Magnus och Linnea däremot upplever 

en mer splittrad ämneslagsmässig kultur på sin skola och menar att de inte 

alltid tycker att de får något stöd från sina ämneskollegor och att de har olika 

syn på till exempel vilken litteratur som eleverna bör läsa inom ramarna för 

svenskundervisningen. Nora, å sin sida, intar en förhållandevis självständig 

position i relation till sin skolas ämneskultur. Även om hon till exempel 

genomför den gemensamma uppgiften i årskurs 1 gör hon den till sin innan 

hon tar in den i klassrummet. Gemensamma skrivningar eller prov som 

skolans ämneslag har arbetat fram får också en konkret inverkan på vilka 

texter eleverna får möta i undervisningen, liksom den enskilda lärarens syn på 

texter och läsning och här spelar den egna erfarenheten och läsrepertoaren en 

stor roll. Lärarnas upplevda tidspress, ett resultat av hur skolans huvudman 

har tolkat lärarnas uppdrag, lyfts också fram som något som får en reell 

påverkan på undervisningen då kloka och mer genomtänkta val av 

undervisningsinnehåll ibland ersätts av hastiga beslut för att kunna leverera 

något som fungerar och håller eleverna sysselsatta i klassrummet.  

När lärarna talar om sin undervisning ligger deras formuleringar ofta nära 

skrivningarna i ämnesplanens centrala innehåll och kunskapskrav, som till 

exempel att de texter de väljer ska representera manliga och kvinnliga 

författare från olika tider och kulturer och att eleverna ska kunna identifiera 

berättelsers tema och motiv samt kunna dra paralleller mellan olika texter. 
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Lärarna är med andra ord starkt färgade av att läsningen sker i en kontext som 

hör ihop med policydokument och en bedömningspraktik där undervisningen 

samtidigt syftar till att ge eleverna möjlighet att utveckla olika färdigheter och 

förmågor men också till att ge ett adekvat betygsunderlag som ska gå att 

relatera till kursens kunskapskrav. Talet om att ett av deras viktigaste uppdrag 

är att väcka läslust hos eleverna är också ett exempel på när lärarnas egen 

övertygelse står i nära samspel med utvecklande policy (Ball et al. 2011), här 

representerad av svenskämnets ämnesplan. I denna process blir lärarna tydligt 

aktörer som aktivt tolkar och skapar mening av policy och där lärarna ger 

uttryck för att ha gjort denna policy till sin egen (Ball et al., 2012). Ball (2016) 

understryker att det inte bara är lärare som i sitt tolkningsarbete förändrar 

policy så att den fungerar ihop med den lokala kontexten, utan att policy på 

flera sätt också förändrar lärare och vad lärare gör. När Magnus beskriver att 

han genom svenskämnets ämnesplan blivit mer medveten om sina textval och 

hur han tidigare inte har reflekterat så mycket över att de texter han använt i 

stort sammanfallit med ett traditionellt kanonurval med många västerländska 

manliga författare så är det ett tydligt exempel på hur policy har förändrat 

Magnus sätt att tänka om sin undervisning i en viss önskad riktning. Här blir 

ämnesplanen i Svenska 1 också ett exempel på en utvecklande policy som 

kräver en aktiv tolkning av läraren i en meningsskapande process som ger 

läraren möjlighet att värdera ämnesplanens skrivningar för att sedan göra olika 

kreativa didaktiska avvägningar. 

Att väcka läslust hos eleverna är något som alla fem lärarna ofta 

återkommer till under intervjuerna, det ska vara kul att läsa och eleverna ska 

genom läsningen upptäcka nya saker både om sig själva och om omvärlden. 

Att få elever att både vilja och tycka om att läsa betraktar lärarna som en av 

deras viktigaste uppgifter i svenskundervisningen, och här samspelar deras 

uppfattning med den skrivning i ämnesplanens syfte som anger att 

undervisningen i svenska ska väcka elevernas lust att läsa (Skolverket, 2011). 

Samtidigt som läslust är en del av policy så framgår det av lärarnas tal att 

läslusten också står för värden som inte går att mäta utan som något som ska 

ge eleverna upplevelser och insikter för livet. Med tanke på den performativa 

kontext som lärarna befinner sig i, och som får en mer framträdande roll i 

avhandlingens Del II, kan detta fokus tolkas som något av en 

motståndshandling (Ball, 2003; 2006), medveten eller omedveten, till rådande 

policyfokus i skolan där allt ska mätas, vägas och bedömas. Ball et al. (2012) 

skriver att i vissa fall kan olika policyer som existerar vid en och samma 

tidpunkt i en skola vara direkt motstridiga. I ämnesplanen i svenska finns det 

en inbyggd motstridighet i en och samma policy där undervisningen å ena 

sidan ska väcka läslust hos eleverna, och som å andra sidan har kunskapskrav 

som tydligt anger att elevernas läsning ska examineras. Satt i relation till det 

läsmotstånd hos eleverna som lärarna vittnar om både i den här och i Bradlings 

(2020) studie väcks därmed frågor om vad det gör med elevernas läslust och 

motivation att läsa när detta ska göras mot en bakgrund där läsningen ska 
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bedömas och betygsättas och även mätas i ett nationellt läsförståelseprov. 

Wigfield et al. (2016) visar i en studie att elevers minskade motivation för 

läsning tydligt korrelerar med de bedömningspraktiker av läsning som 

uppstått i den performativa kontext där lärare är ålagda att mäta och bedöma 

elevers läsning både mer formellt och oftare än tidigare. Med tanke på att 

svenska elever sedan skolreformerna 2011 enbart i ämnet svenska utvärderas 

i fem olika nationella prov – i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i årskurs 1 

och 3 i gymnasieskolan – innehållandes inte mindre än sammanlagt 21 olika 

delprov, varav flera delprov testar elevernas läsning, är det fullt möjligt att 

elevers läsmotstånd även i den svenska kontexten sammanfaller med ett ökat 

fokus på bedömning av elevers läsning. Frågan är om det ens är möjligt att 

väcka elevers lust att läsa i ett sådant sammanhang.  

De olika kontextuella dimensionerna har sammanfattningsvis stor 

betydelse för hur nationell policy tar sig uttryck i den konkreta 

undervisningssituationen då de styr över vilka tolkningar av policy som är 

möjliga för lärarna att genomföra, vad som behöver omförhandlas och vad 

som helt enkelt behöver prioriteras bort. Det är inte alltid så att sådant som är 

önskvärt ur lärarnas perspektiv blir möjligt, vilket leder till att de får förhandla 

både med sin tolkning av policy och den lokala kontexten för att få ett 

meningsfullt – eller i alla fall fungerande – undervisningsinnehåll. Vad som 

är önskvärt ur policyskapares perspektiv blir inte heller alltid möjligt om den 

lokala kontexten innehåller hinder för genomförandet. Det kan till exempel bli 

svårt att leva upp till ämnesplanens skrivningar om manliga och kvinnliga 

författare och texter från olika tider och kulturer om inga eller få lämpliga 

sådana texter finns tillgängliga på skolan om till exempel skolans budget eller 

professionella kontext inneburit att annat har prioriterats. Lärarnas stora fokus 

på kursens kunskapskrav i tolkningen av vilken undervisning som ska 

genomföras riskerar också i en performativ kontext att bidra till ett fokus på 

att leverera resultat i form av högre betyg snarare än goda kunskaper.  

Textval för både mätbara färdigheter och bildningsideal 

När det gäller de textval som lärarna gör för undervisningen i Svenska 1 så 

framgår det i resultatet i studiens Del I att textvalen görs utifrån lärarnas 

tolkningar av policy under kontinuerligt pågående kompromisser och 

förhandlingar med den lokala kontexten. Yates et al. (2019) anser att 

diskussioner om textval i L1-undervisningen tenderar att lägga fokus på texten 

som artefakt och vilka texter som undervisningen av olika anledningar bör 

omfatta, oftast i relation till en kanondiskussion. Därmed osynliggörs lärares 

betydelse för vilket pedagogiskt värde som finns i läsningen av olika texter 

när fokus riktas mot texten som om den viktiga kunskapen ligger gömd i själva 

texten och inte i vad man kan lära sig av att läsa texten. Yates et al. påpekar 

vidare att det inte är texten i sig som har den viktiga kunskapen utan det som 
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är viktigt är vad läraren och eleverna gör med texten. Kunskap utvecklas i 

klassrummet genom de ämneskunskaper, erfarenheter och syften med 

läsningen som läraren tar med sig in i klassrummet och genom lärarens arbete 

med att iscensätta en undervisning som möjliggör att eleverna lär sig powerful 

knowledge. De avvägningar som lärarna i den här studien gör inför varje text 

som tas in i klassrummet, både vad gäller vilken text som väljs och hur lärarna 

väljer att arbeta med texten, blir därmed betydelsefulla för vad eleverna får 

möjlighet att lära sig. När Young och Muller (2016) lyfter fram att powerful 

knowlegde handlar om att elever genom mötet med undervisningens innehåll 

får lära sig begrepp, idéer och nya sätt att tänka som ger dem kunskaper som 

möjliggör för dem att se och förstå världen utanför deras egen erfarenhet ligger 

detta i linje med det bildningsideal som framträder hos lärarna i den här 

studien, och som främst enligt lärarna uppnås genom läsning av skönlitteratur. 

Genom att välja skönlitterära texter som låter eleverna både känna igen sig 

själva och möta människor med olika värderingar och i andra livssituationer 

än de som eleverna själva känner till vill lärarna bygga en brygga mellan 

eleverna och världen utanför klassrummet. Här ansluter sig lärarna också till 

vanligt förekommande idéer inom litteraturdidaktik, lärarutbildning och i 

läroplaner (Andersson, 2010; Persson, 2012) om att litteraturläsning både 

bidrar till ökad självkännedom och kan hjälpa människor att förstå sin omvärld 

(Vischer Bruns, 2011).  

Det som lärarna i den här studien lyfter fram som viktiga avvägningar de 

gör när de väljer texter till undervisningen i Svenska 1 ligger också i flera 

avseenden i linje med vad svensklärare i andra studier – och även 

engelsklärarna i Sarlands (1991) studie – har lyft fram som viktig påverkan 

för deras textval, som till exempel vad som finns tillgängligt på skolan, 

elevanpassning, kvalitet, möjlighet att väcka elevernas intresse och läslust 

samt att få reflektera över värdegrundsfrågor (se till exempel Borsgård, 2021; 

Mossberg Schüllerqvist, 2008; Sjöstedt, 2013; Tengberg, 2011). Liksom 

svensklärarna i Bradlings (2020) och dansklärarna i Sjöstedts (2013) studier 

vill svensklärarna i den här studien också att eleverna ska utmanas i sin läsning 

genom undervisningens texter. Mycket av det som i tidigare studier visats 

utgöra grunden för lärares motiv till textval tycks därmed fortfarande gälla och 

därmed visar den här studien på en stabilitet i L1-lärares motiv för val av 

litteratur i klassrummet. Det tycks dock som om vissa förskjutningar ändå har 

skett över tid. Till exempel resonerar lärarna i Sarlands (1991) studie om att 

texter som ska väcka elevernas läslust inte får krocka med lärarnas egna 

preferenser under det att läslusten i den här studien snarare krockar med att 

läsningen måste betygsättas. Lärarna i den här studien hänvisar också i 

betydligt mindre utsträckning än i tidigare studier (se till exempel Bergman, 

2007; Lundström, 2007; Olin-Scheller, 2006; Sarland, 1991) till att texterna 

ska överföra bildning och ett kanoniskt litteraturhistoriskt arv till eleverna. Det 

är troligt att detta har att göra med att kursen Svenska 1 inte har ett 

litteraturhistoriskt fokus och att skönlitteraturen i Gy11 har en mindre 
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framträdande roll än i Lpf94 (Graeske, 2015) som var den läroplan som gällde 

då de tidigare studierna genomfördes. Det kan också bero på att lärarna i Gy11 

i högre grad än i Lpf94 för att kunna uppfylla krav på att examinera elevers 

läsning i klassrummet väljer undervisningsinnehåll efter kursens 

kunskapskrav, vilka för kursen Svenska 1 när det gäller läsning framför allt 

betonar traditionella litteraturvetenskapligt grundade textanalytiska förmågor 

som analys av berättarteknik, stil, tema och motiv snarare än 

litteraturhistoriska bildningsperspektiv (Persson, 2012). I viss mån kan det 

också handla om att lärarna i den här studien är mer fokuserade på att få 

eleverna att läsa överhuvudtaget än som var fallet i de tidigare studierna. 

Ytterligare något som väcker funderingar är varför, bland så många olika 

faktorer som nämns som styrande för vilka textval som görs, elevernas 

förkunskaper och förförståelse för texterna inte är mer framträdande i vad som 

beaktas i textvalen. Förkunskaper och förförståelse har visat sig vara av 

betydelse för både motivation att läsa (Morgan & Fuchs, 2007) och förståelsen 

av texter (Kamhi, 2009). Kanske är det något som är så förgivettaget att lärarna 

inte talar om det, men det är i alla fall inget som framgår av intervjuerna, trots 

att lärarna i övrigt anger att de i hög utsträckning sätter sina elever i centrum 

och tar stor hänsyn till vilka det är som ska läsa texterna.  

Den materiella kontexten i form av skolornas resurser och tillgänglighet 

gällande läroböcker får betydelse för om en lärobok används i undervisningen 

i svenska eller inte, vilket är något som högst konkret påverkar vilka texter 

eleverna får möjlighet att möta i undervisningen. Det ser olika ut vad gäller 

huruvida lärarnas skolor satsar på att köpa in till exempel romaner eller 

läroböcker till alla elever. Karin och Nora har en gemensam lärobok i svenska 

för hela klassen under det att på Jennys skola så prioriteras de begränsade 

resurserna till att köpa in varsitt lärarexemplar av olika läroböcker ur vilka 

lärarna sedan kopierar upp de sidor till eleverna som de vill använda. På 

Magnus och Linneas skola är det en kombination av den materiella kontexten 

och den professionella kontexten som påverkar läroboksanvändandet då dels 

huvudmannen och skolledningen beslutat att satsa resurser på datorer till 

eleverna så att budgeten inte räcker till att köpa in de böcker som 

svensklärarna önskar, dels har ämneslaget i svenska beslutat att alla elever i 

årskurs 1 ska använda samma lärobok oavsett vilket program de går på – något 

som både Linnea och Magnus är kritiska till. Till skillnad från norsklärarna i 

studierna genomförda av Gabrielsen & Blikstad-Balas (2020) och Gabrielsen 

et al. (2020) tycks det också finnas en praxis bland svensklärarna i den här 

studien att välja bort att använda lärobok för att i stället göra ett eget material, 

vilket alla fem lärarna i den här studien tydligt uttalar att de gör och att de har 

gjort under större delen av sin undervisningspraktik. Detta kan tolkas som att 

lärarna aktivt utnyttjar det friutrymme som finns inom ämnesplanen att välja 

text då ju policy, i det här fallet i form av ämnesplanen för Svenska 1, endast 

talar om vad som ska göras men inte hur (Ball, 1993; Braun et al., 2010). 

Motståndet mot att använda läroböcker kan också ses som ett kritiskt 
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förhållningssätt från lärarna till det traditionellt kanonbundna texturval som 

de anser att läroböcker i svenska präglas av, vilket de också ger uttryck för.  

För den som ser användandet av läroböcker som en garant för kvalitet och 

likvärdighet i utbildningen kan det uppfattas som problematiskt att lärarna i så 

liten utsträckning använder läroböcker i undervisningen. Läroböcker är dock 

dyra att köpa in, oavsett om det är fysiska exemplar eller digitala licenser, och 

de fysiska böckerna återanvänds därför av flera generationer av elever på en 

skola varvid texterna kan komma att tappa i aktualitet. Det kan innebära att de 

texter som lärarna i den här studien väljer både är mer aktuella då lärarna i 

stället hämtar texter från tidningar, tidskrifter och webbplatser när det gäller 

sakprosatexter och mer inriktade mot elevernas intresse, något som lärarna i 

sina resonemang om textval visar att de tycker är viktigt. Eftersom intresse 

och förförståelse är viktiga komponenter för god läsförståelse (Kamhi, 2009) 

kan lärarnas val av texter som är aktuella och anpassade till elevernas 

intresseområden bidra till att stötta elevernas textförståelse och läsutveckling. 

Dessutom betyder valet att inte använda läroböcker sannolikt att det i 

undervisningen kommer in fler autentiska texter som inte är tillrättalagda och 

som länkar till världen utanför skolan, vilket skulle tala för att öka elevernas 

motivation att läsa texterna då det gör att eleverna därigenom får delta i 

världen utanför (Perry, 2012). Till skillnad från studierna om norsklärares 

textval i norskämnet (Gabrielsen & Blikstad-Balas, 2020; Gabrielsen et al., 

2020) säger svensklärarna i den här studien också att de i undervisningen 

föredrar att låta eleverna läsa hela texter snarare än utdrag ur texter eftersom 

det gör att det blir lättare för eleverna att skapa mening av texten om den har 

en riktig början och ett slut, något som även förordas av en del 

litteraturdidaktiker (se till exempel Öhman, 2015). Att läsa utdrag av texter 

kräver mycket mer förarbete inför läsningen eftersom läraren inte kan förvänta 

sig att eleverna har samma kunskaper om texten och dess sammanhang som 

läraren har som både har läst texten flera gånger och kanske även har läst hela 

den text som utdraget kommer från. Detta kan också vara en anledning till att 

jämfört med ovan nämnda norska studier så används få läroböcker i 

undervisningen i den här studien då många antologier i svenska är uppbyggda 

av just utdrag ur längre texter. Trots att lärarna i den här studien till stor del 

utnyttjar det friutrymme som finns i ämnesplanen att välja texter så visar 

textförteckningarna att det är ett relativt likartat texturval de fem lärarnas 

elever möter i kursen Svenska 1, vilket talar för att kurserna ändå visar på en 

relativt hög grad av likvärdighet när det gäller texturvalet.  

Det finns dock en annan anledning än likvärdighetsfrågan att fundera på 

vad det innebär att lärarna i studien i så liten omfattning väljer att använda en 

lärobok i undervisningen. När det gäller det textunderlag som redovisas i 

textförteckningarna så är det slående hur få informationstexter som 

undervisningen omfattar, vilket kan ses som en konsekvens av lärarnas val att 

inte använda läroböcker i någon högre utsträckning. Det betyder att den typ 

av informationstexter som ofta brukar förekomma i läroböcker i form av 
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bakgrundstexter om till exempel olika ämnen, författare, kulturella 

sammanhang och annan ämnesspecifik kunskap och som kan hjälpa eleverna 

med en förförståelse för de texter de läser tappas – eller väljs – bort i 

undervisningen. Som tidigare beskrivits, har förförståelse i form av att kunna 

aktivera tidigare kunskaper om ett ämne visats vara av betydelse för att elever 

ska kunna förstå en text (Kamhi, 2009), särskilt viktigt är det att eleverna har 

och kan aktivera en omvärldskunskap när de ska läsa och förstå sakprosatexter 

(Duke et al., 2011; Whitaker et al., 2004). Valet att inte låta elever läsa den 

typen av bakgrundstexter kan därför påverka elevernas möjlighet att förstå de 

texter de möter i undervisningen. Förförståelse kan visserligen även byggas 

genom att läraren berättar eller visar en film om det som eleverna behöver veta 

för att kunna ta till sig och förstå en text, men samtidigt blir också mängden 

sakprosatexter och det totala antalet sidor sammanhängande text som eleverna 

läser i samband med undervisningen mindre. Detta i sin tur påverkar också 

elevers möjligheter att utveckla sin läskompetens eftersom det är viktigt att 

elever får möjlighet att läsa rikligt med sammanhängande text 

(Hammerschmidt-Snidarich et al., 2019; Kuhn et al., 2006; Taylor et al., 

1990), och få stöttning i att läsa både skönlitterära texter och sakprosatexter 

(Fisher & Frey, 2018; Kuhn & Schwanenflugel, 2018). Genom läsning av text 

av olika typer möter eleverna en variation av ord och textstrukturer, vilket ger 

ett stöd för dem att öka sin läskompetens. Frågan är om detta perspektiv 

kompenseras för när läroboken väljs bort i samma utsträckning som när det 

gäller övriga val av texter. 

Lärarna motiverar också sina textval med att de själva behöver ”brinna” för 

de texter som de använder i undervisningen för att de ska kunna engagera 

eleverna i läsningen, men tycks därmed lägga mer fokus på sitt eget intresse 

än på elevernas intresse, även om de ofta återkommer till att de vill hitta texter 

som kan skapa ett intresse hos eleverna. Lärarna beskriver också att de, precis 

som lärarna i Bradlings (2020) studie, upplever att det är en balansgång när de 

väljer texter mellan att eleverna får välja texter fritt och att visa på något nytt 

i gemensam läsning för att hjälpa eleverna komma vidare med sin läsning. Här 

får lärarnas didaktiska avvägningar betydelse för elevernas möjlighet att 

utveckla sin läskompetens och syftet med läsningen måste avgöra vilken 

metod som är lämpligast att använda. Läsning av en gemensam text som 

diskuteras tillsammans med läraren och andra elever stödjer och utvecklar 

elevers läskompetens (Bråten, 2008; Duke et al., 2011; Duke & Pearson, 

2002). Å andra sidan, att låta eleverna välja fritt till exempel när det gäller att 

välja romaner att läsa kan öka deras motivation att läsa (Ivey & Johnston, 

2013; Krashen, 2004; Wigfield et al., 2016) vilket i sin tur kan leda till att 

eleverna läser mer (Guthrie et al., 1999; se också Tegmark et al., 2021). Om 

eleverna väljer att läsa texter som läraren inte känner till eller inte har läst finns 

det dock en risk att de lämnas ensamma med läsningen och därmed inte får 

det stöd i form av samtal om textens innehåll och form och om specifika ord 
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och uttryck som Duke et al. (2011) och Nichols et al. (2009) ser som 

grundläggande för läsförståelseutvecklingen.  

Sett till innehållet i de fem lärarnas undervisning är det ett relativt likartat 

textutbud som eleverna i de olika klasserna möts av. Alla fem lärarna anger 

att de är noggranna med att eleverna genom svenskundervisningen får läsa 

både många texter och många olika typer av texter, något som visats främja 

elevers läsutveckling (Duke et al., 2011; Paige et al., 2012; Rasinski, 2014). 

Vid en analys av textförteckningarna går det dock att utläsa att det skiljer sig 

ganska mycket mellan lärarna hur många texter de använder i undervisningen 

i sina Svenska 1-kurser. Karin använder nästan dubbelt så många texter i sin 

kurs jämfört med Linnea och Magnus, trots att till exempel både Karin och 

Linnea ger uttryck för att de hellre arbetar med lite färre texter i 

undervisningen och går in på djupet i texterna än att de stressar igenom många 

texter för att hinna läsa så mycket som möjligt. Att eleverna får läsa olika 

mycket i samma kurs skulle kunna ses som problematiskt ur 

likvärdighetssynpunkt då forskning visar att mängden läsning, framför allt av 

sammanhängande text, har betydelse för elevers läsutveckling, vilket 

diskuterats ovan. Utifrån det här materialet talar det i så fall för att Karins 

elever som får läsa fler texter i undervisningen skulle gynnas när det gäller 

möjligheten att utveckla sin läskompetens jämfört med Magnus och Linneas 

elever. Det går dock inte genom att enbart titta på mängden texter att dra några 

slutsatser om elevernas möjlighet att utveckla sin läskompetens eftersom hur 

arbetet med läsningen av texterna genomförs också har stor betydelse för 

elevers läsutveckling (Duke et al., 2011; Fisher & Frey, 2018). Om en stor del 

av läsningen sker i klassrummet finns det en möjlighet för läraren att diskutera 

texterna med eleverna under läsningens gång. Att både Magnus och Linnea 

anger att de låter eleverna läsa mycket på lektionstid kan förklara varför de 

hinner med färre texter i kursen än till exempel Karins elever. Tegmark et al. 

(2021) visar i sin studie att eleverna anger att de skulle läsa mer om de 

uppmanades att läsa på lektionerna, vilket överfört till den här studien i så fall 

skulle betyda att Linneas och Magnus elever skulle gynnas av att mycket av 

läsningen sker på lektionstid. Vad mängden texter i undervisningen får för 

betydelse för elevernas utveckling av läskompetens blir således avhängigt hur 

eleverna får arbeta med texterna. I en ideal skolvärld skulle lärarna hinna med 

både att läsa många texter och att ge mycket stöd under läsprocessen, men när 

det – som lärarna ofta återkommer till i den här studien – alltid är ont om tid, 

får lärarna prioritera mellan det ena och det andra sättet att läsa. Eftersom 

lärare tolkar och genomför sitt uppdrag olika beroende på vilken kontext de 

befinner sig i (Ball et al., 2012) kommer det således att se olika ut när lärare 

måste prioritera mellan olika delar av sitt uppdrag.   

Lärarna beskriver att det egentligen är väldigt få texter som väljs bort för 

att de anses vara olämpliga. Även texter som kanske egentligen inte anses 

tillföra undervisningen något kan ha didaktiska poänger, vilket satt i relation 

till resonemangen ovan hos Yates et al. (2019) understryker att en texts 
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pedagogiska värde ligger i vad lärarna väljer att göra med texten i 

undervisningen. I kursen Svenska 1 väljs ändå texter som betraktas som 

svårare och mer akademiska bort med motiveringen att det är bättre att spara 

de texterna till högre årskurser, något som tyder på att även lärarna i den här 

studien väljer bort att arbeta aktivt med texter av sakprosakaraktär och att 

stötta elevers läsning av mer komplicerade sakprosatexter (jämför till exempel 

Norlund, 2009; Fisher & Frey, 2018; Liberg & Eklund, 2005; Reichenberg, 

2012). Det kan tyckas vara lämpligt att vänta med det som några av lärarna 

menar är svårare texter tills eleverna har mognat och kommit längre i sin 

kunskapsutveckling. Samtidigt infinner sig frågan om vad som skulle hända 

med elevernas läskompetens om de redan i årskurs 1 på gymnasiet fick ta sig 

an svårare texter med adekvat stöttning som ett led i att stötta och utveckla 

deras läskompetens, vilket diskuteras av exempelvis Duke et al. (2011). När 

det gäller undervisningens sakprosatexter så visar textförteckningarna att det 

förekommer ungefär lika många sakprosatexter som skönlitterära texter i 

undervisningen. I intervjuerna framkommer dock att i relation till 

sakprosatexterna, och då i synnerhet när det gäller webbtexter, så förekommer 

väldigt lite läsning under handledning av läraren och även väldigt få 

textsamtal. Ett av få exempel som ges är när Karin beskriver att hon vid ett 

tillfälle lotsar eleverna genom en svårare sakprosatext som hon bedömt som 

svår för eleverna att klara på egen hand. Karin visar här att det alltså är fullt 

möjligt att läsa svårare texter med eleverna i årskurs 1 med rätt stöttning. 

Sakprosatexterna används inte heller, till skillnad från de skönlitterära 

texterna, för att till exempel diskutera etiska dilemman eller 

värdegrundsfrågor, trots att det skulle vara möjligt att diskutera flyktingars 

situation utifrån ett journalistiskt reportage eller en debattartikel likväl som 

utifrån läsning av Nam Les novell ”Båten” eller Vilhelm Mobergs roman 

Utvandrarna. 

De webbtexter som förekommer i undervisningen öppnar upp för att både 

ge eleverna större valmöjlighet att hitta texter som intresserar dem och för att 

länka undervisningen till världen utanför klassrummet (jämför Blikstad-Balas, 

2015) – två viktiga motiv som lärarna anger vid val av texter till 

undervisningen, men som inte tas tillvara när det gäller undervisningens 

sakprosatexter. I stället blir eleverna mer eller mindre hänvisade till att på egen 

hand både finna och förstå framför allt de digitala texterna, något som även 

Blikstad-Balas (2015) tidigare noterat i norsk L1-undervisning. Detta 

signalerar att statusen för både sakprosatexterna och de kunskapsområden som 

texterna relaterar till är lägre än för övriga texter och kunskapsområden där 

lärarna tydligt anger att det är viktigt att eleverna ges handledning för att förstå 

texterna. Liksom svensklärarna i Norlunds (2009) studie använder även 

svensklärarna i den här studien sakprosatexterna i huvudsak som 

exempeltexter för elevernas eget skrivande.  

Om närvaro i undervisningen av policy i form av ett nationellt prov 

signalerar vad i ett ämne eller ett ämnesområde som policyskapare anser är 
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viktigt så gäller för svenskämnet att det som är viktigt är att tala, läsa och 

skriva – de ämnesområden som det nationella provet omfattar. Frånvaro av 

moment i det nationella provet som behandlar språkvetenskap, det ena av 

svenskämnets två inneboende vetenskapliga discipliner, måste då tolkas som 

att ämnets språkvetenskapliga dimensioner av policymakare inte ses som 

särskilt viktiga då de inte testas i något av gymnasiesvenskans nationella prov. 

Med tanke på att forskning tydligt visar att lärare styrs av externa 

standardiserade prov i sin undervisning (se till exempel Hardy, 2015; Luxia, 

2007; Menken, 2006; Polesel et al., 2014) kan detta vara en förklaring till att 

läsning av de texter som framför allt gäller det språkvetenskapliga området 

som omfattas av kursen Svenska 1, det vill säga språksociologi, av lärarna i 

den här studien lämnas över till eleverna att ta sig an på egen hand. Det är helt 

enkelt inte lika viktigt att eleverna verkligen förstår de texterna och med 

Erixons (2010) begrepp kan sakprosatexterna med ett språkvetenskapligt 

innehåll sägas tillhöra svenskämnets profana del.  

När lärarna berättar om de avvägningar de gör när de väljer texter till 

undervisningen är det slående hur stor hänsyn de tycks visa för vilka det är 

som ska läsa texterna och att lärarna i hög utsträckning sätter sina elever i 

centrum. Jämfört med lärarna i Lundströms (2007) studie som inte tycktes 

reflektera särskilt mycket över vare sig varför en viss text ska läsas eller vem 

som ska läsa texten lägger således lärarna i den här studien stor vikt vid 

didaktikens vem-fråga. Det är möjligt att även denna förskjutning som på ett 

tydligare sätt ställer eleven och inte stoffet i centrum för undervisningen också 

hänger ihop med det ökande läsmotståndet. Lärarnas tal om att möta elevernas 

intresse genom att till exempel knyta an textvalen till de program som eleverna 

går på visar sig i de föregående kapitlen i huvudsak handla om att det är 

sakprosatexter snarare än litterära texter som gärna får vara programinfärgade. 

Detta kan å ena sidan tolkas som att det ligger i linje med den lägre status som 

sakprosan tycks ha i undervisningen och att det därför inte spelar så står roll 

vad texterna har för innehåll. De skönlitterära texterna däremot förhandlar 

lärarna inte med i samma utsträckning vilket kan tolkas som att de texterna 

har ett högt egenvärde och därmed är för ”heliga”, för att använda Erixons 

(2010; 2014) begrepp, för att programinfärgas. Enligt den här studiens lärare 

är det också de skönlitterära texterna som ses som ”de riktiga texterna”. Å 

andra sidan kan det också tolkas som att lärarna värnar sitt ämnesstoff och de 

kunskaper som är ämnesspecifika för svenskämnet genom att inte 

kompromissa om de skönlitterära texterna som särskiljer svenskämnets texter 

från andra ämnens texter.  

Textaktiviteter med poesi i centrum syftar, något motstridigt, både till att 

förbereda eleverna för kursens nationella prov eftersom lärarna vet att provet 

brukar innehålla en diktanalys, och till att ge eleverna möjlighet till mer 

kreativa inslag när det gäller texttolkning. Textvalen när det gäller lyrik 

präglas i hög grad av att lärarna väljer samtida lyriker som till exempel finns 

tillgängliga att se på Youtube eller där det på annat sätt finns 
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författaruppläsningar att tillgå. Det tycks också som om lärarna lägger extra 

stor vikt vid att hitta dikter som eleverna kan förstå och relatera till och att 

arbeta med dikterna under mer kreativa former än vad som gäller för de andra 

texterna. Kanske handlar det om att lärarna är mer inställda på att läsning av 

dikter ska väcka motstånd hos eleverna än de andra skönlitterära texterna 

eftersom de är mindre vana att läsa poesi. Därmed bemödar sig lärarna mer 

om att hitta vägar för eleverna att bekanta sig och arbeta med texttypen på ett 

sätt som inte ska skrämma bort dem, vilket i så fall leder till att de väljer en 

mindre analytisk och mätbar väg för arbetet än med till exempel noveller och 

romaner som ska analyseras och examineras på olika sätt. I stället för mer 

formella och kanske något svårtillgängliga diktanalyser läggs fokus vid att 

eleverna ska känna, uppleva och förstå texterna för att sedan gestalta det de 

upplever att dikterna handlar om i olika uttrycksformer, något som 

uppenbarligen är kvaliteter som är svåra att mäta objektivt. Det kan också 

tolkas som ett utslag av att policydokumentens styrning när det gäller lyrik 

inte blir lika tydlig i och med att läsning och examination av dikter som 

specifik texttyp inte står inskrivet i kursens kunskapskrav och därmed inte 

specifikt behöver examineras. Avsaknaden av kunskapskrav relaterat till dikt 

tycks därmed öppna upp för ett mer kreativt förhållningssätt till arbetet med 

dikter.  

Sammanfattningsvis tyder lärarnas resonemang om didaktiska avvägningar 

i samband med de textval de gör på att de verkligen gör allt de kan för att 

skapa en undervisning som väcker elevernas intresse och engagemang för att 

läsa och genomföra läsrelaterade uppgifter. Lärarna söker efter texter som de 

själva känner ett stort engagemang för, för att därigenom kunna väcka 

elevernas intresse för textinnehållet. Svenskämnets styrdokument tillsammans 

med ämnets traditioner framstår som något som i hög grad påverkar lärarnas 

didaktiska avvägningar, vilket också lyfts fram av tidigare svenskdidaktisk 

forskning (se till exempel Bergman 2007; Lundström, 2007, 2009; Molloy, 

2007), men även den lokala kontexten har stor betydelse för vilken 

undervisning som iscensätts i klassrummet. Lärarna gör också avvägning 

utifrån texternas svårighet, och resultaten visar att lärarna då ofta väljer att 

undvika, eller spara till högre årskurser, texter som anses vara för svåra för 

eleverna i stället för att låta eleverna utmanas i sin läsning med adekvat 

stöttning under läsprocessen. En del av lärarnas undervisningsval går i mindre 

grad i samma riktning som forskningen, men de undervisningsval som de gör 

har många gånger stöd i forskningen även om de inte alltid tycks vara 

medvetna om det själva. Intuitivt beslutade didaktiska avvägningar är inte 

alltid det som gynnar elevers lärande mest, utan lärare behöver såväl kunna 

grunda sina undervisningsval utifrån det som i forskningen visats stärka 

elevernas läskompetens som att kunna uttrycka sig och motivera sina val med 

stöd i en retorik som kommer från vetenskapligt underbyggd kunskap och 

beprövad erfarenhet.  
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En både medveten och intuitiv läsundervisning 

Lärarna i den här studien talar inte i termer av att de bedriver någon explicit 

läsförståelseundervisning och mycket av den läsning som förekommer i 

undervisningen beskrivs i stället i relation till ämnesplanens och 

kunskapskravens begrepp och skrivningar. Utifrån ett lästeoretiskt perspektiv 

framträder dock en bild av att det som lärarna säger att de gör i klassrummet 

är sådant som forskning visat stöttar och utvecklar elevernas läsförståelse. Det 

tycks dock som om lärarna inte själva är helt medvetna om detta. De 

diagnostiska prov som genomförs på så skolorna i början av årskurs 1 och som 

prövar elevernas läshastighet, läsförståelse, ordkunskap och rättstavning 

erbjuder lärarna möjligheter att ta reda på om eleverna har utvecklad 

avkodningsförmåga och läsflyt, något som är av betydelse för läsförståelsen 

men som det inte riktigt tycks vara tradition att uppmärksamma eller undervisa 

om i gymnasiet. Det är egentligen bara Jenny som följer upp resultaten på det 

diagnostiska provet genom att låta eleverna arbeta med att stärka upp de 

förmågor som visat sig vara i behov av utveckling. I övrigt handlar det mest 

om att lärarna nöjer sig med att de noterar om resultaten stämmer överens med 

deras uppfattning om elevernas läskompetens och att lärarna håller ett extra 

öga på de elever som har fått låga resultat. Trots detta tycks det finnas ett 

behov hos lärarna att få veta mer om hur det står till med elevernas 

läskompetens eftersom samtliga lärare inleder kursen med olika läsövningar i 

syfte att göra eleverna till mer medvetna läsare. Frågan är om önskan att veta 

mer om elevernas läskompetens uppstår utifrån lärarnas behov om att få 

kunskap om hur eleverna läser, kanske som en del i ett kommande 

betygsunderlag, snarare än utifrån kunskaper om hur elevernas läskompetens 

kan utvecklas genom undervisningen? 

Den lästräning som lärarna pratar om att de genomför i början av kursen 

Svenska 1 sätter fokus på läsning som en färdighet och där läsförståelse 

handlar om att förstå en text på ord- och meningsnivå. Genom att aktivt arbeta 

med elevernas ordförråd visar lärarna en medvetenhet om att ordkunskap är 

betydelsefullt och att ordförrådet är starkt korrelerat med läsförståelse (se 

Pearson et al., 2007). Seidenberg (2013) ser undervisning som stöttar elevers 

förmåga att läsa och förstå ord utan att förstöra deras motivation för att läsa 

som en av undervisningens stora utmaningar, vilket också framträder i den här 

studien när lärarna talar om sin läsundervisning. Alla fem lärarna låter 

eleverna göra olika typer av övningar som syftar till att i första hand göra 

eleverna medvetna om hur de läser och för att förstå att man kan läsa texter på 

olika sätt. Lärarna talar om att eleverna ska öva upp läsflytet och 

läshastigheten genom att visa eleverna att de kan använda olika strategier och 

tekniker för att läsa olika texter som att skumläsa, översiktsläsa, närläsa och 

läsa i olika hastigheter. Att även äldre elever får träna upp läsflytet är viktigt 

eftersom ett gott läsflyt är nödvändigt för att läsaren ska förstå vad det står i 

texten, vilket i sin tur underlättar inför gymnasiets läsning av allt mer 
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avancerade texter i olika ämnen (Goldman et al., 2016; Kuhn & 

Schwanenflugel, 2018). Lärarna anger att övningarna syftar till att ge eleverna 

konkreta metoder och strategier för att ta sig igenom avancerade texter men 

de syftar även till att eleverna ska reflektera över sig själva som läsare. 

Undervisningen syftar här till att eleverna ska utveckla metakognition (se till 

exempel Adams, 2011; Lervåg et al., 2017) och bli medvetna om hur de läser 

och i förlängningen hur de lär sig saker. Genom att uppmärksamma eleverna 

på hur de läser och vilka texttyper de tycker är svåra att läsa visar lärarna en 

medvetenhet om att eleverna behöver lära sig att läsa olika texttyper på olika 

sätt och att man läser olika beroende på syftet med läsningen. Att skapa 

mening utifrån läsandet är inte det som står i fokus i de här övningarna och 

det verkar inte ske någon form av integrerad färdighetsträning över tid. Ingen 

av lärarna kallar heller det de gör med eleverna för övningar i läsförståelse 

utan övningarna benämns som läs- eller förstärkningsövningar och 

studieteknik. Det lärarna talar om i termer av studieteknik handlar dock i stor 

utsträckning om att ge eleverna verktyg för att utveckla läsförståelse genom 

att till exempel lära sig använda olika lässtrategier (jämför Adlof et al., 2011; 

Hougen, 2015; Learned et al., 2011).  

Färdighetsträningen ses inte som oviktig eftersom lärarna vill att eleverna 

ska träna upp sin läskompetens för att underlätta för deras gymnasiestudier, 

men den är inte heller något som prioriteras framför andra läsaktiviteter eller 

som förekommer i relation till det nationella läsförståelseprovet. Det är endast 

Karin och Nora som talar i termer av att de undervisar om lässtrategier och 

berättar att de brukar ha några moment i kursen där de explicit undervisar om 

olika lässtrategier för att eleverna ska få med sig verktyg för att läsa på ett 

medvetet sätt. Det är dock tydligt att alla fem lärarna i någon mån faktiskt 

undervisar sina elever i lässtrategier även om de inte själva använder 

begreppet. Lärarna talar till exempel om att de övar på att ta ut det viktigaste 

i en text, läsa med pennan i handen och stryka under, plocka ut stödord och att 

läsa texten flera gånger, vilket är vanliga lässtrategier (se till exempel Almasi 

& Hart, 2018; Duke & Martin, 2018). Karin berättar också att hon vid ett 

tillfälle i kursen väljer att läsa en text som hon bedömer som lite svårare för 

eleverna att förstå högt tillsammans med eleverna i klassrummet. Under 

läsningen reder hon och eleverna tillsamman ut svåra ord och begrepp, ställer 

frågor om texten samtidigt som Karin modellerar olika lässtrategier, vilket 

visar på en mycket explicit läsundervisning i klassrumssituationen. Genom en 

sådan undervisning kan läraren hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse 

(Spörer et al., 2009). Förutom det nyss beskriva exemplet och de inledande 

övningarna när kursen Svenska 1 börjar tycks det dock som om en explicit 

läsundervisning som är integrerad i den övriga undervisningen och över tid, 

vilket är det som enligt Magnusson et al. (2019) är det som mest effektivt 

stärker elevers läskompetens, är något som prioriteras bort. Detta trots att den 

läsundervisning som beskrivs ovan visar på att lärarna både är medvetna om 

vikten av att stötta elevernas läsutveckling och att de har förmågan att göra 
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det. Goldman et al. (2016) har visat att alla elever inte klarar de högre krav 

som ställs på läsningen i de högre skolåldrarna med de verktyg de har fått med 

sig från de lägre skolåldrarna, varför de läsövningar som lärarna i den här 

studien talar om att de gör i början av läsåret kan ha potential att stötta 

elevernas läskompetens på ett betydande sätt. Det räcker dock inte, som 

Bråten (2008) påpekar, att endast ge en kurs i studieteknik eller lässtrategier 

några dagar i början på ett läsår utan det är övningar som behöver integreras 

med övrig undervisning och som behöver ske över en längre tid (se även 

Magnusson et al., 2019).  

När lärarna talar om sin undervisning ger de flera exempel på att de 

integrerar skrivandet och läsandet, till exempel genom olika typer av 

skrivaktiviteter som läsloggar, romananalyser och att låta eleverna öva på att 

skriva referat kopplas till läsning av olika texter. Duke & Pearson (2002) 

påpekar att läsning och skrivande förstärker varandra ömsesidigt och att 

elevers läskompetens utvecklas mer effektivt om läsning och skrivande 

regelbundet integreras i klassrummet då skrivandet ökar förståelse för hur en 

text är skriven, för vem den är skriven och med vilket innehåll. Att låta 

eleverna skriva om det lästa ger lärarna en uppfattning om huruvida eleverna 

har förstått det de läser, och elevernas skrivande ger också en god indikation 

på hur välutvecklat deras ordförråd och språk är vilket i sin tur är tätt 

förknippat med elevers läskompetens. Att skriva referat är en sådan företeelse 

som vid en första anblick kan tyckas vara en mekanisk färdighetsövning. 

Referatskrivande lyfts dock fram av studiens lärare som något som visar både 

att eleven kan skriva och göra korrekta källhänvisningar, men framför allt som 

ett sätt för att se om eleverna har förstått det de har läst och kan sammanfatta 

det lästa på ett korrekt sätt. Kan en elev inte sammanfatta en text på rätt sätt 

har hen förmodligen inte förstått vad hen har läst, vilket också diskuteras i 

Duke et al. (2011). Referatet blir därmed både en del av lärarnas 

betygsunderlag samtidigt som det är ett verktyg för lärarna att få viktig 

kunskap om de enskilda elevernas läskompetens och vad de behöver få träna 

på i undervisningen. Att skriva referat är därför en väg till att öka elevers 

läsförståelse eftersom sammanfattning är exempel på en lässtrategi som 

används för att förstå en text (Almasi & Hart, 2018; Duke & Pearson, 2002). 

Något samtliga lärare beskriver att de ägnar en hel del uppmärksamhet åt 

är att låta eleverna få lära känna olika genrer och alla lärarna undervisar också 

eleverna explicit om hur olika texttyper är uppbyggda, både när det gäller 

sakprosatexter och skönlitterära texter. Olika texttyper kräver olika sätt att läsa 

och förstå text, varför en sådan undervisning är stödjande för elevernas 

läskompetens (Fisher & Frey, 2018). Ämnesplanen stipulerar visserligen att 

undervisningen ska ta upp olika texters uppbyggnad men lärarna visar också 

att de är angelägna om att eleverna ska få ökad textkunskap. De säger att de 

till exempel går igenom hur en debattartikel är uppbyggd lika noggrant som 

de går igenom vad som karaktäriserar en novell som texttyp. Att läsa och 

analysera noveller handlar inte bara om att lära eleverna att göra en 
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litteraturvetenskaplig analys, genom analyserna ger lärarna också eleverna 

strategier för hur de kan förstå den typen av text. Det kan tyckas som självklara 

inslag i svenskundervisningen, men det är också en del i att stärka elevers 

läsförståelse i och med att kunskap om texters strukturer visar hur en text kan 

förstås då en texts form samarbetar med innehållet och textens kommunikativa 

funktion. Läsning av olika slags texter utvecklar ordförråd, textförståelse och 

läsflyt (Kuhn & Schwanenflugel, 2018) och behöver tränas aktivt (Kuhn, 

2005). Kunskaper om texters strukturer och specifika stildrag gynnar 

läsförståelsen, samtidigt som mötet med många olika typer av texter också blir 

en del av den wide reading som förespråkas av till exempel Rasinski (2014) 

och Paige et al. (2012) för att elever ska få så bra läsutveckling som möjligt. 

Lärarna framhåller även textsamtalets betydelse för bearbetningen av 

läsningen, framför allt när det gäller läsning av skönlitterära texter. Flera 

tidigare studier visar också att textsamtal kan fylla en viktig funktion och vara 

meningsfullt för elever (Tengberg, 2011), öka förståelsen för texten och den 

litterära kompetensen (Fodstad & Thomassen, 2020) och att textsamtal kan 

vara vägen till elevers första riktiga läsupplevelse (Nordberg, 2017b). I den 

här studien menar lärarna att textsamtalen fyller två funktioner i och med att 

de kan stötta eleverna både när det gäller att förstå det lästa och väcka deras 

intresse samt att de får bättre chanser när det gäller att nå de högre 

kunskapskraven för litteraturanalys. Båda aspekterna ligger inom lärarnas 

policyuppdrag, men det är framför allt att hjälpa eleverna skapa mening av 

den lästa texten som lärarna talar om som textsamtalets stora förtjänst. I ett 

textsamtal där läsarna, det vill säga både elever och lärare, möts och samtalar 

om texten genom att diskutera läsarnas frågor om texten får eleverna möjlighet 

att utveckla sitt tänkande (Nordberg, 2017b; Olin-Scheller & Tengberg, 

2016), något alla lärarna tydligt säger att deras textsamtal i huvudsak syftar 

till. Att diskutera och samtala om texters innehåll och uppbyggnad är också 

en viktig komponent inte bara när det gäller att låta eleverna vidga sina 

perspektiv och fördjupa sin förståelse för det som är djupt mänskligt utan 

också när det gäller att stärka elevernas läskompetens (Bråten, 2008; Duke et 

al., 2011; Fisher & Frey, 2018; Fodstad & Thomassen, 2020; Roe, 2014). Som 

exemplet med debattartikeln ovan visar gäller detta inte bara läsning av 

skönlitteratur utan även när det gäller förståelse av texter av sakprosakaraktär. 

Det finns dock en fin balansgång som lärarna behöver navigera genom när det 

gäller textsamtalen. Å ena sidan har lärarna ett behov av att i textsamtalet ställa 

på förhand formulerade kontrollfrågor för att få information om huruvida 

eleverna förstått texten, för att sedan kunna göra en bedömning av elevernas 

läskompetens, vilket i förlängningen ska leda till en korrekt betygsättning. Ett 

sådant textsamtal kan styra elevernas läsning åt ett förutbestämt håll. Å andra 

sidan uttrycker lärarna en vilja att eleverna genom textsamtalen ska upptäcka 

nya sidor av sig själva och omvärlden, vilket i så fall underlättas av ett mindre 

reglerat samtal som lämnar utrymme för elevernas egna funderingar. Lärarnas 
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behov och deras önskan blir därmed inte alltid en helt lätt akt att utföra inom 

ramen för ett och samma tidsbegränsade textsamtal. 

När lärarna talar om läsundervisningen nämner de också två stora 

utmaningar när det gäller läsningen i kursen Svenska 1. Den ena utmaningen 

handlar om att elevernas läsuthållighet måste tränas upp och den andra 

utmaningen handlar om att få eleverna att se sig själva som läsare. 

Läsuthållighet är beroende av läsflytet, vilket diskuterats ovan, och 

uppfattningen av sig själv som läsare påverkar läsförmågan (Katzir et al., 

2009; Retelsdorf et al., 2015), så det är två viktiga utmaningar i 

undervisningen som lärarna pekar ut. Lärarna talar om att det är viktigt att 

väcka elevernas intresse för läsning och litteratur för att motivera eleverna att 

se att läsning kan ge eleverna något även på ett personligt plan, något som 

även det stöds av forskning om läsmotivation (Morgan & Fuchs, 2007). När 

lärarna vittnar om ett utbrett läsmotstånd bland eleverna handlar motståndet i 

hög grad om att läsa längre texter, och då i synnerhet längre skönlitterära 

texter. Lärarna upplever att det är svårt att få eleverna att fokusera på att läsa 

under en längre stund och att de därför har svårt att ta sig igenom längre texter. 

Trots detta väljer lärarna, till skillnad från norsklärarna hos Gabrielsen och 

Blikstad-Balas (2020) och Gabrielsen et al. (2020), åtminstone i kursen 

Svenska 1, att i hög utsträckning läsa hela texter i stället för utdrag ur längre 

texter. Det visar på en medvetenhet om att elevernas läsuthållighet måste 

tränas upp, och lärarna talar här om vikten av att eleverna får läsa 

sammanhängande text, något som är grundläggande för att utveckla 

läsförståelsen. Utmaningen att träna upp elevers läsuthållighet kan också 

sammankopplas med utmaningen i att få eleverna att bli intresserade av att 

läsa – om läsaren känner sig intresserad av texten ökar motivationen att läsa 

den, och om läsaren är motiverad att läsa en text är det också lättare att hitta 

orken att läsa hela texten ända till slutet (jämför Morgan & Fuchs, 2007).  

 Tegmark et al. (2021) visar i sin studie att elever i årskurs 6 och 9 vill läsa 

i skolan – om läraren säger att de ska läsa och om de får tid att läsa i skolan 

samt möjlighet att välja vad de ska läsa. I den här studien synliggörs ett 

exempel på detta genom Noras beskrivning av när hon under kursens första 

läsprojekt både lät eleverna få välja mellan några olika romaner och även gav 

läsprojektet ordentligt med tid vilket resulterade i att hon upplevde att hon fick 

med sig eleverna som blev engagerade i läsningen, trots ett tidigare uppvisat 

läsmotstånd. Lärarna säger sig alla vilja arbeta mer med läsningen, både vad 

gäller mängden texter och att arbeta mer på djupet med texterna, i kursen 

Svenska 1. De anger dock både egen tidspress och elevers stress som ett hinder 

för att läsa mer sammanhängande text som till exempel romaner. Lärares och 

elevers arbetssituation kan därmed utgöra ett reellt hot mot arbetet med att 

utveckla elevers läskompetens i skolan när elevernas stress gör att lärarna 

väljer kortare texter, trots att de är medvetna om att eleverna behöver träna på 

läsuthållighet. Nora påpekar att kunskap och lärande tar tid, att det tar tid att 

utveckla kunskap. Det tar även tid och idogt arbete att utveckla god 
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läskompetens (Duke et al., 2011), det finns inga genvägar utan kräver mycket 

läsning av sammanhängande text och olika typer av texter. Därför är det 

bekymmersamt att svensklärarna i den här studien vittnar om att de inte hinner 

gå på djupet med textarbetet och att de inte hinner läsa så mycket med eleverna 

som de skulle vilja och som de anser att eleverna behöver för att bli goda 

läsare.  

Sammanfattningsvis framkommer det i avhandlingens Del I att lärarna i 

hög grad genomför undervisning som utvecklar elevers läskompetens, men att 

de inte alltid har ord och begrepp för att beskriva sin läsundervisning, till 

skillnad från när de talar om den litteraturvetenskapliga aspekten av elevernas 

läsning i klassrummet. Samtidigt framgår det att lärarna skulle kunna göra mer 

för att stötta eleverna att utveckla läskompetens än att ”hålla ett extra öga på” 

elever som ligger lågt i de diagnostiska proven eller låta elever med 

lässvårigheter lyssna på ljudböcker i stället för att läsa. En fråga som dock 

väcks i analysen av resultatet är om lärarnas läsundervisning hindras av en 

tradition av att anta att alla elever kan läsa när de kommer till gymnasiet och 

att gymnasieelever därför inte behöver explicit undervisning för att öka deras 

läskompetens?  

Stabil och viktig kunskap 

Vad gäller de ämnesspecifika begrepp som lärarna talar om är de i huvudsak 

relaterade till ämnets förmågor läsa, skriva, tala och de begrepp som lärarna 

talar om och som relaterar till att läsa kommer i huvudsak från den 

litteraturvetenskapliga sfären. Här är det framför allt de begrepp som finns 

med i ämnesplanen som lärarna själva använder när de talar om sin 

undervisning. Liksom eleverna i Johanssons (2019) studie tycks fokus hos 

lärarna i den här studien ligga vid att kunna identifiera och beskriva de olika 

begreppen och inte så mycket vid hur begreppen och förståelse för begreppen 

kan hjälpa eleverna att förstå en text på ett fördjupat sätt. I ämnesplanen 

synliggörs en för svenskämnet tydlig begreppsapparat men den innehåller få 

begrepp som relaterar till sådant som har att göra med hur man läser och 

förstår texter utan hämtas i huvudsak från den litteraturvetenskapliga sfären. 

Trots de övningar och den lästräning som lärarna genomför i början av kursen 

så förekommer få begrepp från läsforskningsfältet i deras tal, och de som 

förekommer stannar i princip vid samlingsbegreppet lässtrategier.  

I avhandlingens Del I ger lärarna uttryck för att textvalen i 

svenskundervisningen ofta är en personlig handling. De pekar även på en 

mängd olika faktorer i den lokala kontexten som lärarna måste ta hänsyn till 

och som påverkar dem när de väljer innehåll till sin undervisning, vilket 

väcker frågor om möjlighet till likvärdighet i svenskundervisningen. Trots stor 

variation i den lokala kontexten och trots att lärarna till stor del gör 

förhållandevis personliga textval tycks det dock, utifrån den undervisning som 
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lärarna diskuterar här, som om det inte är någon väsentlig skillnad på 

innehållet i de fem lärarnas kurser som beskrivs i den här studien och att det 

är i hög grad likvärdiga texter som eleverna möter i undervisningen. Att det 

ser så lika ut kan ha flera olika förklaringar, eller vara en kombination av flera 

olika faktorer. En förklaring kan vara att lärarna är mer styrda av nationella 

policydokument än de själva är medvetna om och därför väljer likartat, även 

om det inte finns någon fastställd kanon eller att några specifika texter anges 

i styrdokumenten. Detta skulle i så fall tala för att skolans likvärdighetstanke 

genom de nationella styrdokumenten faktiskt fungerar som det är tänkt. En 

annan förklaring kan vara att kursens nationella prov hjälper till att sätta fokus 

på vad som ska prioriteras i undervisningen. Det skulle också kunna förklaras 

med att det i svenskämnet finns en innehållsmässig stabilitet som står sig över 

tid, vilket flera av resultaten i den här avhandlingen tyder på. Det som 

framträder som svenskämnets stabila och viktiga kunskap och som ska bidra 

till unga människors utveckling till goda samhällsmedborgare och till ett liv 

bortanför skolan kan sägas representera ämnets powerful knowledge.  

I relation till konceptet powerful knowledge resonerar Hudson (2018) och 

McLean Davies et al. (2021) om vilket kunnande och vilka kunskaper som 

ligger inneboende i ett skolämne utifrån begreppen låg och hög epistemisk 

kvalitet. Låg epistemisk kvalitet förknippas med undervisning som fokuserar 

på färdigheter, ’knowing that’, under det att hög epistemisk kvalitet handlar 

om ett kunnande, ’knowing how’, som syftar till att göra det möjligt för elever 

att utveckla sin föreställningsförmåga om världen bortom skolan och bortom 

det de redan känner till (McLean Davies et al., 2021; Young & Muller, 2016). 

Det är dock viktigt att påpeka att ’knowing that’ och ’knowing how’ hänger 

ihop eftersom elever inte kan utveckla sina förmågor och kompetenser i ett 

ämne om de inte först har fått kunskaper i ämnet (Young & Muller, 2016). 

McLean Davies et al. (2021) diskuterar att L1-undervisningen, det vill säga 

engelskämnet i den australiensiska kontexten och svenskämnet i den här 

studiens svenska kontext, har sin egen distinkta form av kunskap som elever 

bygger genom att läsa och gå i närkamp med olika texter. Genom att arbeta 

med undervisningens texter utvecklar eleverna en kunskap som tar med 

eleverna ”into a broader and more powerful way of knowing the world” 

(McLean Davies et al., 2021, s. 2), det är med andra ord kunskaper och 

kunnande som för eleverna bortom texten. I den här studien kan hög 

epistemisk kvalitet handla om att kunna sammanbinda till exempel läsning av 

litteratur med kunskap om omvärlden eller att läsa och skriva referat eller 

debattartiklar i ett sammanhang. Låg epistemisk kvalitet å andra sidan kan 

exemplifieras av en undervisning där elevernas färdigheter stannar vid att till 

exempel veta hur man läser eller skriver i olika former och genrer. Om 

undervisningen i stället går vidare till att sätta in detta i ett meningsfullt 

sammanhang genom att sammanlänka texten, läsaren och läsningen med 

världen utanför skolan övergår den till hög epistemisk kvalitet.  
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Trots att lärarna i den här studien nämner att läsning av sakprosa ska 

förbereda eleverna för vidare studier och för ett samhällsmedborgarskap så 

tycks den undervisningen inte i någon högre grad präglas av hög epistemisk 

kvalitet. När det gäller läsning av sakprosa är det inte bara vanligt att eleverna 

får leta rätt på och välja texter själva utan att de också får läsa dem helt på 

egen hand, utan handledning i hur de ska läsa och förstå texterna. Undantag 

från detta görs när texterna ska analyseras för att fungera som mallar för det 

egna skrivandet. Det är också oftast formen snarare än innehållet i 

sakprosatexterna som uppmärksammas. Detta trots att det är fullt möjligt att 

likaväl som att använda en skönlitterär text som inspiration för att skriva en 

argumenterande text om till exempel barnarbete eller migration så går det 

också att låta en debattartikel om dödshjälp eller rasism bli utgångspunkt för 

en värdegrundsdiskussion. Här finns en möjlig utvecklingspotential i 

undervisningen.  

I den undervisning som beskrivs i den här studien är hög epistemisk kvalitet 

till största delen förknippad med de delar av undervisningen som behandlar 

skönlitteratur. Vilka texter som av lärarna anses viktiga och mindre viktiga 

blir också tydligt när lärarna lyfter fram att det är viktigt att samtala med 

eleverna om de texter de läser och att eleverna inte lämnas ensamma med sin 

läsning, vilket nästan bara tycks gälla de skönlitterära texterna. De 

skönlitterära texterna bearbetas tillsammans på olika sätt och det är tydligt att 

eleverna får mer handledning i att läsa de skönlitterära texterna än texterna 

som är av sakprosakaraktär. Läsningen av skönlitteratur syftar också i högre 

grad till att föra eleverna bortom texten (McLean Davies et al., 2021). Ett 

exempel är Jennys arbete med nyckelord i samband med romanläsning och 

där uppgiften inte bara syftar till att lära eleverna att göra litterära analyser 

utan även till att eleverna ska bli självständiga individer som kan tänka själva. 

Ett annat exempel är hur Nora skapar en helhet i undervisningen vid den första 

romanläsningen då hon använder romanerna både för färdighetsövningar och 

för att få omvärldskunskap. Eleverna får både öva sig att skriva referat med 

korrekt citat- och källhanteringsteknik och göra skriftliga litterära analyser i 

en kontext där de ska kunna sätta in sig själva som läsare i ett större läsande 

sammanhang än det som klassrumsläsningen utgör. På ett liknande sätt präglas 

värdegrundsdimensionen och de fördjupande textsamtalen som alla lärarna 

framhåller som en viktig del av läsningen av skönlitteratur av hög epistemisk 

kvalitet då målet med undervisningen är att eleverna ska få kunskaper om sig 

själva och världen runt omkring. Om färdighetsövningarna och läsning och 

bearbetning av sakprosa behandlades med samma epistemiska kvalitet som 

läsning och bearbetning av skönlitteratur är det möjligt att elevernas 

läskompetens överlag skulle förbättras. Samtidigt skulle nog också 

undervisningen präglas av en mer sammanhållen helhet i en i övrigt splittrad 

skolkontext.  

I intervjuerna rör sig lärarna mellan olika teman om vad de anser att läsning 

är och bör vara beroende av vad som för tillfället står i fokus för 
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undervisningen. Det handlar både om läsning som färdighet och som något 

som ska ge både läsningen och eleven ett mervärde. Det senare handlar om att 

det är den goda och meningsfulla läsningen som kan ge eleverna både bildning 

och insikter om vad det är att vara människa som står i centrum. Läsningen 

syftar här till att eleverna ges möjlighet att reflektera över vad de tänker och 

känner om olika existentiella frågor och ska fostra eleverna till att bli goda 

medmänniskor med förståelse för människors utsatthet och alla människors 

lika värde. Yates et al. (2019) menar att begreppet powerful knowledge ställer 

en högst relevant fråga om vilken kunskap som är viktig att bygga upp över 

tid i ett specifikt ämne. När lärarna i den här studien talar om sin 

undervisningspraktik framstår det som om svaret på den frågan är att det 

handlar om den läsning som ska föra eleverna bortom texten och bortom 

klassrummets fyra väggar. Samtidigt betonar Almasi och Hart (2018) att god 

undervisning som stöttar elevers utveckling av läsförståelse syftar till att göra 

elever till strategiska läsare som förmår fatta självständiga beslut under tiden 

de läser och som därmed ger dem en läskompetens som är oberoende av den 

enskilda lässituationen. På så vis blir läsförståelse både ett medel för att erövra 

kunskaper och också ett mål i sig självt. Satt i relation till konceptet powerful 

knowledge kan därför även läsförståelse i den undervisning som står i fokus i 

den här studien sägas vara powerful knowledge då god läsförståelse krävs för 

att läsningen av olika texter ska kunna möjliggöra att föra eleverna bortom 

enskilda kontextberoende situationer och möjliggöra att eleverna kan få en 

förståelse för världen bortom den de själva känner till.   

Avslutningsvis kan lärarnas val av texter sägas vara resultatet av en mängd 

olika avvägningar på olika nivåer, allt ifrån att de ska passa in med 

styrdokumentens skrivningar och kraven på att mäta elevers kunskaper till att 

de texter som eleverna ska läsa ska kunna väcka både läslust och ge eleverna 

en personlig utveckling. Lärarna måste även ta hänsyn till en rad olika faktorer 

i den lokala kontexten som hindrar eller möjliggör de önskade textvalen. Här 

navigerar lärarna i ett spänningsfält mellan ett bildningsideal och mätbara 

kunskaper. Även om undervisningen innehåller ungefär lika stor del 

skönlitterära texter och sakprosatexter och lärarna anger att läsning av 

skönlitteratur och sakprosatexter är lika viktigt så lägger lärarna störst vikt vid 

läsningen av skönlitteratur. Behandlingen av sakprosatexter lägger 

huvudfokus vid texternas form under det att de skönlitterära texterna först och 

främst har sitt värde i sitt innehåll och de möjligheter till att ge eleverna nya 

perspektiv på livet som de erbjuder. De kunskaper som framträder som viktiga 

att eleverna tillägnar sig genom undervisningen är ämnesspecifika kunskaper 

och begrepp relaterade till svenskämnets specifika kunskapsområden men 

även kunskaper och färdigheter som eleverna ska ha nytta av i sitt liv efter 

skolan. Det som framträder som det allra viktigaste är att elever ska stärkas i 

sin syn på sig själva som läsare, att de ska få lust att läsa, att de genom 

läsningen i svenskundervisningen ska få kunskaper om världen utanför och 

vad det innebär att vara människa.   
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Del II – I en performativ kontext 

Trots att fokus i den här studien är läsning och olika textaktiviteter i kursen 

Svenska 1 och vad som ligger bakom lärarnas val av texter till sin 

undervisning och vad lärarna ville att eleverna skulle lära sig när de arbetade 

med texter, var kursens nationella prov påtagligt närvarande i lärarnas tal om 

undervisningen under hela läsåret. När studien genomfördes var det nationella 

provet i Svenska 1 obligatoriskt på alla program och det blev snabbt uppenbart 

att provet utgjorde en tydlig fond för den undervisning som lärarna talade om 

i intervjuerna. Därför kom frågor om provet att läggas till i de senare 

intervjuerna. Det nationella provet som samtalsämne initierades inte av mig 

som intervjuare under de inledande samtalen men Jenny, Linnea och Magnus 

lyfte ämnet redan under inledningen av den första intervjun när de beskrev att 

deras målsättning för kursen var att de ville mer än att eleverna bara skulle 

klara det nationella provet. Även Karin och Nora återkom flera gånger till 

ämnet under studiens gång. Lärarnas didaktiska avvägningar, det vill säga det 

som Del I i den här avhandlingen handlar om, äger rum i en tydligt performativ 

kontext där både lärarna och undervisningen påverkas av att kursen innehåller 

ett nationellt prov. Under intervjuerna målades ett spänningsfält upp mellan 

den önskvärda läsningen och lärarnas vilja att genom läsning av olika texter 

föra elever bortom texten, klassrummet och den egna erfarenheten och en 

kontext som kräver att läsningen ska bedömas, examineras, betygsättas och 

testas i ett nationellt läsförståelseprov. Det är denna kontext som 

avhandlingens Del II handlar om. I kapitel 9 beskrivs hur lärarna ser på 

bedömning och examination av elevers läsning och i kapitel 10 fokuseras det 

nationella provet i Svenska 1 som en del av ett performativt tryck. Resultaten 

i kapitlen analyseras i kapitel 11.  
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Kapitel 9 Bedömning och examination av 
elevers läsning 

”Det är så himla svårt att utvärdera läsningen, tycker jag.” 

(Karin, intervju 4) 

 

 

Del I i avhandlingen visar att lärarna formar undervisningen med omsorg 

utifrån de didaktiska avvägningarna om vad som ska läsas, vem som ska läsa 

och varför en text ska läsas. Detta sker i en inramning som utgörs av 

läroplanen, ämnesplanen och den lokala kontexten. Lärarna visar också att de 

har en läsagenda som syftar till att ge eleverna både färdigheter för ett 

kommande samhällsliv och kunskaper som ger eleverna möjlighet att 

utvecklas som individer och som för dem bortom texten och klassrummet. 

Men undervisningen sker också i en performativ kontext och därför behöver 

lärarna både utvärdera och bedöma elevernas läskompetens och examinera 

elevernas läsning under kursens gång. I den kurs, Svenska 1 på gymnasiet, 

som studeras här ingår det att eleverna ska skriva ett nationellt prov, varav ett 

delprov är ett läsförståelseprov, vilket är något som lärarna behöver förhålla 

sig till när de planerar, genomför och följer upp undervisningen.  

I det här kapitlet är det avhandlingens fjärde forskningsfråga om vilka 

uppfattningar om bedömning och examination av elevers läsning som 

framträder i lärarnas tal som utforskas. Nedan beskriver lärarna vad de tycker 

att läsförståelse innebär och hur de gör för att bedöma vilken läskompetens 

eleverna har. De berättar också hur de själva ser på examination av läsning, 

både när det gäller att examinera eleverna i den egna undervisningen och när 

det gäller det nationella läsförståelseprovet. 

Svårt att bedöma och tala om elevers läsförståelse 

Ordet läsförståelse står förvisso inte i ämnesplanen för kursen Svenska 1, men 

det finns både skrivningar i det centrala innehållet och kunskapskrav som 

relaterar till arbetet med läsning, och då främst när det gäller läsning och 

analys av skönlitteratur (Skolverket, 2011). När lärarna som deltar i studien 

diskuterar hur de vet vad en elev kan när det gäller läsning och hur de gör för 
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att kunna bedöma elevers läskompetens behöver de också resonera om vad 

läsförståelse innebär, något som visar sig vara svårare än lärarna först trodde.   

Osäkerhet vad läsförståelse innebär  

I intervjuerna förekommer resonemang hos lärarna där de beskriver vad 

läsförståelse innebär för dem. Linnea förklarar att god läsförståelse innebär att 

eleven kan ta ut det viktigaste i en text utan för stor ansträngning och lägger 

till att eleven också vet hur man ska läsa, vet skillnaden mellan skumläsning 

och närläsning, vet hur en text är strukturerad och att eleven kan hitta den röda 

tråden i texten och har ”lite studieteknik kring läsandet” (Intervju 1). Jenny 

beskriver att läsförståelse inbegriper att kunna läsa med en viss hastighet och 

även hon använder begreppen att kunna skumläsa och närläsa. Precis som 

Linnea tycker hon att det är viktigt att veta skillnaden mellan dessa och veta 

vilken typ av läsning som behövs till vilken typ av textförståelse samt att veta 

att man måste läsa på flera ställen i en text för att få en helhet och ett djup. 

Magnus säger att det blir tydligt i undervisningssituationen vilka elever som 

hänger med i läsningen och vilka som inte gör det. Han undervisar i en liten 

klass och anser att även om ”det är svårt att ha koll på allt” (Intervju 2) så 

hinner han med att prata med alla elever om det de läser och att han då fångar 

upp om eleverna kan läsa och förstå de texter de läser: 

Magnus: [Det] är ju på nåt vis deras inlevelse i det som händer och sker, i 
litteraturen då. En god läsare de är ju med, de lever ju sig in det där, de 
accepterar ju de här föreställningsvärldarna medan den mindre duktiga läsaren, 
de kommer aldrig in i de där världarna på nåt vis. 
    (Intervju 1) 

 

När Magnus talar om vad en elev kan som är en god läsare så handlar det 

således om elevens förmåga att ta till sig och leva sig in i det som händer i en 

text. Karin är inne på samma spår och säger att hon märker huruvida eleverna 

har läsförståelse om de kan associera vidare utifrån någonting de har läst och 

om de har förstått inte bara delar av texten utan också helheten. Hon resonerar 

om vad en elev kan som har god läsförståelse: 

Karin: Ja men, om man har det så kan man ju läsa en text och berätta vad den 
handlar om efteråt med sina egna ord, som när man skriver ett referat. Man kan 
ju ha läsförmåga och kunna läsa en text flytande men sen inte ha förstått alls 
vad den handlar om. / … / Förståelse handlar om att läsa mellan raderna till 
exempel och … Kunna kanske dra paralleller till sig själv och sitt eget liv eller 
annat som man har läst eller sett på film.  
    (Intervju 1) 

 

Här pekar Karin på att det krävs mer än att bara kunna avkoda en text och läsa 

på ytan för att en elev ska kunna sägas ha läsförståelse. Karin säger också att 
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hon märker ganska fort i årskurs 1 vad eleverna har för språklig förmåga när 

de skriver olika texter men att det är svårare att få ett grepp om hur de faktiskt 

läser, även om skriv- och läsförmåga ofta hänger ihop. ”De som har svårt att 

uttrycka sig och skriva ett referat, vilket vi gör ganska tidigt, de har också svårt 

för läsförståelsen”, säger hon (Intervju 1). Nora beskriver att läsförståelse 

handlar om att kunna följa den röda tråden i texten, att förstå sammanhang och 

se hur olika saker som finns på olika ställen i texten kan hänga ihop. Eleverna 

behöver också ha ett gott ordförråd, känna till ordstäv och fasta språkliga 

uttryck och förstå nyanser i språket samtidigt som det är viktigt att de har ett 

gott läsflyt så att de inte fastnar på enskilda ord i texten, förklarar Nora. 

Läsförståelse är också något som finns på olika nivåer: 

Nora: Men sen läsförmåga kan man ha på olika nivåer. Jag kan ha jättebra 
konkret läsförmåga och förstå exakt vad som står men kanske inte läsa mellan 
raderna, alltså vad menar den här personen när den gör så här. Det kanske bara 
gestaltas, det kanske inte beskrivs rakt ut. Och då innefattar ju, tycker jag, 
läsförmågan att kunna utifrån det här se att ’hon beter sig så här, hon är nog 
väldigt besviken på sin kompis’ eller vad det nu kan vara.  Det tycker jag är en 
stor del av läsförmågan om man ska komma vidare i läsningen, att det inte bara 
är på det konkreta planet.  
    (Intervju 1) 

 

Nora gör en åtskillnad mellan att konkret kunna förstå det som står i en text 

och att kunna förstå det som står outtalat genom att själv kunna dra slutsatser. 

Enligt Nora handlar också läsförståelse och texttolkning delvis om olika saker. 

Hon resonerar om att tolka text för henne innebär att kunna förstå ”vad som 

menas på en djupare nivå medan läsförståelse är att förstå vad man läser och 

att kunna läsa mellan raderna” (Intervju 2). Nora gör en åtskillnad mellan 

läsförståelse och texttolkning där läsförståelsen stannar vid att läsa mellan 

raderna under det att texttolkning går vidare genom att relatera det lästa till 

allmänmänskliga förhållanden och till att dra paralleller mellan olika litterära 

verk. 

Till skillnad från Magnus uttrycker både Karin och Nora att det är svårt att 

få en god uppfattning om elevernas läsförmåga på individnivå eftersom de 

undervisar i stora klasser. Nora förklarar att hon tycker att det är svårt att uttala 

sig om elevernas läsförmåga, ”man [har] inte riktigt koll på varenda individ i 

alla lägen” eftersom ”allting man gör runt läsning, bokdiskussioner och annat, 

det tar ganska mycket tid” (Intervju 2), säger hon. Även Karin uttrycker sig 

på ett liknande sätt:  
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Karin: Det går ju inte att hålla koll på varje elevs personliga läsutveckling. 
Det gör det faktiskt inte. Jag kan ju inte följa varje elev, eller jag kan inte hålla 
dem i huvudet ens. Utan det får jag ju dokumentera och sen så får vi prata om 
det i klassrummet och sen får de läsa flera texter och förhoppningsvis då så 
sker det ju en utveckling. / … / Men var en elev var någonstans i början och 
vart den har kommit det kan ju jag egentligen bara … 
    (Intervju 3) 

 

Det tycks därmed som om lärarna upplever att möjligheterna att bedöma och 

bilda sig en god uppfattning om elevernas läskompetens i 

undervisningssituationen till viss del är knutet till den lokala kontexten, i det 

här fallet hur många elever som går i klassen.  

Behov av fler verktyg för undervisning i läsförståelse  

Ytterligare en bild som framträder i materialet är att lärarna tycks uppleva en 

brist på kompetens när de pratar om att arbeta med elevernas läsförståelse och 

om det nationella läsförståelseprovet. De berättar att när det gäller 

läsförståelse så har de ”inte fått så mycket utbildning i [det] kanske” (Karin, 

gruppintervju) i sin svensklärarutbildning. Magnus säger under den sista 

intervjun att han upplever en brist på kompetens när det gäller arbetet med 

läsning i klassrummet:  

Magnus: Det är rätt svårt det här, jag tycker att när vi sitter och pratar så märker 
jag att vi har ju inte kunskap om olika texttyper … Man skulle vilja läsa på lite. 
    (Intervju 4) 

 

Det tycks som om Magnus under intervjuerna identifierat att det finns 

områden när det gäller läsning där han skulle behöva få fler verktyg för att 

arbeta med olika texter och elevernas läsutveckling. ”Och så ska man ge sig 

in i det och förklara, och då går man tillbaka till sina gamla böcker man har 

läst och jag hittar inte alla svar som jag behöver för att känna mig trygg där i” 

förklarar han senare i gruppintervjun. Magnus får medhåll från Karin som 

konstaterar att ”vissa saker kanske inte går att förklara för det kan man inte 

teoretiskt lära sig” (Gruppintervju).  

När lärarna under gruppintervjun diskuterar sin egen lärarutbildning drar 

de sig till minnes en kurs i textanalys som ingick i utbildningen, men ingen av 

dem minns att de fick någon teoretisk eller didaktisk kunskap om hur elever 

tillägnar sig texter av olika typer eller hur man undervisar elever i hur man 

läser:  
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Nora: Ja, vi hade nästan ingenting heller. Vi hade i princip ingenting om 
betygsättning och rättning eller lässtrategier.  
Jenny: Nej, lässtrategier det minns inte jag att jag hade … 
Linnea: Nej. 
Karin: Jag tror inte det begreppet ens fanns då. Jag tror jag hade den här 
kursen, vad heter den? Textanalys. / … / Inget så här didaktiskt hur man 
tillägnar sig en text och så, det var det ingenting om. 
    (Gruppintervju) 

 

Karin berättar dock att hon själv av eget intresse läst om lässtrategier sedan 

hon börjat arbeta som lärare. Linnea och Magnus berättar vidare att det de 

minns tydligast från sin lärarutbildning var den litteraturvetenskapliga delen 

som de tyckte var mycket engagerande och intressant, något som de 

konstaterar har präglat dem i deras svensklärarskap. Liknande resonemang 

återfinns även hos Jenny, Karin och Nora. Enligt lärarna har således deras 

egen svensklärarutbildning inte gett särskilt tydliga verktyg för att arbeta med 

att utveckla elevernas läsförståelse. Nora efterfrågar tydligare verktyg när det 

gäller att arbeta med elevernas läskompetens: 

Nora: Och sen kanske vi alla skulle behöva få de här redskapen. Vi pratar om 
Läslyftet och lässtrategier och så här men vi har inte fått någon, alltså allmänt 
sett har vi inte fått någon utbildning i det. Vi har inte fått med oss det från vår 
utbildning och nu är det nya tider och ny forskning och då kanske alla lärare 
borde …  
    (Gruppintervju) 

 

Den upplevda bristen på kompetens som framkommer när det gäller 

läsförståelse kan inte enbart förklaras med brist på utbildning i ämnet. Karin 

och Magnus diskuterar att detta till viss del också kan förklaras utifrån lärarnas 

egen relation till läsning: 

 
Karin: Men jag tror / … / svensklärare själva har kanske hittat egna 
lässtrategier och det är kanske därför man blir svensklärare för att man tycker 
om att läsa och inte har några problem att förstå vad det står i en text. Och då 
har man också svårt att förstå att andra människor inte har det med sig 
automatiskt. Och därför så missar man att undervisa i lässtrategier. 
Magnus: Mattelärarsyndromet. 
Karin: Ja precis, det finns hos svensklärare också. 
    (Gruppintervju) 

 

Karin och Magnus sätter fingret på utmaningen i att som svensklärare, med ett 

intresse för språk, litteratur och läsning, lyfta blicken från sin egen läshorisont 

som i de flesta fall inte är kantad av svårigheter att förstå olika typer av texter. 

De menar att det då kan bli svårt att relatera till de svårigheter eleverna har 

med att ta sig igenom olika texter eftersom svenskläraren själv alltid haft lätt 

för läsning och kommit underfund med olika lässtrategier och därför aldrig 

upplevt att det kan vara svårt att ta sig igenom en text. Risken är då att läraren 
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hoppar över steget med att medvetet undervisa i hur man öppnar en text för 

förståelse och går direkt till att diskutera olika upplevelser, tolkningar och 

analyser av texten. Hur man erövrar vägen dit blir således något som blir 

outtalat eftersom lärarna kanske inte har fokuserat på att synliggöra för sig 

själva hur man stöttar eleverna i deras läsutveckling. Läsning och tal om 

läsning blir på så vis något som tillhör den intuitiva sfären: 

Linnea: Men det är lite svårt att sätta precis fingret på faktiskt nu när du säger 
det. Det är inte helt solklart. Men på något vis så märker man ju om eleverna 
förstår det de läser, tycker jag, med deras sätt att resonera och skriva.  
    (Intervju 2) 

    

Citatet ovan illustrerar att Linnea har en erfarenhet av hur hon kan veta om en 

elev förstår vad hen läser eller inte, men att hon har svårt att uttrycka rent 

konkret vad det innebär. Även Karin återkommer till samma ämne i flera 

intervjuer där hon uttalar att hon inte får något riktigt stöd när hon ska tolka 

styrdokumenten när det gäller läsförståelse och sedan omsätta skrivningarna i 

praktiska bedömningsmoment, och i detta inkluderar hon även bedömningen 

av de nationella proven. Eftersom stödet uteblir resonerar Karin att det enda 

hon då har att gå på är den egna magkänslan: 

Karin: Så det är jättesvårt att vara konkret kring vad det [läsförståelse] 
verkligen är. Där får man gå på sin magkänsla när man gör den bedömningen 
ofta. / … / Men det är svårt att säga vad det är egentligen. Det är på något sätt 
sånt där som man har byggt upp en erfarenhet kring, tror jag. Och att det är 
egentligen det som är så himla läskigt ibland när man gör bedömningar, att 
man ja, man måste lita på sin känsla nästan.  
    (Intervju 2) 

 

Det Karin ger uttryck för ovan är något som återfinns i talet hos de lärare som 

deltar i studien när de pratar om bedömning av läsning. Det finns en erfarenhet 

av elevers läsförståelse och vad det är, och bedömningen av läskompetensen 

utgår från att, som till exempel Jenny uttrycker sig, läraren ”bara vet” vilken 

betygsnivå läsprestationen motsvarar, eller som Karin uttrycker det, att de får 

gå på sin magkänsla. I citatet nedan är det detta som Karin beskriver när hon 

resonerar om att hon tycker att bedömning av läsförståelse och elevers 

läskompetens är något som är svårt:  
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Karin: Det är lite lurigt och det är nästan ett av de områden som är mest 
intuitiva, tror jag, när det gäller bedömning i svenskämnet. Där det finns minst 
att ta på. / … / Och sen tror jag man diskuterar det väldigt lite också, 
svensklärare emellan. Man har inte ett språk för det riktigt själv heller kanske. 
Utan jag tror att man har en erfarenhet och en känsla som man får gå på. Men 
vad det är för komponenter som ingår i läsförståelse och hur man kollar att de 
har förstått det de har läst, det är ju svårt att sätta ord på det. Även om jag tror 
att de flesta svensklärare vet vad det är, både genom erfarenhet och för att man 
läser mycket själv. Det är verkligen svåra frågor.  
    (Intervju 2) 

 

Karin lyfter i citatet ovan att hon upplever att bedömningen av elevers 

läskompetens är något som svensklärarna på gymnasiet pratar väldigt lite om 

och att det kan bero på att de inte har ett språk för att prata om vad läsförståelse 

och läskompetens innebär och hur man kan bedöma var eleverna befinner sig 

i sin läsutveckling.  

Kontinuerlig utvärdering av elevers läsning eller 

stickprov  

Även om lärarna i Del I beskriver att målet med läsundervisningen är att 

eleverna ska tycka att det är roligt att läsa, att eleverna ska kunna se sig själva 

som läsare och att läsningen ska ge eleverna kunskaper bortom texten är 

lärarna också hela tiden medvetna om att läsningen samtidigt måste 

examineras och betygsättas. I slutet av kursen ska eleverna även skriva ett 

nationellt läsförståelseprov som lärarna behöver förhålla sig till. I följande 

avsnitt resonerar lärarna om hur de väljer att göra när de examinerar läsning i 

klassrummet och hur de ser på det nationella provet som examination av 

elevers läsning.  

Examination av läsning i klassrummet 

I intervjuerna lyfter lärarna återkommande att de i sin undervisning 

kontinuerligt tränar eleverna på att kunna läsa olika typer av texter, att kunna 

se vilken typ av språk som passar för vilken typ av text, vilka krav olika typer 

av texter ställer på läsningen och på att göra litterära analyser. Lärarna menar 

att arbete med läsförståelse egentligen ingår i allt arbete som utgår från text. 

Linnea förklarar att i och med att undervisningen hela tiden utgår från att 

eleverna läser olika texter så får de en ökad förståelse för text samtidigt som 

de också tränas i att förstå och analysera vad de läser. Hon nämner läsloggarna 

där eleverna skriver om ungdomsromaner och referatskrivande som två sätt 

att examinera läsning i klassrummet. Hon menar att eleverna genom att skriva 

ner sina reflektioner måste både summera texten och tänka själva kring olika 

händelser i boken. Läsloggen tjänar på så vis syftet att både kontrollera att 
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eleverna har läst hela boken och att de har förstått vad de har läst. Linnea 

nämner också att det är en fördel att arbeta tillsammans med andra ämnen som 

till exempel historia eller samhällskunskap så ”att man inte alltid har särskilda 

texter bara för svenskan, utan att man kan se att de har förstått historietexterna 

som de läser” (Intervju 3). Att bedöma hur eleverna läser handlar också, enligt 

Linnea, om att se hur eleverna kan ”förhålla sig till olika texter och göra en 

egen text, och då måste de ju kunna förstå innebörden i texten” (Intervju 2).  

Både Linnea och Magnus förklarar vidare att läsförståelse inte är något som 

de själva specifikt examinerar i klassrummet men att det samtidigt är just 

elevernas förståelse av text som står i fokus för deras examinationer. Magnus 

påpekar också att han i sin undervisning inte lägger någon vikt vid att låta 

eleverna göra som i det nationella provet och ”sökläsa” efter svar i texten och 

sedan skriva ner dem:  

Magnus: Alltså att läsa och tänka, det tycker jag är fullt naturligt. Men sen att 
göra de här skrivuppgifterna, det gör man inte själv på lektionerna. Det behöver 
man inte träna lika mycket menar jag. Men vi läser ju och pratar om texterna. 
Men vi gör inga skriftliga prov till dem.  
    (Gruppintervju) 

 

Läsförståelse är med andra ord inte något som Magnus testar specifikt med 

riktade textfrågor utan det handlar mer om att tillsammans diskutera de olika 

texter som eleverna har läst. Karin och Nora resonerar i liknande ordalag och 

understryker att läsförståelseprovet inte är något man kan plugga sig till under 

ett par lektioner: 

Karin: Och att läsa mellan raderna, det är ju sånt som vi har gjort när vi har 
pratat om novellerna och när vi har haft de här romansamtalen. Och det finns 
ju ingen quick fix för att de ska lära sig utan det handlar ju om en förmåga som 
man får träna på när det gäller kursen. / … / Det är ju inte för att man ska klara 
nationella provet.  
    (Intervju 3) 

 

Citatet ovan illustrerar ett förhållningssätt gentemot elevers läsning som 

lärarna i studien ger uttryck för, nämligen att arbetet med läsning är något som 

sker över tid under hela kursens gång och detta gäller även examination av 

elevernas läsning.  

När lärarna i intervjuerna beskriver hur de examinerar läsning talar de om 

att det är viktigt att eleverna får möjlighet att göra både muntliga och skriftliga 

examinationer under kursens gång. Muntliga examinationer genomförs i form 

av diskussioner eller seminarier och de skriftliga examinationerna består av 

referatskrivande, att eleverna skriver läsloggar eller gör olika typer av 

textanalyser. I stället för läsloggarna som Linnea beskriver talar Jenny om 

nyckelordsanalyser där eleverna får diskutera och dra slutsatser av det de har 

läst. Analyserna anser Jenny ger en god bild av huruvida eleverna har förstått 
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det de har läst eller inte och eleverna får sedan en bedömning på hur väl de 

har utfört analysen. Nora å sin sida använder sig till exempel av skriftliga 

analyser utifrån nyckelscener som hon har valt ut i boken eleverna läst. 

Eleverna får ett konkret exempel på en specifik sida i boken och ska beskriva 

vad som händer i den scenen, vad som har hänt innan och vad som händer 

sedan. De får även resonera om på vilket sätt nyckelscenen har betydelse för 

handlingen. Nora menar, liksom Linnea ovan, att den här sortens examination 

fungerar som en kontrollfunktion för att kontrollera att eleven verkligen har 

läst boken samtidigt som det ger eleven möjlighet att visa att hen kan både 

förstå en text och skriva egna texter i anslutning till det, något som behövs för 

att kunna relatera läsningen till kursens kunskapskrav. 

Magnus förklarar vidare att han tycker att det är enklare att examinera 

elevernas läsning muntligt för att se om eleverna kan läsa en text och dra 

paralleller till sitt eget liv och ”där någonstans så är ju samtalet mycket 

enklare, när vi samtalar om litteratur, att examinera de delarna” (Intervju 2). 

Dessutom lyfter Magnus fram att han tycker att det muntliga kan vara en 

ganska trevlig examinationsform. Karin och Nora anser att huruvida eleverna 

har god läsförståelse när de läser en text får komma till uttryck i elevens egen 

textproduktion, som till exempel att skriva ett referat av en läst text eller olika 

typer av analyser. För Linneas del ser hon helst att eleverna redovisar sin 

läsning både muntligt och skriftligt: 

Linnea: Ja, då måste de skriva eller att man har seminarieform och 
förmodligen både och. Det går ju inte bara att ha seminarier utan det måste 
mynna ut i en skrivuppgift också tycker jag.  
    (Intervju 2) 

 

Även om Linnea lyfter fram muntliga seminarier som ett bra sätt för eleverna 

att redovisa sin läsning så vill hon i examinationssituationen även ha ett 

skriftligt underlag. Nora lyfter även att en examination av läsning ska ge 

eleverna tillfälle att visa att de kan jämföra flera texter samt ta ut budskap, 

tema, motiv och fabel i en text, eftersom ”det är det som är svenskans prov 

ofta, den här typen av uppgifter” (Intervju 2). Precis som Jenny, Linnea, 

Magnus och Nora beskriver också Karin att textsamtalet är centralt i 

undervisningen både vad gäller elevernas bearbetning av det lästa och när det 

gäller att examinera elevers läsning, eftersom det ger goda möjligheter för 

eleverna att kunna dra paralleller mellan olika verk och hänvisa till 

allmänmänskliga förhållanden, något kursens kunskapskrav tydligt 

efterfrågar. Karin menar också att det är viktigt att eleverna kan se mönster 

mellan olika texter eftersom de då bearbetar vad texterna faktiskt handlar om 

och därmed kan få ut mycket mer av sin läsning. Karin berättar vidare om att 

bedömningen i ett textsamtal kan gå till på så sätt att hon har med sig ett 

bedömningsmanus med de kunskapskrav som ska examineras och sen kryssar 

hon för eller antecknar hur väl eleven uppnår det som ska examineras. I 
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boksamtalet går det också att ställa kontrollfrågor som gör att det går att bilda 

sig en god uppfattning om huruvida eleven har förstått vad hen har läst: 

Karin: Ja, men om man pratar om en bok så kan man ju hela tiden ställa 
följdfrågor, hur menar du då, varför tror du… Hur hade du gjort om du hade 
varit i den situationen? Hur tolkar ni det avsnittet där när de gör det här och … 
Ja, och till exempel när vi pratade om de här novellerna så kan man ju också 
ställa frågor om olika småsaker i texten helt enkelt, om hur de upplever det 
eller hur de tolkar det och så.  
    (Intervju 3) 

 

Dessutom, resonerar Karin, kan man genom att ställa rätt frågor till eleverna 

lotsa dem fram så att de ges möjlighet att knyta an till även de högre 

kunskapskraven i kursen genom att kunna dra slutsatser av det de har läst, dra 

paralleller till andra verk och kunna koppla den aktuella texten till 

allmänmänskliga förhållanden. ”Så att det är nästan lite så att just det här 

kunskapskravet, eller det här brukar jag uppleva att de i samtalet kommer fram 

till”, säger Karin (Intervju 2). Även Nora uttrycker sig i liknande ordalag som 

Karin i citatet ovan och beskriver hur hon lägger upp examinationer av läsning 

så att uppgifterna kopplas till både kursens centrala innehåll och 

kunskapskrav. Som exempel ger hon att eleven ska ha kunskap om 

berättarteknik och kunna identifiera ett verks tema och motiv.  

Karin säger vidare att examinationer av läsning sällan står helt för sig själva 

utan att de oftast kombineras med examination av elevens muntliga eller 

skriftliga förmåga: 

 Karin: Ibland så kan man ju baka ihop dem lite då. För om vi har de 
boksamtalen till exempel, så tittar jag både på hur de har tolkat boken men 
också om de kan samtala i grupp, hålla ett förberett samtal lite. Eller om de 
skriver en examination av en roman då tittar jag både på hur de skriver och 
innehållet. Sen tar man ut de kunskapskrav som är aktuella och så bedömer 
man båda de två sen. Sen så försöker man täcka in alla kunskapskrav två, tre 
gånger under kursens gång. 
    (Intervju 1) 

 

Karin förklarar också att hon alltid utgår från kursens kunskapskrav när hon 

planerar en examination, vilket blir tydligt i resonemanget ovan. Även Nora 

reflekterar över att läsning ofta examineras i kombination med en annan 

förmåga ”och därför så mäter också, när de gör bokanalyser så är det 

ofrånkomligt att skrivförmågan, förmågan att uttrycka sig kommer att komma 

i vägen, eller hjälper dem”, säger hon (Intervju 3). När lärarna bedömer en 

elevs läsförmåga görs detta således genom ett raster av elevens förmåga att 

uttrycka sig muntligt eller skriftligt, vilket enligt Nora gör det svårare att 

avgöra vad som beror på god läskompetens och vad som handlar om att kunna 

kommunicera om det lästa på ett bra sätt.  
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Den bild som framträder i materialet är således att textsamtalet, gärna i 

form av ett seminarium, även intar en central roll när det gäller att bedöma och 

examinera elevernas läsning. Det är också tydligt att lärarna i intervjuerna 

nästan uteslutande talar om läsning av skönlitterära texter när de talar om hur 

de examinerar elevernas läsning under det att texter av sakprosakaraktär 

endast nämns i förbifarten, och då i huvudsak i samband med referatskrivande. 

Lärarna resonerar också i termer av textanalys och texttolkning snarare än om 

läsförståelse. Karin, och även Nora, påtalar att när det gäller examination av 

läsning så är det i hög grad kopplat till olika typer av texter som eleverna 

producerar utifrån det de har läst. Karin säger att hon tycker att hon ganska 

snabbt märker en elevs språkliga förmåga när de skriver olika texter och att 

det ofta hänger ihop med elevens läskompetens. Hon förklarar att de som har 

svårt att uttrycka sig och skriva ett referat oftast även brukar ha problem med 

läsförståelsen, även om det kanske inte är just läsförståelsen som står i fokus 

vid läsning av sakprosatexter: 

Karin: Men när vi läste den här debattartikeln, till exempel, då examinerade 
ju inte jag dem på förståelsen egentligen. Utan det är mer som att man tränar 
dem och hjälper dem och visar hur man ska läsa en text men man examinerar 
kanske inte förståelsen egentligen, mer än indirekt.  
    (Intervju 3) 

 

Att läsförståelsen examineras indirekt säger Karin har att göra med att hon 

sällan delar ut till exempel en tidningsartikel och låter eleverna svara på frågor 

som visar om eleverna har förstått den eftersom ”man tittar ju inte bara på 

läsningen som en isolerad del när det gäller faktatexter utan man använder 

dem alltid till någonting” (Intervju 3). Läsning av sakprosa i hennes 

undervisning examineras oftast genom att eleverna får skriva ett referat och 

då är det snarare hur eleverna skriver som hamnar i fokus för bedömningen, 

uttrycker Karin.  

Samtidigt som lärarna talar om att de behöver examinera elevernas läsning 

på olika sätt uttrycker de också att det bästa vore om de slapp tänka på 

kunskapskraven över huvud taget när det gäller läsningen. ”Det optimala vore 

om man skulle slippa sätta betygsgradering på läsandet, för lustens skull,” 

säger Nora (Intervju 2) och Linnea säger att hon vill ”kanske inte bara [ha] 

fokus på prov utan mer fokus på samtal och diskussioner” (Intervju 4) och 

även Magnus är inne på samma spår:  

Magnus: Det känns ju inte som det viktigaste att bara jobba med 
kunskapskraven, utan det känns ju även att jobba med individerna så att de får 
verktyg att hantera pennan och läsningen … / ... / Man brottas där lite grand.  
    (Intervju 4) 

 

Lärarna ger ovan en bild av svårigheten i att kombinera det dubbla uppdraget 

av att både väcka elevernas lust att läsa och samtidigt behöva bedöma och 
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examinera elevernas läsning. Nora berättar om ett tillfälle när hon under 

kursens gång lät eleverna redovisa sina böcker i biblioteket med 

skolbibliotekarierna för att ”eleverna skulle få komma ut ur klassrummet och 

prata med varandra om sin läsning och med någon annan” än med Nora 

(Intervju 1). Hon berättar att i stället för diskussionsfrågor på ett papper så fick 

eleverna dra lappar ur en burk och diskutera det som stod på lapparna, vilket 

var allt från bokomslag till bokens tema och att dra paralleller till andra 

böcker. Efteråt berättade bibliotekarierna att flera elever satt kvar och 

diskuterade böckerna även sedan lektionen var slut och att de blev inspirerade 

att läsa varandras böcker. ”Det var så bra att inte Nora var med, för då kan vi 

inte få något betyg på det här, då kan vi bara prata”, berättar Nora att eleverna 

hade sagt efteråt (Intervju 2). Det tycks således som om även eleverna i Noras 

klass upplever att läsningen blir mer lustfylld och givande när den inte sker 

inom ramen för examination och betygsättning.  

Det nationella provet som examination av läsning 

När lärarna jämför hur de examinerar elevernas läsning i klassrummet med 

hur de tycker att läsförståelseprovet fungerar som ett instrument för att 

examinera läsning är det en något kluven bild som framträder. Lärarna tycks 

vara relativt överens om att provet i de flesta fall bekräftar deras bild av en 

elevs läskompetens. Samtidigt lyfts även en upplevd diskrepans mellan 

provets utformning och vad som är väsentligt att examinera när det gäller 

läsning:  

Nora: Alltså, instrument för att, kanske att det säger mig en del om att de borde 
öva på att läsa eller inte öva på det. Ja, men den här har fattat och så, men som 
examination tycker jag inte att läsförståelsen ger alls samma sak som en annan 
typ av text där de skriver egna texter och reflekterar … För visst reflekterar de 
väldigt lite om de kan få ett B när de skriver ’han lämnade’ … Alltså, det är 
två, tre ord så där, då tycker jag nog inte riktigt att det är … Ja, är det en 
reflektion? 
    (Intervju 4) 

 

Nora återkommer till temat vid flera intervjutillfällen och säger då att i ett 

läsförståelseprov så kanske man i viss mån kan komma åt om en elev kan läsa 

mellan raderna, men att det inte går att jämföra läsningen i provet med att 

kunna relatera det lästa till ”allmänmänskliga förhållanden eller till paralleller 

med andra verk och gemensamma tankar” (Intervju 3). Även Karin resonerar 

om att hon inte tycker att provet är tillförlitligt när det gäller att få information 

om elevernas läskompetens. ”Jag tycker det är bättre, eller lättare att testa i ett 

samtal med eleverna egentligen”, säger hon (Intervju 3). Magnus resonerar på 

ett liknande sätt:  
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Magnus: För om man inte klarar av att sammanfatta en text, ja, då är det ju 
någonting. Då behöver man inte göra ett läsförståelseprov för det utan då vet 
vi det. 
    (Intervju 2) 

 

Magnus och Karin ifrågasätter med andra ord nyttan med ett läsförståelseprov 

eftersom undervisningen ger bättre information om hur det står till med 

elevernas läskompetens.  

Karin nämner också att hon ibland kan bli förvånad över en elevs resultat 

på läsförståelseprovet om eleven verkar ha missuppfattat en fråga eller en text 

trots att samma elev i klassrummet flera gånger visat att hen kan förstå olika 

texter och läsa mellan raderna. Resultatet på provet blir därmed enligt Karin 

inte helt tillförlitligt och vid flera tillfällen under intervjuerna kallar hon det 

nationella läsförståelseprovet för ett ”stickprov”:  

Karin: Jag tycker att det här läsförståelseprovet, det är bra att det finns, men 
problemet med det är att det är ett litet stickprov bara. Det visar egentligen inte 
vad vi … Alltså om man jämför det med andra delar vi får in från kursen och 
där vi kan se vad eleverna kan så ger det vi får under kursen mycket mer 
information om elevens kunskaper än vad det här lilla stickprovstestet ger. 
    (Gruppintervju) 

 

Karin hänvisar här, precis som de övriga lärarna i studien, till hur viktigt 

arbetet med läsning är under hela kursen och att det är den information om 

elevens kunskapsutveckling som samlas in under kursens gång som verkligen 

säger något om elevens kompetens vad gäller läsning. Hon menar vidare att 

provet på ett bättre sätt skulle visa på elevers läskompetens om de fick läsa två 

romaner och resonera om dem i stället för hur provet nu är utformat, men säger 

samtidigt att det nog inte skulle vara praktiskt genomförbart att ha en sådan 

examinationsform som ett nationellt prov.  

Karin fortsätter sitt resonemang med att eleverna kan få både bättre och 

sämre resultat på provet än vad de uppvisat i klassrummet. I ett sådant fall 

understryker Karin att ett prov med ett litet urval av texter inte kan säga lika 

mycket som det arbete som sker kontinuerligt under kursens gång: 

Karin: Så därför är det kanske lite konstigt om man misslyckas på nationella 
provets den här delen och har skrivit kanske jättebra referat och haft 
jättemycket goda reflektioner om litterära texter när vi haft boksamtal och när 
man har skrivit om texterna. / … / Och sen helt plötsligt så läser man någon 
novell i läsförståelseprovet som man inte förstår. Vad säger då det om hela ens 
läsförståelse? Ja, kanske inte jättemycket för att … Helhetsbilden är viktigare 
än resultatet på nationella provet.  
    (Intervju 3) 
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Om resultatet på provet skiljer sig mycket från vad eleven har presterat på 

olika uppgifter i kursen så tvekar Karin således inte att låta det som hon har 

upplevt i klassrummet vara det som får betydelse vid betygsättningen.  

Ett annat exempel på hur lärarna kan uppleva en konflikt mellan sin egen 

klassrumspraktik och det nationella läsförståelseprovet lyfts av Nora som 

anser att provkonstruktören försöker mäta något som inte går att mäta genom 

att låta eleverna bara kryssa i olika svarsalternativ. För Nora orsakar detta en 

krock mellan vad hon har fått lära sig om bedömning av litteraturläsning och 

litteraturanalys, hennes tolkning av kursens kunskapskrav och det som 

mätningen av elevernas läsning enligt henne står för i det nationella provet:  

Nora: Jag tycker inte att det är samma sak. / … / Och just när det gäller läsning 
och läsförståelse så tycker jag ju att en läsning av skönlitteratur och egna 
slutsatser, tema, motiv, kunna koppla det till allmänmänskliga förhållanden, 
som det står för betyget A. Det kan man ju inte någonsin komma upp till 
egentligen när man har fyra svarsalternativ och kryssar. Och då blir det liksom 
en liten poäng … ’Åh, här har du tjugoåtta rätt av trettio, det blir ett A’. Så man 
har återgått lite till en poäng … Det är nog det som är hela grejen, och sen när 
man ska kryssa i då, ja, det här blev ett A … Fast hur vet jag att det här är ett 
A? När det vi har lärt oss är att det måste vara så mycket större än så. Där kan 
jag se att det är ett problem.  
    (Intervju 3) 

 

För Nora blir det motsägelsefullt att en elev genom att sätta ett kryss i rätt 

svarsruta i läsförståelseprovet ska kunna uppnå samma kvalitet på 

kunskapskraven om läsning som i hennes tolkning av samma kunskapskrav. 

”Som examination av läsning tycker jag inte att det funkar så bra, just 

läsförståelsebiten”, konstaterar Nora (Intervju 3). Precis som Nora tycker 

Jenny att det är något som skaver med läsförståelseprovet och hon anser att 

provet handlar alldeles för mycket om detaljer. Jenny återkommer ofta under 

intervjuerna till hur arg hon är på läsförståelseprovet. Hon förklarar att det är 

provets detaljfrågor som irriterar henne eftersom de omöjligt kan ge samma 

djup som när eleverna visar att de har hittat kärnan i en roman, som när de till 

exempel arbetar med nyckelord: 

Jenny: Och det är det som är så himla belönande, när man ser utvecklingen, 
hur de har fått djupet. Och det är det jag ofta säger att de här detaljfrågorna 
som jag tycker att det blir i nationella proven, de ger inte alls lika mycket som 
det här på djupet, att de hittar kärnan i boken. 
    (Intervju 4) 

 

För Jenny blir det, liksom för Karin och Nora ovan, en krock mellan provets 

utformning för att bedöma elevernas läsning och den egna undervisningens 

fokus. Jenny säger vidare att hon är noga med att förmedla till eleverna att det 

inte finns något rätt eller fel i deras texttolkningar och säger att eleverna 

uppskattar detta då det tvingar dem att tänka själva. Jenny förklarar att hon 
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genom elevernas skriftliga textanalyser ser helt andra kvaliteter hos eleverna 

och som hon värderar mycket högre än ”provets detaljfrågor” och på förhand 

färdiga svar. ”Jag kanske inte bryr mig lika mycket om de har förstått allting 

utan jag vill att de ska förstå helheter, eller göra det till sitt”, förklarar Jenny 

(Intervju 3). Jenny talar vidare om provet i termer av att det är orättvist 

eftersom hon upplever att det slår så hårt mot elevens provbetyg om de råkat 

missa någon detaljfråga på provet. ”Då blir det inte en morot, då blir det inte 

en uppmuntran, att vilja läsa, för så gör man inte när man läser” slår Jenny fast 

och fortsätter med att säga att lustläsning inte har med detaljer att göra utan 

läsningen ska fokusera vad eleverna har upplevt och känt i mötet med texten 

(Intervju 4). Magnus är inne på samma spår och sätter läsförståelseprovet i 

relation till uppdraget att öka lusten till läsning och konstaterar att ”man kan 

ju mäta hur man förstår, men man kan inte riktigt mäta lusten för man vet ju 

inte hur mycket de hade före och hur mycket de fick” (Intervju 3). 

Lärarna i studien ger även uttryck för en tveksamhet till om det verkligen 

på ett objektivt sätt går att mäta elevers läsförståelse på det sätt som det 

nationella provet är tänkt att göra. De påpekar att det är svårt att mäta hur väl 

elever tolkar text. ”Det är ju jättesvårt för att man tolkar texter så olika”, 

konstaterar Magnus (Intervju 3). Han återvänder till samma tankegång i den 

följande intervjun och säger att han är tveksam om han ”gillar alla frågor som 

ställs i provet” och att ”det är någon som har valt vad som är rätt och fel” 

(Intervju 4). Han kan förstå att eleverna svarar fel på vissa frågor eftersom det 

är fullt möjligt att både förstå frågorna och texterna på olika sätt:  

Magnus: Jag ser ju att de har förstått texterna, sen har de tolkat frågan olika 
beroende på deras egen erfarenhetsbakgrund, tror jag. Men de har ändå gjort 
ett ställningstagande. Att de har svarat fel kan bero på, det beror ju inte på att 
de inte förstår texten, tror jag, utan det beror väl på att de tolkar annorlunda. 
    (Intervju 4) 

 

Magnus visar här på hur han tycker sig se att elever kan ha gjort bra tolkningar 

av texterna de läst även om svaren inte faller inom de godkända gränserna i 

provets bedömningsanvisningar. Karin lyfter också att hon och hennes 

kollegor på skolan anser att bedömningsanvisningarna till läsförståelseprovet 

är för snäva. ”De skulle kunna svara så här och haft rätt också till exempel,” 

säger Karin (Intervju 4) och Jenny nämner att hon brukar göra provet 

tillsammans med eleverna men att inte ens hon brukar ha alla rätt enligt 

bedömningsanvisningarna. Lärarna nämner också att de tycker att själva 

provsituationen är en pressad och onaturlig situation där eleverna tvingas läsa 

okända texter under tidspress och sedan svara på textfrågor utan att hinna 

reflektera och tänka efter. De menar att många elever låser sig i en så konstlad 

situation och att det därmed inte är säkert att det är just elevernas läskompetens 

som prövas och mäts i läsförståelseprovet. Karin resonerar om det 
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problematiska med att testa och mäta elevers läsförståelse med ett skriftligt 

prov: 

Karin: Och sen läsning blir aldrig någonting heller förrän man gör någonting 
med det man har läst. Antingen pratar om det eller skriver om det eller … /…/ 
Och då kan man fråga sig, hur ska man mäta läsningen? Det kanske lika mycket 
handlar om ens muntliga förmåga eller skriftliga förmåga. 
    (Gruppintervju) 

  

I detta uttalande ger Karin uttryck för en uppfattning som alla lärarna i studien 

uttalar. De anser att det är i undervisningssituationen, i kontrast till 

provsituationen, som lärarna verkligen kan få en uppfattning om varje elevs 

förmåga att läsa och tolka text. Resultatet på det nationella provet motsvarar 

bara en mätpunkt och kan inte ersätta det arbete med läsning som sker under 

hela kursen. Det verkar således som att det uppstår en krock mellan lärarnas 

klassrumspraktik och yttre policykrav på mätbara resultat, representerat av det 

nationella läsförståelseprovet.  

Sammanfattning  

När lärarna resonerar om vad läsförståelse innebär använder de uttryck som 

att eleverna ska kunna ta ut det viktigaste i en text, följa den röda tråden, läsa 

mellan raderna och kunna läsa med inlevelse. Eleverna ska också veta att det 

finns olika sätt att läsa på, som till exempel att skumläsa och att närläsa, och 

de ska veta när de behöver läsa på olika sätt. Lärarna pratar också om att 

eleverna behöver kunna sammanfatta en text och förstå både delar av texter 

och helheter. Även om lärarna i stort nämner olika faktorer som ingår i 

läsförståelse visar de upp en osäkerhet kring vad läsförståelse innebär och 

vilka komponenter som ingår i läsförståelse. Lärarna lyfter fram att de inte 

anser att de har fått verktyg vad gäller teorier eller begrepp om läsförståelse 

med sig från sin lärarutbildning.   

Lärarna resonerar också om hur de gör när de examinerar läsning i 

klassrummet och lyfter fram att det ofta görs i kombination med att testa 

elevernas skriftliga och muntliga förmåga. Det är även tydligt att kursens 

kunskapskrav får stor påverkan på hur examinationerna genomförs, till 

exempel säger lärarna att eleverna ska kunna dra paralleller mellan olika lästa 

verk eller resonera om texterna utifrån så kallade allmänmänskliga 

förhållanden, formuleringar som är direkt hämtade från kursens 

kunskapskrav. I relation till kursens nationella läsförståelseprov menar lärarna 

att de inte tränar specifikt för att eleverna ska klara det nationella 

läsförståelseprovet, som av Karin benämns som ett stickprov, utan lärarna 

arbetar med läsningen under hela kursen gång. Lärarna upplever att den 

examination av läsning som speglas i det nationella provet skiljer sig från hur 
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de själva examinerar läsning under kursens gång eftersom de sällan 

examinerar läsningen isolerad från muntliga och skriftliga förmågor utan låter 

de olika förmågorna integreras vid examinationerna till en helhet. Provet anses 

i stället fokusera på detaljer. Lärarna lyfter därmed fram att det som görs på 

lektioner därför får större tyngd vid betygsättning än resultatet på det 

nationella provet. Lärarna ger också uttryck för att de helst skulle vilja slippa 

bedöma och examinera elever när det gäller läsning eftersom det står i vägen 

för att väcka elevernas läslust och möjlighet att uppleva läsningen som 

givande.  
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Kapitel 10 Anpassning och motstånd – 
navigering under ett performativt tryck 

”Jag tycker nog att de senaste åren så har jag blivit mindre fri.” 

   (Jenny, intervju 3) 

 

 

När lärarna som deltar i studien i avhandlingens Del I talar om sin 

undervisningspraktik i relation till läsning och syftet med läsning i 

undervisningen i kursen Svenska 1, är kursens nationella läsförståelseprov 

tämligen avlägset i deras tal. Den bild som framträder är att textarbetet i 

undervisningen har ett större mål än att eleverna ska klara ett nationellt prov. 

Detta står i kontrast till hur närvarande det nationella provet är i intervjuerna 

när lärarna talar om undervisningen i kursen Svenska 1 som helhet. Ball 

(2003) menar att utbildningsreformer, som till exempel gymnasiereformen 

2011, inte bara påverkar lärares undervisning utan även lärarna själva. I sitt 

uppdrag som svensklärare behöver lärarna navigera mellan olika krav som 

ställs på dem, varav ett krav är att hantera nationella prov i sina kurser. Den 

påverkan av det nationella provet i Svenska 1 på lärarna och undervisningen i 

kursen som framträder när lärarna talar om sin praktik handlar om olika 

förberedelser inför provet, om hur de upplever att provet ger dem ramar för 

undervisningen som både stöder och begränsar deras handlingsutrymme. 

Lärarna uppvisar både motstånd och anpassning till dessa ramar. Dessutom 

framträder en bild av de nationella proven som en del av det performativa 

trycket som finns i skolan idag.  

Det föregående kapitlet visade att lärarna tycker att de inte har fått 

tillräcklig med verktyg för att utveckla elevers läsförståelse i undervisningen 

och att examinationer av elevers läsning i klassrummet ger en mer rättvis bild 

av elevers läskompetens än det nationella läsförståselprovet. I följande kapitel 

står avhandlingens femte forskningsfråga om vilka utmaningar i relation till 

det nationella provet i kursen Svenska 1 som synliggörs i lärarnas tal om 

undervisningen i fokus.  
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Nationella provet – relevant innehåll men otydligt syfte 

Som nämnts tidigare innebar reformen Gy11 att ett nationellt prov i svenska 

infördes på gymnasiet redan i årskurs 1, en ny reform och en policystyrning 

som de fem lärarna varit tvungna att förhålla sig till i sin undervisning. Lärarna 

tycks vara relativt överens om att provet rent innehållsmässigt känns relevant 

i relation till ämnesplanens centrala innehåll. Om man ser till hela det 

nationella provet i kursen Svenska 1, det vill säga alla de tre delproven som 

prövar skriftlig och muntlig framställning samt läsförståelse, är lärarna också 

relativt nöjda med provet och nämner flera olika aspekter av provet som de 

tycker är bra. Av de tre delproven är det framför allt det muntliga provet som 

lärarna talar om i positiva ordalag. De framhåller att det delprovet känns 

relevant, är välkonstruerat med bra material och att det brukar ha ett bra och 

angeläget tema. Det kan till och med vara roligt både att öva inför och att 

genomföra provet och lärarna påpekar att eleverna oftast brukar lyckas riktigt 

bra på det muntliga delprovet. ”Det muntliga [provet], det tycker jag är 

jättebra, och det skriftliga”, säger Jenny (Intervju 3) och Nora resonerar på ett 

liknande sätt: 

Nora: Jag tycker att den muntliga delen är jättebra, just också för att de tar det 
på allvar och de förbereder sig och de övar och den delen kan jag tycka att den 
tillför ju bara. Och sen som sagt den typen av uppsatsskrivande är bra. 

(Intervju 4)  

 

Trots att Nora tycker att både det muntliga och skriftliga delprovet är bra gör 

hon dock tillägget att hon inte ser att hon nödvändigtvis behöver göra den 

typen av uppgifter inom ramarna för ett nationellt prov. Hon menar att hon 

skulle kunna testa elevernas förmågor lika väl genom andra uppgifter som hon 

gör inom ramen för undervisningen.  

Provet i skriftlig framställning är det delprov som anses vara det som 

eleverna har svårast för men även det delprovet talar lärarna om i termer av 

att det är relevant för kursen och att det ger god information om elevernas 

skrivutveckling. När det gäller läsförståelseprovet tycks lärarna dock vara mer 

ambivalenta i sin inställning. De har en hel del synpunkter på 

provkonstruktionen och på själva provsituationen som nämns som konstlad 

och onaturlig. Linnea lyfter till exempel fram att det är ett stressmoment att 

eleverna oftast sitter i en skrivsal tillsammans med många andra elever och på 

en kort tid ska läsa och förstå texter som de varken har stiftat bekantskap med 

tidigare eller får möjlighet att bearbeta för att skapa en förståelse för. Även 

Jenny nämner tidspressen vid skrivsituationen som ett stressande moment. 

Under intervjuerna lyfter dock lärarna även fram aspekter som de anser vara 

mer bekymmersamma med läsförståelseprovet, som till exempel att provet är 

löst förankrat i kursens ämnesplan och att det finns ett glapp mellan provets 

resultatredovisning och kursens kunskapskrav. Nora lyfter fram att hon anser 
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att förfarandet i och med införandet av läsförståelseprovet inte anses ha varit 

tillräckligt omgärdat med information och det tycks som om syftet med att 

införa ett nationellt läsförståelseprov i årskurs 1 på gymnasiet inte är helt 

tydligt för lärarna. Karin hänvisar till att det står i lärarmaterialet att det 

nationella provet ska stödja lärarna i betygsättning, men säger samtidig att det 

är tydligare att lärarna får ett stöd när det gäller de muntliga och skriftliga 

delarna. Jenny och Nora säger att de tror att läsförståelseprovets införande har 

med de försämrade resultaten i PISA-undersökningen att göra och en önskan 

om att öka kontrollen över skolan. Linnea resonerar i liknande ordalag: 

Linnea: Men att det är läsförståelse i Svenska 1 men inte i Svenska 3 tänker 
jag att det måste vara att man tänker att de är dåliga att läsa när de kommer 
från grundskolan. Att det finns en sån samhällstanke i det. Och därför slänger 
man in ett nästan likadant prov som de har i årskurs nio. 
    (Gruppintervju) 

 

Jenny och Linnea ger uttryck för att läsförståelseprovet har införts för att det 

nationellt finns en nedåtgående trend när det gäller äldre elevers läsförmåga, 

men gör inte samma koppling till att de muntliga och skriftliga delproven 

också är nya i årskurs 1.  

I sina resonemang om nyttan med det nationella läsförståelseprovet ger 

lärarna också uttryck för att de har ett formativt förhållningssätt till sin 

undervisning och till elevernas läsutveckling och både Nora och Jenny lyfter 

det problematiska med att de inte får möjlighet att arbeta vidare med eleverna 

efter att de fått resultatet på det nationella provet. De skulle hellre se att provet 

låg i början av kursen, som ett diagnostiskt test utifrån vilket de sedan kan 

arbeta vidare med elevernas läskompetens. Detta anser de skulle ge provet ett 

tydligare syfte.  

Förberedelser för provet eller förberedelser för livet 

När det gäller att förbereda eleverna inför det nationella provet i Svenska 1 

hänvisar lärarna till det förberedelsematerial från Skolverket som återfinns i 

lärarmaterialet som medföljer provet (Skolverket, 2014) och som alla säger 

sig plikttroget gå igenom med eleverna någon vecka före själva provtillfället 

i enlighet med instruktionerna. Dessutom talar lärarna med eleverna om hur 

provet är uppbyggt, vilken typ av frågor som kan komma och att antalet rader 

i skrivhäftet indikerar hur långt svar provkonstruktören tänker sig att frågan 

kräver. Ingen av lärarna säger dock att de medvetet arbetar mot 

läsförståelseprovet i sin undervisning genom att till exempel konstruera några 

förberedelseövningar som explicit har låtit eleverna öva på samma typ av 

uppgifter som kan tänkas komma på läsförståelseprovet. Karin och Nora anser 

att det är svårt att direkt förbereda eleverna för läsförståelseprovet eftersom 

det aldrig går att veta vilka texter eller vilken typ av frågor som kommer på 
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provet. ”Jag tycker det svårt att förbereda dem för det, mer än att säga att de 

ska läsa frågorna noga”, säger Karin och fortsätter: ”Det finns egentligen inget 

sätt att plugga sig till det egentligen, det är liksom vad vi har gjort under hela 

kursen i så fall” (Intervju 3). Det hon som undervisande lärare kan göra som 

en sorts förberedelse, menar Karin, är att öva referatskrivande av sakprosa och 

att läsa olika texter och diskutera och sammanfatta dem. Just referatskrivandet 

framhålls av studiens lärare som en gynnsam förberedelse inför 

läsförståelseprovet. De nämner dock att detta inte är något man gör specifikt 

för att öva inför provet, utan något som anses vara en del av den ordinarie 

svenskundervisningen som lärarna alltid har ägnat sig åt. Men, tillägger de, 

referatskrivandet är ett bra sätt att få en uppfattning om elevernas 

läskompetens, om eleven inte förstått texten kan hen inte heller skriva ett 

fungerande referat av den.  

Lärarna lyfter också fram att det är viktigt att eleverna har fått lära sig om 

bildspråk och att läsa mellan raderna innan de skriver provet. Även arbete med 

diktanalys och analys av annan skönlitteratur, främst romaner och noveller, 

anges som viktiga moment för att förbereda eleverna inför läsförståelseprovet. 

Alla fem lärarna framhåller också vikten av att läsa och diskutera flera olika 

texttyper under hela kursen som en god grund inför läsförståelseprovet, men 

att det inte är något de gör som en förberedelse för provet utan något som ingår 

som en naturlig del i svenskämnet. Nora säger till exempel: 

Nora: Men just läsförståelsen tänker jag nog inte så mycket på. / … / Det är 
ingenting som jag kan förbereda dem för en lektion, menar jag. Utan det är 
någonting som de måste öva sig och jobba med och läsa mycket och så där.  
    (Intervju 3) 

 

Nora är noga med att understryka att aktiviteter som att läsa, tolka och samtala 

om olika texter är något som lärare och elever gör hela tiden i svenskämnet. 

Att just läsa och tolka skönlitteratur och att detta är något som är centralt i 

svenskämnet och som svensklärare kontinuerligt arbetar med oavsett 

läsförståelseprov framför lärarna som ett argument för att deras undervisning 

inte har påverkats av att ett läsförståelseprov har införts i årskurs 1. I stort sett 

verkar lärarnas handlingar i direkt anslutning till det nationella 

läsförståelseprovet för att förbereda eleverna för provet handla om att gå 

igenom Skolverkets förberedelsematerial och eventuellt lite referatskrivning 

av olika texter.  

När det gäller påverkan på undervisningen av det nationella provet i 

Svenska 1 är det dock tydligt att delproven i muntlig och skriftlig 

framställning får en direkt påverkan på vad som händer i klassrummet. Jenny 

berättar till exempel att hon inför det muntliga provet låter eleverna öva genom 

att de får göra en muntlig presentation som utgår från läsning av faktatexter 

med anknytning till det program som eleverna går och som är mer eller mindre 

en exakt kopia av delprovet i muntlig framställning. När det gäller det 
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skriftliga delprovet förekommer även där tydligt inriktade uppgifter i kursen 

som liknar hur uppgiften är utformad i det nationella provet. På Jennys skola 

konstruerar lärarna en gemensam uppgift i diktanalys som både ska förbereda 

eleverna på hur man gör en diktanalys men framför allt på hur de ska hantera 

det dataprogram som det nationella provet ska skrivas i. Både Karin och Nora 

beskriver hur svensklärarna på deras skolor har en gemensam skrivning för 

årskurs 1 där eleverna får läsa ett flertal texter som sedan används som 

underlag för en större skriftlig uppgift. Karin berättar att uppgiften på hennes 

skola ”liknar lite nationella provuppgiften på våren” (Intervju 1) och Nora 

beskriver en liknande uppgift som de gör på hennes skola:  

Nora: Den är upplagd på ett liknande sätt som det nationella provet är upplagt 
och mäter samma kunskapskrav. Den är kopplad till samma kunskapskrav och 
då är det ett sätt också att kunna få göra det här två gånger. Dels för övning 
men dels för att i fall man misslyckas en gång så ska det finnas …  
    (Intervju 3) 

 

Jenny, Karin och Nora beskriver ovan hur de inom ämneslaget hjälps åt på 

skolan att konstruera gemensamma uppgifter som liknar det skriftliga 

delprovet i det nationella provet, dels för att eleverna ska vara väl förberedda 

för de två delproven, dels för att det är viktigt att eleverna här får visa sina 

förmågor även utanför provsituationen. Detta förfarande står dock i kontrast 

till läsförståelseprovet som får betydligt mindre direkta förberedelser än de 

andra två delproven.  

Karin, Jenny, Linnea och Nora menar att även om det nationella provet 

finns i deras medvetande när de planerar kursen tänker de inte specifikt på det 

nationella läsförståelseprovet när de i augusti planerar sin kurs i Svenska 1 

inför det kommande läsåret. De understryker att det faktum att det nu finns ett 

läsförståelseprov i årskurs 1 inte har påverkat undervisningen i särskilt hög 

grad eftersom de arbetar med läsningen i stort sett på samma sätt som innan 

provet infördes. ”Ja, min Svenska 1 ser nog ganska lika ut ändå”, konstaterar 

Jenny (Gruppintervju). Karin uttrycker sig i liknande ordalag: 

Karin: Nej, jag tänker inte på det, faktiskt. Det kommer [ … ] eller det är väl 
så självklart att det ingår i svenskämnet på något sätt. / … / Ja, när vi pratar om 
syfte med olika texter så är det ju egentligen en förberedelse för det fast jag 
tänker nog mer att det är en förberedelse för livet mer än en förberedelse för 
läsförståelsedelen på nationella provet.  
     (Intervju 3) 

 

Även om Linnea säger att hon inte planerar sin kurs efter det nationella provet 

så medger hon att hennes kurs nog ändå hade sett annorlunda ut om det inte 

funnits ett nationellt prov i kursen. ”Det hade det naturligtvis gjort, jag hade 

ju inte gjort ett nationellt prov om jag hade fått välja själv”, resonerar Linnea 

(Intervju 1). Magnus är inne på samma spår och konstaterar att han tror att 
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hans kurs nog hade sett annorlunda ut om det inte funnits ett nationellt prov i 

kursen. Även om han säger att han inte bygger sin undervisning på det 

nationella provet så känner han att han nog fokuserar mer på färdigheterna 

med det formella skrivandet inför det skriftliga provet än han skulle gjort om 

provet inte funnits, och att han nog annars hade ägnat mer tid åt att läsa och 

förstå texter. Magnus är inte ensam om att önska att det funnits mer utrymme 

för att läsa fler texter med eleverna under läsåret utan Linnea, Jenny, Nora och 

Karin uttrycker samma sak när de talar om vad de skulle vilja göra mer av i 

kursen. De anger dock både tidsbrist och fokus på det vetenskapliga 

skrivandet, vilket gör att de behöver ägna mycket tid åt att förbereda eleverna 

för det skriftliga delprovet, som anledning till att det inte blir lika mycket 

läsning i kursen som de skulle vilja. 

När det gäller lärarnas tal om hur de uppfattar det nationella provet i 

Svenska 1 och hur provet påverkar deras undervisning är det således en kluven 

bild som växer fram. Å ena sidan säger lärarna att de arbetar med läsning i 

stort sett som de alltid har gjort, å andra sidan styrs de mot att explicit 

förbereda eleverna för de muntliga och skriftliga delproven genom att till 

exempel konstruera uppgifter som är mer eller mindre kopior på uppgifterna i 

det nationella provet. Även om lärarna på det stora hela inte anser att de har 

låtit sin undervisning påverkas nämnvärt av införandet av ett nationellt 

läsförståelseprov så är det nationella provets närvaro mycket påtagligt genom 

hela intervjuserien. Under den avslutande gruppintervjun med alla fem lärarna 

ställdes därför frågan till lärarna om hur de såg på att det nationella provet 

varit så närvarande i deras tal under hela läsåret. Linnea förklarar att det nog 

blivit så eftersom de nationella proven ”haussas upp” (Gruppintervju) så 

mycket i skolan idag och att de får ett stort utrymme både i kursen och vad 

gäller den tid lärarna får ägna åt att rätta proven. Även de andra lärarna ger 

uttryck för samma ståndpunkt och Karin förklarar att eftersom provet tar in 

många delar av kursen så är det ganska omfattande. Om lärarna dessutom vill 

förbereda eleverna inför provet genom att låta dem göra någonting liknande 

en gång före själva skrivtillfället så har provet lagt beslag på tre, fyra månader 

av kursen, menar Karin. 

Glapp mellan prov och kunskapskrav 

Något som framför allt Karin, Nora och Jenny lyfter i relation till det 

nationella provet i Svenska 1 är hur provet korrelerar med kursens 

kunskapskrav. Resultatet på de två delproven i muntlig och skriftlig 

framställning anser de vara lätt att hantera eftersom de betygsätts med hjälp 

av matriser och kriterier som återfinns i kursens kunskapskrav. Här anser 

lärarna att korrelationen mellan delprovens innehåll och kursens 

kunskapskrav stämmer väl överens med varandra och resultaten på delproven 

läggs till kursens övriga betygsunderlag. ”Det muntliga är ganska tydligt 

kopplat, eller väldigt tydligt kopplat till det, och det skriftliga också, är det ju 
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faktiskt”, säger Karin (Intervju 3). Så är inte fallet med resultatet på 

läsförståelseprovet som i stället anges med summan av de poäng som elevens 

svar genererat på de olika provfrågorna och som sedan i en tabell anger vilket 

av de sex olika betygsstegen en viss summa poäng motsvarar. Detta uppfattas 

av lärarna som att det finns ett glapp mellan provet och kursens styrdokument. 

Karin uttrycker det som att ”läsförståelsedelen är lite luddigt kopplad till 

kunskapskraven” (Intervju 4) och Magnus konstaterar att ”även fast nationella 

provet bygger på lästa texter så tycker jag att nej, det känns inte som att man 

får samma draghjälp” (Intervju 3). Nora pekar på det problematiska med att 

översätta ett kvantitativt poängprov till kvalitativa kunskapskrav:  

Nora: Det var det jag ställdes inför när jag skulle omsätta läsförståelseprovet, 
jag skulle omsätta de här poängen till kunskapskrav. Det var då som jag ställdes 
inför, men vänta, stopp ett tag, var det inte det här vi skulle komma ifrån?  
    (Intervju 3) 

 

Nora tycker att det är motsägelsefullt att läsförståelseprovet bedöms medelst 

ett poängprov eftersom idén med de nya kunskapskraven i Gy11, enligt hennes 

tolkning, är att just se till kvaliteten i elevernas förmågor. Karin går ett steg 

längre och ifrågasätter vem provet egentligen är till för och hon är den som i 

intervjumaterialet tydligast tar avstånd från provets poängkonstruktion: 

Karin: Den poängen är bara för att Uppsala universitet ska få in statistik så att 
de kan jämföra sen. Det är ingenting för oss. 
    (Gruppintervju) 

 

På nationell nivå menar Karin att den kvantitativa poängsättningen i 

läsförståelseprovet är till för att jämföra resultat mellan olika skolor och 

kommuner vilket enligt henne inte samspelar med att hon på lokal nivå 

behöver kunna använda resultatet i sin betygsättning. I sin praktik behöver 

Karin förhålla sig till och tolka kursens kunskapskrav som hon baserar sitt 

betygsunderlag på, något som hon ska stå till svars för inför sina elever. Den 

kvantitativa poängsättningen i läsförståelseprovet blir i och med detta inte 

användbar för henne, menar hon. 

Det finns således hos studiens lärare en uppfattning om att 

läsförståelseprovets förankring i kursen Svenska 1 är otydlig eftersom de anser 

att det finns ett glapp mellan kursens kunskapskrav och resultatet på 

läsförståelseprovet. Detta är något som lärarna vid flera tillfällen ger uttryck 

för och som de anser är en källa till förvirring och frustration. Konsekvensen 

blir att de anser att resultatet på läsförståelseprovet inte är användbart i 

betygsunderlaget på samma sätt som de övriga två delproven. Eftersom 

lärarna menar att de har svårt att hitta en koppling mellan kursens 

kunskapskrav och läsförståelseprovet blir det också problematiskt för dem att 

hantera provresultatet. Karin beskriver hur hon i slutet av läsåret brukar sitta 

med elevernas kursmatriser och ska sammanställa deras prestationer i kursen 
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till ett slutbetyg. Hon påpekar att det då är tydligast att hon får hjälp med 

betygsättningen i de två andra delproven eftersom de är lätta att översätta till 

kursmatrisen. När det gäller läsförståelseprovet vet hon inte vad hon ska göra 

med det resultatet. ”Okej, var ska jag stoppa in det någonstans?” säger Karin 

(Gruppintervju) om resultatet på läsförståelseprovet. Hon utvecklar 

resonemangen vidare om vad hon tycker är problematiskt med 

läsförståelseprovet: 

Karin: Om man jämför muntliga och skriftliga delen, det finns ganska mycket 
att hämta där för det visar verkligen det här kan den här eleven muntligt och 
skriftligt. Läsförståelsen visar ju inte riktigt vad eleven kan. Det är ju det som 
är problemet tycker jag. 
    (Gruppintervju) 

 

Karins slutsats blir att eftersom resultatet på läsförståelseprovet inte ger henne 

som lärare någon riktig information om elevernas läskompetens så kan hon 

inte lägga så mycket vikt vid det delprovet. Här får Karin medhåll från både 

Jenny och Nora som påpekar att de inte heller tycker att läsförståelseprovet 

visar vad eleverna egentligen kan eftersom de ofta visar upp både bättre och 

sämre läsförståelse i klassrummet än vid provet.  

Nora visar också ett tydligt motstånd mot skrivningarna i 

lärarinformationen som medföljer det nationella provet i Svenska 1 där 

provkonstruktören beskriver vilka kunskapskrav i kursen som 

läsförståelseprovet avser att testa. Under hela intervjuserien med Nora 

återkommer hon till att hon tycker att det är något som skaver just med det 

delprovet. I den sista intervjun får hon fatt i vad det är som stör henne. Hon 

pekar i lärarmaterialet och läser att provet bland annat ska mäta det 

kunskapskrav i kursen Svenska 1 där det står att eleven kan skriva egna texter 

som anknyter till det lästa (Skolverket, 2011). Hon pekar sedan i 

bedömningsanvisningarna och reagerar på att som svar på en textfråga i provet 

kan eleven skriva en kort, ibland ofullständig, mening eller till och med ett 

meningsfragment med endast två eller tre ord, och ändå få full pott. Nora 

ifrågasätter starkt om ett svar på bara några ord kan anses vara en text: 

Nora: ’Skriver egna texter som anknyter till det lästa’ och då tycker jag att det 
är ju C-delen [skriftlig framställning], eller jag gör en romananalys eller jag 
utvecklar någonting … Och det blir så otroligt missvisande. / … / Jag stör mig 
jättemycket på det därför att de texterna är så … / … / Men det där kan jag inte 
acceptera, jag kan inte köpa det faktiskt riktigt.  
    (Intervju 4) 

 

Nora jämför med de texter hennes elever får skriva i anslutning till läsningen 

i undervisningen, så som till exempel roman-, novell- och diktanalyser där 

eleverna får jämföra, dra paralleller mellan olika verk och utforska verkens 

tema och motiv. Nora anser att det finns något skevt i att en elev ska kunna 
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uppfylla samma kunskapskrav med bara några få ord på läsförståelseprovet 

som en annan elev som bemödat sig att gå mer på djupet i sin textförståelse 

och skriver bra texter. I citatet ovan ger Nora uttryck för att det uppstår en 

kollision mellan hennes tolkning av skrivningarna i kunskapskraven för 

Svenska 1 och den tolkning av samma kunskapskrav som hon menar att 

provkonstruktören står för. I detta tar hon starkt avstånd från den senare 

tolkningen. 

Det tycks således hos studiens lärare finnas flera konflikter mellan den 

undervisning lärarna menar sig själva stå för, och som beskrivs i 

avhandlingens Del I, och det nationella läsförståelseprovet. För det första 

krockar en uppfattning om att det inte kan finnas rätt och fel tolkning av 

skönlitterär text med provets rättningsmall där förutbestämda, möjliga svar 

anges och där en viss tolkning av en text kan vara rätt eller fel. Även här lyfter 

Nora ett kritiskt perspektiv och förklarar att hon ibland uppfattar att 

bedömningsmallen är för snäv och att elevers svar trots att de enligt Noras 

bedömning inte faller inom bedömningsmallens ramar för ett korrekt svar kan 

vara helt rimliga. Hon konstaterar att vissa elever visat både på djup och bra 

innehåll i vissa svar och att hon då gjort en extra notering om att eleverna visat 

på en god förmåga, trots att svaret enligt mallen bedöms som felaktigt. ”Och 

så kan man notera vid sidan av”, säger Nora (Intervju 3). På så vis kan den 

elev som enligt Nora på provet gjort en bra texttolkning men som inte stämmer 

in med provets bedömningsanvisningar ändå få tillgodogöra sig sin tolkning 

när hon ska summera kursen och sätta slutbetyg. Det blir ett betyg på provet 

enligt bedömningsanvisningarna och kanske ett annat i bedömningsunderlaget 

för hela kursen. Därmed löser Nora den konflikt som uppstår i glappet mellan 

läsförståelseprovet och kursens kunskapskrav.  

Den andra konflikten som framträder är att det blir svårt för lärarna att 

hantera provresultatet eftersom lärarna upplever att det inte går att förankra i 

kursens kunskapskrav. Konsekvensen blir att lärarna hamnar i svåra dilemman 

inte bara när de ska översätta provresultatet till ett sammanfattande slutbetyg 

på kursen utan även när de ska diskutera provresultatet med sina elever. I 

gruppintervjun diskuterar lärarna svårigheten i att förklara för eleverna vad 

resultatpoängen i läsförståelseprovet står för och hur den ska relateras till 

kursens kunskapskrav: 

 
Karin: Jag brukar inte prata så mycket om det. 
Magnus: Nej. 
[Gemensamt skratt] 
Jenny: Nej, inte jag heller. 
Linnea: Nej, inte jag heller. 
Nora: Jag visslar och går vidare. ’Så, så går vi vidare’. 
Magnus: Man gömmer sig i det här att man slår ihop dem också.  
    (Gruppintervju) 
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Eftersom lärarna har svårt att förklara för sig själva hur de ska hantera och 

tolka resultatet från läsförståelseprovet blir det ännu svårare att förklara för 

eleverna, vilket resulterar i att de helst undviker den diskussionen, eller – som 

Magnus säger – gömmer resultatet i det sammanvägda provbetyget. Samtidigt 

påpekar Nora att det sammanvägda provbetyget inte heller är helt enkelt att 

hantera: 

Nora: Det blir ju ett sammanvägt betyg också, vilket är jättekonstig. [Skrattar]. 
Det är ju också så sjukt, jag tycker faktiskt det. Jag jämför det muntliga där jag 
har pratat om FN med min läsförståelse och så min uppsats där jag har skrivit 
om någonting. Och sen så … A plus E blir C på något sätt. Och vad säger det 
sammanvägda betyget, egentligen? Jaa du … Det är nästan existentiella frågor, 
tycker jag … Nej, men det är det faktiskt, hur tänker man när man jämför och 
väger samman så olika saker?  
    (Intervju 3) 

 

Lärarna upplever att de inte får något stöd av provresultatet och att det finns 

svårigheter att koppla samman resultatet och det sammanvägda provbetyget 

med kursens kunskapskrav, vilket blir problematiskt för lärarna. De förklarar 

att konsekvensen av att de inte riktigt vet hur de ska hantera resultatet från det 

nationella provet i Svenska 1 blir att de i praktiken inte lägger särskilt stor vikt 

vid det när de sätter slutbetyg i kursen. 

Bra med gemensamma riktlinjer men lärare får inte bli 
för styrda 

Alla lärarna i studien är överens om att det påverkar både svenskämnet och 

dem själva som svensklärare att svenska i Gy11 har blivit ett ämne med många 

nationella prov. Magnus lyfter fram att det finns fördelar med att ha ett 

nationellt prov i svenskämnet och jämför med det andra ämnet han undervisar 

i där det inte finns några nationella prov. Han tycker att det är positivt att få 

både vägledning om vad som är viktigt att prioritera i ett så stofftyngt ämne 

som svenska och att det är bra att få hjälp med bedömningen. Andra 

synpunkter som lyfts fram av lärarna är att de uppskattar att provet hjälper till 

i strävan mot att hålla samma bedömningsstandard, både nationellt och på den 

egna skolan, och att rättningen av det skriftliga delprovet ses som ett bra 

tillfälle för gemensam fortbildning, något som underlättar för det kollegiala 

samtalet. Liksom Magnus resonerar Karin i termer av att det är bra för 

likvärdigheten att det finns nationella prov och att hon ser det som positivt att 

Skolverket ”styr upp” och tillhandahåller ramar för undervisningen så att det 

blir ”lite ordning ändå i vad som tas upp ute i skolorna” (Intervju 4). Hon 

tänker att det annars finns en risk att det blir lite ”kaosaktigt” om alla lärare 

ska ha sin egen tolkning av vad som är viktigt för eleverna att kunna. Eftersom 
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svenskämnet ”är ett ganska öppet ämne också, så på något sätt styr ju det lite 

innehållet om vad man tar upp i kursen, på ett bra sätt”, säger Karin (Intervju 

4) och framhåller att det är bra att det inte blir alltför olika kurser som erbjuds 

eleverna. Karin betonar att hon trots allt inte tycker att styrdokumenten och 

det nationella provet styr för mycket utan framhåller att hon ändå har stor 

frihet att välja texter och hur hon vill arbeta med texterna i undervisningen. 

Magnus och Karins resonemang stöds även av Nora, Linnea och Jenny. 

Den senare resonerar på ett liknande sätt om att det nationella provet på något 

sätt ändå påverkar så att svensklärarna strävar mot en gemensam 

bedömningsstandard, något som Jenny anser är en stor fördel jämfört med 

andra ämnen som inte har några nationella prov:  

 Jenny: Men jag kan ändå tycka att det säkerställer ju att vi får en likvärdigare 
skola med de nationella proven helt klart. För jämför jag med en lärare som 
inte har det [i sitt ämne] så kan det vara väldigt varierade betyg beroende på 
vem man har och vilken undervisning. Även upplägget kan vara så väldigt 
varierat då. Men här har vi liksom tydligare riktlinjer och man vet vad det är 
som ska testas så att man håller sig inom ganska … Även om det är väldigt fria 
ramar så har man ramar.  
    (Intervju 3) 

 

Liksom Jenny i citatet ovan använder Nora ordet riktlinjer när hon pratar om 

svenskämnets styrdokument och nationella prov och hon understryker att det 

är viktigt att det finns ett tydligt uppdrag och att lärare inte kan göra som de 

vill. Det är viktigt att det blir någorlunda likvärdigt ute i landet påpekar hon. 

”Men”, tillägger hon, ”man ska ju också förstå varför”. Hon fortsätter:  

Nora: Om vi vet varför vi gör det här och kan jobba med det och varför vi ska 
ta tid till det i stället för något annat? Då är det en annan sak. Men det har 
verkligen slängts på, så helt plötsligt kommer det ett prov.  
    (Gruppintervju) 

 

I citatet ovan hänvisar Nora till det upplevda otydliga syftet med det nationella 

läsförståelseprovet samtidigt som hon ger uttryck för att hon vill hitta en 

mening med det uppdrag hon är ålagd att utföra.   

Även om lärarna framhåller att de tycker att det är bra att det finns 

gemensamma riktlinjer i form av nationella prov så anser de också att det är 

problematiskt om lärare blir för styrda av de nationella proven. ”Alltså 

nationella proven kan ju vara bra på ett sätt men de får inte styra för mycket”, 

säger Linnea (Intervju 1). Nora är den av lärarna som visar på störst kluvenhet 

inför de nationella proven i svenska. Hon intar genom hela intervjuserien en 

tydligt kritisk hållning gentemot det nationella provsystemet i stort, samtidigt 

som hon anser att hon som tjänsteman självklart ska genomföra de nationella 

proven och att det är hennes plikt att se till att eleverna är så väl förberedda 

som möjligt när de ska göra proven. Hon menar att de nationella proven blir 
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en ram som hjälper henne att se att hon ”är på rätt spår” och att elevernas 

prestationer kan få en likvärdig bedömning:  

Nora: Men i stort sett så tycker jag nog att jag kan acceptera de här formerna 
som vi har. Jag kan tycka att vi har för mycket nationella prov, det tycker jag 
nog, men annars så tycker jag att ja [ … ] att det funkar. 
    (Intervju 4) 

 

Trots sin kritiska inställning till de nationella proven i svenska har Nora 

anpassat sig till rådande nationell skolpolicy om att Sverige ska ha ett 

nationellt provsystem och hon accepterar de ramar som systemet ger henne 

eftersom det ”funkar”. Nora ger dock uttryck för ett motstånd över att bli styrd 

för mycket av de nationella proven i sin undervisning. ”Alltså nationella 

proven i all ära men det är ju inte därför de [eleverna] går i skolan,” säger hon 

och skrattar (Intervju 4). Hon fortsätter:  

Nora: Jag låter nästan som om att jag är helt emot alla de här, det är jag inte 
men det som ska styra oss lärare… Jag tror att för att få med oss eleverna så 
måste vi ha någon form av kärna som brinner för nyfikenheten, kunskap eller 
vad vi nu ska kalla det för. / … / Det måste vara det som driver mig som lärare, 
annars blir jag ingen bra lärare. När jag tappar den lusten … Jag vet ju vad jag 
ska göra, jag kan kopiera upp hur många övningar som helst om referat och 
källhänvisningar, olika typer. Men om jag inte vet varför jag gör det själv … 
Ja, då kan det ju bli en konflikt.  
    (Intervju 4) 

 

Nora pekar i citatet ovan på vad hon ser som ett problem om lärare låter sig 

styras för mycket av prov och yttre krav utan att reflektera kritiskt över vad 

det är som styr deras undervisning.  

Under den avslutande gruppintervjun diskuterar lärarna vad de anser om 

idén med att styra lärares undervisning genom att införa ett nationellt prov. 

Karin säger först spontant att det väl är bra om det är så att det finns lärare 

som inte sysslar med att diskutera läsning i sina kurser, och att de då får en 

påminnelse om att läsningen måste lyftas in i undervisningen. Men när hon 

har funderat lite mer på frågan tillsammans med de andra deltagande lärarna 

utifrån deras egen lärarerfarenhet, modifierar hon sitt svar och framhåller att 

det nog hade varit bättre om de som fattar beslut om skolans policy i stället 

hade talat klarspråk direkt till lärarna: 
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Karin: Men jag tänker liksom, om politikerna har en agenda att man vill att 
det ska vara på ett visst sätt, då är det mycket bättre att de presenterar den 
tydligt för då tror jag att de kan få med sig lärare som vill samma sak. 
Nora: Precis. 
Karin: Ja, som vill göra sitt jobb. För det är väl inget konstigt egentligen … 
Alltså det är inte så här att det är någon jättekonstig ideologi som … Utan det 
handlar ändå om att alla ska kunna uttrycka sig och kommunicera och … 
Egentligen, i grund och botten. För det är ingen som skulle opponera sig mot 
att läsning är viktigt i Svenska 1. 
Nora: Nej. 
Karin: Men om de bara förklarar hur de har tänkt så blir det fler som ja, men 
jag måste göra som det står i styrdokumenten. Jag gör inte bara som jag själv 
känner för just nu, för att jag tycker om den här … 
    (Gruppintervju) 

 

I en uppföljande diskussion om nationella prov som ett sätt att styra lärares 

undervisning reflekterar lärarna över vad de tycker att de som fattar beslut om 

skolans policy skulle kunna göra annorlunda om de vill påverka svensklärare 

på gymnasiet så att de börjar arbeta mer aktivt med läsförståelse i 

undervisningen. Här nämner lärarna enhälligt först att det är viktigt att få mer 

tid för planering och uppföljning, följt av Läslyftet7 och en satsning på särskild 

fortbildning inom området läsning som ett bättre alternativ än ett nytt 

nationellt prov. Vidare lyfter lärarna fram att de gärna hade tagit del av till 

exempel forskning som visar att det är viktigt med läsförståelse för att eleverna 

ska lyckas med sin skolgång och att det därför är viktigt att just svensklärarna 

ska undervisa i läsförståelse:  

Magnus: Ja, men då skulle man ju vilja få det introducerat så att man förstår 
vikten av det hela. Inte om man bara får ett läsförståelseprov. Nu är jag ute och 
spekulerar lite grand … Men om jag ska vilja ta till mig någonting, att jag ska 
harmonisera in i det där och börja förstå varför det är viktigt – och jag vill inte 
ha PISA som ett svar för varför det är viktigt – utan man vill att det är ett sätt 
för dem att lära sig att läsa även i andra ämnen eller någonting. Och så har man 
en forskning som bygger på det där och så förstår man och tänker att ’ja, ja, 
det här köper jag ju direkt’. 
    (Gruppintervju) 

 

Som den som ska tolka och göra policy efterlyser Magnus bättre 

kommunikation från dem som beslutar om skolans policy och han får medhåll 

från Karin som liksom Magnus tycker att en tydligare kommunikation om 

avsikterna med olika policybeslut skulle underlätta hennes arbete. Mer tid för 

planering och uppföljning, adekvat kompetensutveckling och 

forskningsanknytning är medel som lärarna lyfter fram som viktiga 

komponenter som ger dem en position som aktörer medan det nationella 

provet snarare positionerar dem som objekt för policy. 

                               
7 Läslyftet är en nationell fortbildningsinsats för lärare från förskoleklass till gymnasiet som 
syftar till att utveckla elevernas läsförståelse och skrivförmåga. 
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Ett mer styrt och mindre kreativt svenskämne  

Nora lyfter vidare fram att hon tycker att svenskämnet i Gy11 har blivit 

mycket mer styrt, mer prestationsbetonat och mer fyrkantigt sedan det 

infördes ett nationellt prov i årskurs 1. Nora berättar att flera av hennes 

kollegor på skolan är positivt inställda till det nationella provet i Svenska 1 

eftersom de ser en trygghet i att ha fått ett mätinstrument för kursen. Själv 

upplever Nora snarare provet som ett hinder som begränsar hennes frihet att 

kunna anpassa undervisningen efter varje elevgrupps specifika behov. Hon 

tycker att provet får för stort utrymme i slutet av kursen där hon hellre hade 

velat lägga tid på att ge eleverna en chans att arbeta med de förmågor som hon 

ser att de skulle behöva stärka upp inför slutbetyget eller inför nästa årskurs. 

Nora menar att hon hamnar i kläm mellan att som tjänsteman följa det som 

hon är ålagd att göra och det hon med sin lärarerfarenhet anser att eleverna 

skulle ha bättre nytta av, vilket för henne orsakar vad hon kallar för en 

moralisk stress.  

Även Linnea resonerar i termer av att hon skulle vilja avsluta kursen med 

att arbeta intensivt med något som eleverna behöver bli bättre på, hellre än att 

lägga ner så mycket tid på genomförande, sambedömning och rättning av det 

nationella provet. Detta trots att hon är positivt inställd både till skolans policy 

om sambedömning och till det stöd hon tycker att hon får för att utveckla sin 

textbedömning genom provets bedömningsanvisningar. Vid flera tillfällen 

under intervjuserien betonar Linnea att resultatet på det nationella provet 

enligt rådande policy är betygsstödjande men inte betygsstyrande och att 

resultatet på det nationella provet inte är avgörande för slutbetyget. Samtidigt 

beskriver hon att det nationella provet i kursen Svenska 1 finns med i hennes 

planering av undervisningen i så måtto att hon anser att eleverna ska kunna 

känna sig trygga när de ska genomföra provet och att det därför är hennes 

ansvar att se till att eleverna kommer väl förberedda till skrivtillfället:  

Linnea: Jag ser min egen roll i det, att jag har ju ett ansvar att se till att eleverna 
har fått möjlighet att lära sig det som krävs. För att på något vis ska ju det vara 
en summa utav delar av kursen åtminstone. Så tänker jag, att har man aldrig 
hört talas om bildspråk, hur ska de någonsin kunna veta det då?  
    (Intervju 3) 

 

I citatet ovan visar Linnea en medvetenhet om att de val hon gör för sin 

undervisning har betydelse både för elevernas trygghet i provsituationen och 

för deras möjlighet att prestera så goda resultat som möjligt på provet. På så 

vis hamnar Linnea i en position där den dubbla rollen av att vara både objekt 

för och aktiv aktör av policy blir påtaglig. Hon ska genomföra policy som hon 

inte varit med att bestämma om, men när hon genomför proven väljer hon att 

aktivt gå in i förberedelsearbetet för att eleverna ska få möjlighet att lyckas på 

det nationella provet. Magnus lyfter vidare att han tycker att det är 

problematiskt att de nationella proven styr lärarna så pass mycket som de gör:  
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Magnus: Ja, om man tittar på hur vi gör så styrs vi mot att vi tror att det är 
kärnan i ämnet. Fast det är ju bara, eller bara, men det är ju inte det som är 
kärnan, utan kärnan står ju i kursplanen. Men vi formas ju och så blir man så 
rädd över att eleverna ska bli så dåliga att skriva eller läsa att man tränar gamla 
nationella prov, typ, mer än att jobba med större övergripande saker så att man 
lär sig det där ändå. 
     (Intervju 4) 

 

I citatet ovan menar Magnus att hans tolkning av vad som är svenskämnets 

kärna utgår från hans egen översättning av ämnesplanens beskrivning av vad 

som är centralt i ämnet och vad det är han som svensklärare ska undervisa om. 

Denna tolkning stämmer inte överens med den bild av ämnets kärna som 

Magnus upplever att det nationella provet signalerar om. Därför menar 

Magnus att det blir problematiskt om lärare börjar fokusera mer på att eleverna 

ska klara det nationella provet än att lära sig det som är kursens kärna. För 

Magnus framträder ämnesplanen som den policy som står i förgrunden för 

hans undervisning, samtidigt som han i den första intervjun beskriver hur 

policy runt svenskämnet begränsar honom i undervisningen. I stället för att 

följa med i en impulsiv handling eller ett mer kreativt upplägg av 

undervisningen känner han sig ofta tvungen att göra andra val än han först 

spontant hade tänkt göra för att det bättre ska passa in med kunskapskraven. 

Han förklarar att spontana och impulsiva handlingar väljs bort om han inte 

känner att han tydligt kan förankra dem i kursens kunskapskrav. Resultatet 

kan bli att en text som på olika sätt inspirerar väljs bort om det tänkta 

textarbetet är svårt att förankra i kursens kunskapskrav. I stället kanske, som 

Magnus uttrycker det, en ”fyrkantig argumenterande insändare” (Intervju 1) 

väljs för att den är enklare att få att passa in i formen:  

Magnus: Men det är väldigt enkelt, det passar in i formen väldigt bra, det gör 
det. Man tappar kanske lite utav … Man behöver inte jobba med fyrkantiga 
saker eller planeringar, men det blir gärna det. / … / Och då ibland tappar man 
kontakten då med kunskapskraven och det centrala innehållet. Det är svårare 
att anknyta, man känner sig stressad och då släpper man på de här kreativa 
sidorna.  
    (Intervju 1) 

 

Magnus fortsätter sitt resonemang med att han hela tiden måste tänka på att 

upprätthålla rättssäkerheten i betygssättningen ”som kan drabbas av 

impulserna i att man gör saker som man inte förankrar alltid i bra tänkt 

betygsmatristänkande” (Intervju 1), något som kan begränsa hans kreativitet i 

planeringen av undervisningen. 

Nora, Karin och Jenny är de lärare i studien som tydligast uttrycker att de 

upplevde en större frihet inom svenskämnet före införandet av Gy11 och det 

nationella provet i Svenska 1. De nämner att de bland annat upplevde att de 

hade ett helt annat svängrum att anpassa sin undervisning efter olika 

elevgrupper. Nora, Karin och Jenny återkommer dessutom i flera intervjuer 
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till att de upplever att det är mycket mindre utrymme för att göra roliga och 

kreativa saker i undervisningen i årskurs 1 nu än tidigare, en styrning som de 

anser att det nya nationella provet tydligt har bidragit till. Nora säger att hon 

saknar den frihet som hon upplevde fanns i den föregående läroplanen att i 

slutet av åk 1 kunna välja något som klassen behövde arbeta extra med eller 

lägga in något som blivit lite styvmoderligt behandlat tidigare under kursen. 

Hon upplevde också att det fanns större utrymme för att lägga in något kreativt 

som att sätta upp en teaterföreställning eller något liknande. ”Jag gör mycket 

färre såna här roliga, kreativa saker nu”, säger Nora (Gruppintervju) och även 

Jenny uttrycker samma sak när hon säger att ”nu känns det som att jag hinner 

aldrig göra någonting roligt på slutet, utan nu är det bara att samla ihop alla 

resultat och sen är det betygssnack, punkt” (Intervju 4). Jenny och Karin är 

inne på samma linje som Nora, och Karin nämner novellskrivande som ett 

exempel på något mer kreativt som eleverna efterlyser men säger sedan att det 

inte finns något utrymme för den typen av övningar i nuvarande ämnesplan i 

och med att kunskapskraven fokuserar det vetenskapliga skrivandet redan i 

årskurs 1. Det kreativa skrivandet blir därmed något som prioriteras ner och 

får ge plats till referat, analyser och vetenskapliga texttyper. ”Det skulle vara 

kul att göra det [skriva noveller] mer men det är ju sånt som då kanske inte 

mäts när det gäller examinationer och så, utan det är ju egentligen mest det 

formella skrivandet som bedöms då”, resonerar Karin. Hon säger att 

svenskämnet i och med Gy11 har blivit ”lite torrare” (Intervju 1) och uttrycker 

att både hon och eleverna kan sakna de mer kreativa inslagen i 

undervisningen.  

Svår balansgång mellan olika krav 

De fem lärarna som deltar i studien uttrycker en stark vilja att ”göra rätt”. De 

ger uttryck för att de vill ”göra rätt” både vad gäller att ge undervisningen en 

utformning som ligger i linje med styrdokumentens intentioner och vad gäller 

att leva upp till de yttre förväntningar som ställs på dem. Det tycks också som 

om det hos lärarna finns en föreställning om att det finns ett rätt sätt att tolka 

styrdokumenten och att de som lärare kan göra på rätt eller fel sätt. Magnus 

uttrycker sig i termer av att ”det finns ju en viss tillfredsställelse i att göra rätt 

också” (Intervju 4) när han resonerar om att han ibland kan känna sig nöjd när 

han har gjort ett visst textval för sin undervisning som han upplever som rätt i 

förhållande till hur han tolkar ämnesplanens intentioner. På ett liknande sätt 

resonerar Jenny när hon beskriver att hon känner sig mer styrd i Gy11 än under 

tidigare läroplaner. Hon talar om det centrala innehållet i svenskans 

ämnesplan som näst intill betvingande, som något som hon upplever ska 

bockas av: 
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Jenny: Det är just att man känner att ja, men jag måste hinna alla de här 
grejerna. Annars har jag inte gjort rätt.  
    (Intervju 4) 

 

Jenny och Magnus uttrycker en känsla av att det finns ett rätt sätt att tolka och 

undervisa i förhållande till ämnesplanen. De förmedlar även en känsla av att 

de kan ställas till svars om de inte levererar ”rätt” undervisning. Magnus 

påtalar att det händer att han på grund av tidsbrist inte alltid hinner göra allt 

som han borde göra. ”Då brister man i det uppdraget [tjänstemannautövandet], 

det står ju att man ska göra allt det här”, säger han och fortsätter: ”Och så 

hamnar man i det läget att man kanske inte har mätt allting som man ska mäta” 

(Gruppintervju). Magnus får medhåll från Nora som förklarar: ”Ibland är 

uppdraget nästan omöjligt, jag tycker det. Jag kan ligga vaken på nätterna av 

stress just för att jag vill göra mitt jobb bra” (Gruppintervju).  

Nora resonerar även om genomförandet av det nationella provet i Svenska 

1 som ett sätt att ”göra rätt”. Hon berättar att hon efterlyser en gemensam 

diskussion med sina ämneskollegor på skolan om provet, men förklarar att 

kollegorna inte riktigt vill ge sig in i den diskussionen. Enligt Nora nöjer sig 

kollegorna med att det finns en policy om att de ska genomföra de nationella 

proven, och då är det bara att göra det eftersom det då blir rätt:  

Nora: Jag tror att man tänker men nu har vi äntligen riktlinjer. Vi bara gör det 
för vi har så himla mycket annat att rätta nu. Och när det står så här så gör vi 
det för då blir det rätt. Och det blir det ju rent administrativt, så blir det ju.  
    (Intervju 3) 

 

Nora menar att eftersom de är ålagda att genomföra nationella prov i svenska 

så gör de rätt när de ”bara gör” proven, men hon fortsätter med att efterlysa en 

diskussion och en värdering av de nationella provens vara eller icke vara.  

I gruppintervjun diskuterar lärarna att det ställs krav på dem att snabbt 

anpassa sin undervisning efter nya reformer, policyer och trender som 

kommer och går i skolan och att det inte alltid är helt lätt att navigera mellan 

de olika policyer som de både behöver sätta sig in i och implementera: 

Nora: Sen har det varit väldigt mycket såna här snabba … Helt plötsligt så 
skulle vi alla hålla på med entreprenöriellt lärande. Jag har lärt mig att säga det 
i alla fall. [Skrattar]. Vi skulle hålla på med entreprenöriellt lärande och då var 
det det, och sen så ’poff’, så är det ingen som pratar om det längre. Och såna 
där saker kan man bli lite förvirrad av.  
    (Gruppintervju) 

 

Nora lyfter fram att det kan svänga fort mellan vilka olika krav på vad hon ska 

fokusera i sin undervisning. Jenny tar också upp samma tema i den andra 

intervjun och förklarar att hon några år tidigare upplevt att hon var ”ute på ett 

gungfly” och ”helt rotlös” när hennes skola på kort tid digitaliserades i och 

med att lärare och elever fick bärbara datorer och allt material skulle laddas 
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upp digitalt i skolans lärplattform eftersom de inte fick använda papper. 

”Allting skulle laddas upp och de ska vara så hippt och det skulle vara flipped 

classroom och allt vad det var för någonting”, berättar Jenny (Intervju 2). I 

gruppintervjun återkommer hon till ämnet och understryker att hon inte 

springer på alla nya bollar utan att hon håller sig till det som hon tycker är 

viktigt i undervisningen och det hon själv känner sig trygg med: 

Jenny: Fast jag tror att jag är rätt så cool när det gäller förändringar. Jag tänker 
att ’ja, ja’… Pendeln kan inte ha slagit så hårt utan det är fortfarande det här 
som är kärnan. Och jag vet vad jag tycker fungerar och inte fungerar och jag 
måste hålla mig till det jag är trygg i för annars så tappar jag fotfästet och då 
tappar eleverna fotfästet. 
    (Gruppintervju) 

 

När lärarna balanserar mellan de olika krav som ställs på dem i en 

policybemängd kontext lyfter Jenny fram att hon håller sig till det som hon av 

erfarenhet anser är viktigt. Karin resonerar i liknande drag men framhåller att 

det enda lärarna tryggt kan luta sig mot när olika policyer kommer och går är 

de styrdokument som omgärdar svenskämnet. ”Vad är det vi har att hålla oss 

till, det är typ ämnesplanen och de formuleringarna som står där som man kan 

klamra sig fast vid”, säger Karin och fortsätter: ”Det är det enda man kan utgå 

ifrån” (Gruppintervju). För Karin blir det alltså, liksom för Magnus ovan, det 

som står i kursens ämnesplan som är den policy som står i förgrunden. Nora 

förklarar att i en pressad situation så gäller det att prioritera vad hon tycker är 

viktigast i undervisningen: 

Nora: För att vi har hela tiden en tidspress. Vi måste försöka hinna … / … / 
Man ska försöka hinna med kunskap. Bara det tycker jag krockar i min hjärna 
när jag tänker på det. Och då måste man kanske bestämma sig för vad man 
tycker är viktigast. 
    (Gruppintervju) 

 

Noras, Jennys och Karins uttalanden ovan kan ses som en kommentar till 

lärarnas behov av att hitta stabilitet i en snabbt föränderlig kontext. De kan 

även tolkas som en förklaring till varför lärarna värderar den läsning och den 

examination som sker i klassrummet och den bedömning av elevernas läsning 

som görs utifrån kursens kunskapskrav högre än resultatet på det nationella 

läsförståelseprovet. 

Krav på transparens men ändå ifrågasatta 

Det som framträder tydligt i materialet är att det påverkar de lärare som deltar 

i studien på flera sätt att de i sin undervisning är ålagda att hantera nationella 

prov. ”Det är klart att det finns i mitt medvetande, jag har ju jobbat när det 

inte var nationellt prov i Svenska A”, säger Nora och fortsätter med att berätta 
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att hon har ”stramat upp det här med källhänvisning och referatteknik och egna 

och andras åsikter” (Intervju 3). Hon förklarar också att hon känner sig ”lite 

låst” av det nationella provet och konstaterar att ”jag är inte glad åt att det har 

kommit ett nationellt prov i Svenska 1” (Intervju 3). På Noras skola är lärarna 

även ålagda att redovisa sina bedömningar och elevernas resultat på de 

nationella proven i de gemensamma kursmatriserna i skolans lärplattform. 

Nora håller med om att lärarna behöver vara tydliga och transparenta i sina 

bedömningar, men hon upplever samtidigt att hon hela tiden blir ifrågasatt 

eftersom hon måste bevisa sin betygssättning för både skolledning och 

föräldrar. ”På vår skola ska vi visa hela tiden, föräldrar och elever ska hela 

tiden kunna se var prickarna finns i matrisen”, säger hon (Intervju 4). Nora 

återkommer flera gånger under intervjuserien till skolans lärplattform och att 

det finns krav på henne att hon ska ”klicka i” sina bedömningar i kursmatrisen 

där, något som kan tolkas som ett tecken på den press hon upplever. På Noras 

skola har lärarna också krav på sig från skolledningen att det ska finnas minst 

två ifyllda kriterier i varje ämnesmatris före läsårets första utvecklingssamtal 

på höstterminen. Nora utvecklar resonemanget kring de ”klickbara” 

matriserna med att hon tycker att något som är tänkt att vara en kvalitativ och 

allsidig bedömning av elevernas kunskaper i stället i lärplattformen har blivit 

till något kvantitativt där elever och föräldrar räknar antal ”klick” och sen drar 

slutsatser om vilket slutbetyg eleven ska få:  

 
Nora: Det är som att den [lärplattformen] styr oss i stället för att vi styr den. 
Den ska ju vara ett instrument, vilket den också är, jag når ju till eleverna, jag 
kan skriva in alla de här formativa bedömningarna som man inte hinner … Det 
skriver jag in där. Det blir överskådligt och så. Så det finns många fördelar 
med det, men det blir också väldigt fyrkantigt och väldigt klumpigt. 
     
    (Intervju 4) 

 

Nora säger att det är vad hon kallar ett ängslighetstecken från skolledningen 

att föräldrarna hela tiden måste se precis allt vad lärarna gör, ”vi måste vara 

synliga”, säger hon (Intervju 4), vilket i sin tur sätter press på lärarna på skolan 

vad gäller examinationer, bedömningar och nationella prov. ”Jag pratar mer 

och mer med eleverna om det här med matriser och kunskapskrav och så”, 

säger Nora (Gruppintervju). Hon berättar också om krocken som uppstår 

mellan den lokala policyn om att visa var i kunskapskraven i den digitala 

lärplattformen som resultaten från de nationella proven hör hemma och hennes 

egen tolkning av ämnesplanens kunskapskrav. Eftersom det enligt Noras 

tolkning inte finns några tydliga skrivningar om läsförståelse i kursens 

kunskapskrav blir ”klicken” i lärplattformen problematiska:  
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Nora: Det blir så konstigt. Ja, då ska vi göra lika så att vi skulle lägga ut det 
på lärplattformen med nationella prov. Jag måste säga att jag vet inte riktigt 
hur jag ska handskas med det på bästa sätt. / … / Och på något sätt blir den här 
kontrollfunktionen när allting blir präntat svart på vitt, så blir det som att det 
där är sanningen. / … / Det kan ju komma föräldrar också som säger ’men min 
son fick …’ Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska hantera det här. Och nu är 
det ju så att nationella proven är ju någonting som alla gör och därför så finns 
det en policy hur vi ska göra med det här. 
    (Intervju 3) 

 

I citatet ovan blir det tydligt att Nora hamnar mellan flera olika 

policysträvanden. Hon ska tolka och förhålla sig till kursens ämnesplan och 

kunskapskrav och hon ska genomföra nationella prov och översätta resultaten 

till kunskapskraven samtidigt som hon ska uppfylla den lokala policyn att 

redovisa alla resultat i skolans lärplattform. När dessa tre olika policyer inte 

helt och hållet drar åt samma håll blir det svårt för Nora att navigera mellan 

de olika kraven, vilket hon ger tydligt uttryck för.  

Förutom lokala policyer, som exemplet med Noras lärplattform ovan, om 

transparens gentemot elever och föräldrar vad gäller redovisning av resultaten 

av de nationella proven, finns det även idag på nationell nivå en policy som 

uttalat uppmanar skolor och lärare att samrätta och sambedöma de nationella 

proven. Detta för att så långt det är möjligt säkerställa en likvärdig bedömning 

av elevernas prestationer. Även om lärarna i studien uttrycker att de tycker att 

det är bra med sambedömning så kan det också upplevas som ett inre tryck 

från kollegorna på den egna skolan. På Noras och Karins skolor har 

svensklärarna, som nämnts ovan, gemensamma skrivningar både i årskurs 1 

och 2 som övningar inför de nationella proven i svenska, och även i dessa 

sammanhang sambedöms elevernas texter. Karin beskriver att det styr henne 

ganska mycket i hur hon har lagt upp sin kurs sedan hon började arbeta på 

skolan och därmed får sambedömningen betydelse för hennes undervisning. 

Hon fortsätter med att säga att det nog blir lite prestige i att veta att hennes 

elever kommer att jämföras med andra lärares elever på skolan. 

I den avslutande gruppintervjun berättar både Magnus och Karin att de kan 

känna sig styrda i sitt arbete med svenskkurserna eftersom de vet att deras 

elevers resultat på det nationella provet kommer att jämföras med andra 

lärares elevresultat på den egna skolan. Detta gäller först och främst de 

nationella proven, men även när det gäller till exempel de lokala gemensamma 

proven som föregår de nationella proven. I likhet med Karin beskriver Magnus 

att han kan uppleva en press när lärarna på skolan sitter och sambedömer de 

nationella proven i svenska: 
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Magnus: Jag undrar om inte jag har påverkats av den här samrättningen vi kör 
på den skriftliga delen. Den gör att man vill inte ha en klass som har bara skrivit 
E:n. Att det finns någon form av press, eller tävlingsmoment och prestige i det 
hela, att man drivs av det också. För just det här skriftliga. Läsförståelsen den 
är ju fast, det är ju ett facit till den. Och den muntliga kör man själv i ett 
klassrum oftast. Men det här skriftliga, då sitter man bredvid och så säger 
någon ’det där är ingen adverbialfras’ och då börjar jag känna mig osäker 
[skrattar]. / … / Och då känner jag att men sätter jag dispositionen rätt och den 
här referattekniken rätt, då klarar man sig och då får jag ett gott renommé i 
gruppen. 
    (Gruppintervju) 

 

Magnus ger uttryck för att det kan uppstå en press lärarna emellan under 

sambedömningen av de nationella proven om lärarnas elever jämförs med 

varandra. Men Magnus vittnar även om ett performativt tryck som kommer 

från den egna skolledningen och som påverkar honom. ”Jag tror att i och med 

att det finns där hela tiden så påverkas man av det även fast man försöker 

frigöra sig från det”, berättar Magnus (Intervju 4). Precis som Jenny och Nora 

beskriver även Magnus att han upplever en press i samband med de nationella 

proven eftersom den egna skolledningen lägger stor vikt vid resultaten: 

Magnus: De vill ju ha listor på … Det är ju väldigt viktigt att fylla i några 
listor med vilket betyg som NP ger och vilket betyg de får i kursen. Det tas inte 
hänsyn till omständigheter kring det här. Men det ska fyllas i några listor och 
sen ska det diskuteras varför det inte korrelerar helt och hållet och sånt där. 
Men man diskuterar ju inte om NP var bra. Förra årets årskurs tre NP var ju 
väldigt dåligt, och då kan det ju mycket väl vara så att många får väldigt dåligt 
betyg men de är inte dåliga. Men det finns inte. Sånt påverkar nog oss. 
    (Intervju 4) 

  

Både Jenny och Magnus lyfter att de tycker att det är problematiskt att den 

offentliga debatten om resultaten på de nationella proven ofta förs av personer 

som inte är kunniga varken om svenskämnet, provens utformning eller den 

policy proven står för. Lärarna följer direktiven om att proven ska vara 

betygsstödjande och inte betygsstyrande men när de gör det ifrågasätts de av 

andra nivåer i utbildningssystemet som står för andra policysträvanden vad 

gäller syftena med de nationella proven. Magnus pekar också på att det finns 

många omständigheter som måste beaktas i relation till elevernas resultat på 

de nationella proven, något som den lokala och den offentliga debatten enligt 

honom inte heller tar hänsyn till. I intervjuerna framträder således en bild av 

ett tydligt performativt tryck i relation till de nationella proven som påverkar 

lärarna och deras handlingsutrymme.  

Lärarna beskriver även att de upplever att det finns ett tryck mot dem i 

relation till de nationella proven att leverera resultat och betyg på ett sätt som 

gör media, kommun, skolledning och föräldrar nöjda, samtidigt som de inte 

alltid känner sig bekväma med de krav som ställs på dem i deras yrkesroll. Ett 
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av de krav som nämns är att det finns en press på lärarna att hela tiden kunna 

motivera sin betygsättning. ”Det är väldigt viktigt för mig att ha på fötterna 

när jag ska sätta betyg,” säger Nora, och tillägger att ”å enda sidan, det tycker 

jag är ett inre krav, men det är ju också ett yttre krav samtidigt som vi har på 

oss” (Intervju 4). Samtidigt som Nora berättar att hon har krav på sig att 

”examinera och få på fötterna” (Intervju 4) så säger hon också att det finns 

motstridiga krav från elever, föräldrar och skolledning på att inte examinera 

för mycket på grund av både elevernas och hennes egen arbetsbörda, något 

Nora upplever som en svår balansgång. Även Karin understryker att det är 

viktigt att kontinuerligt dokumentera elevers prestationer i relation till 

kunskapskraven och att vara tydlig gentemot eleverna hur bedömningen går 

till: 

Karin: Men det som styr mycket är ju att man är väldigt … Det är viktigt att 
man dokumenterar kunskapskraven hela tiden och att man är tydlig med 
eleverna det här, det här och det här visar på och så … Och det gör ju att man 
lägger mycket fokus på just bedömning. Och att vara tydlig med den. Och att 
ha dokumenterat allting som de gör. 
    (Intervju 1) 

 

Eftersom Karin känner krav på sig att alltid vara tydlig medför det att hon 

känner att hon måste dokumentera allt som eleverna gör, något som i sig får 

konsekvensen att hon lägger mycket fokus på examinationer och bedömning 

i kursen. ”Ja men det är lite så, allt som vi gör är ju examinerande, egentligen, 

så tänker jag lite”, förklarar Karin (Intervju 3).  

Den av lärarna i studien som mest öppet talar om ett yttre performativt tryck 

i relation till de nationella proven är Jenny. Hon berättar att hon känner det 

som ett personligt misslyckande om någon av hennes elever inte lyckas på det 

nationella provet och att det är viktigt för henne att ingen elev får ett F på 

provet. Hon återkommer både i intervju 3 och 4 till den press som hon och 

hennes kollegor på skolan känner från kommun och media att de måste rätta 

in sina slutbetyg mot att överensstämma med det nationella provets provbetyg. 

Jenny berättar hur de lokala skolpolitikerna noggrant jämför resultaten på de 

nationella proven med slutbetygen i kurserna. De lärare som gör för stora 

avsteg från de nationella proven i sin betygsättning ifrågasätts och får stå till 

svars inför både politiker och skolledning:  

Jenny: Det är bara det att jag tycker att både Skolverket men framför allt 
kommunen använder sig hela tiden av de här jämförelsesiffrorna. Jag skulle 
inte bry mig, utan jag litar på min förmåga att ändå se att enligt min erfarenhet 
så är den här eleven på en så pass hög nivå. Så jag skulle inte bry mig om jag 
diffade ett eller kanske till och med två steg. Men just det här att man hela tiden 
ifrågasätts, att det är högre betyg än det kanske är på nationella, ’hur kan det 
komma sig?’  
    (Intervju 3) 
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Jenny vittnar här, liksom Nora ovan, om att känna sig ifrågasatt i sin yrkesroll 

samtidigt som hon visar på ett motstånd mot att frångå sin yrkeserfarenhet och 

den professionella bedömning hon gör om individuella elevers prestationer. 

”Ska jag behöva sänka eleven då därför att jag tror att Skolverket annars 

hackar ner på mig, eller politikerna eller media eller vad det nu är? Nej!”, 

säger Jenny med eftertryck (Intervju 4). Karin resonerar på ett liknande sätt 

som Jenny och säger att även om hon upplever att det kan finnas krav på att 

hennes slutbetyg ska stämma överens med resultaten på de nationella proven 

så har hon själv ”ingen tanke om att det måste stämma överens”. Hon 

förklarar: 

Karin: Jag bryr mig inte så mycket om den [pressen], för jag brukar gå efter 
det som jag har sett som en helhet under hela kursen. Jag tittar på … ’Eleven 
kan läsa, reflektera och göra sammanfattningar och lyfta fram huvudtanken i 
det lästa’. Kan Märta det? Så tänker jag. / … / Men oftast så vet man ändå i 
slutet av kursen jo, men hon kan det, hon kan faktiskt ge nya, relevanta 
perspektiv.     
    (Intervju 4) 

 

Precis som Jenny hänvisar Karin till att hon ”försöker se på hela min kunskap 

om eleven” (Intervju 3) och gör en helhetsbedömning av elevens prestationer 

under hela kursen. Hon beaktar därmed hela bedömningsunderlaget vid 

betygsättningen där resultatet på det nationella provet ingår som en del.  

Det är ett reellt performativt tryck som lärarna ger uttryck för när de 

beskriver hur de balanserar mellan olika krav som att till exempel vara 

transparent och kunna förklara sin betygsättning för den som begär det, att 

dokumentera och examinera allt eleverna gör men samtidigt inte examinera 

för mycket, att följa policy och se till hela betygsunderlaget när kursbetyg sätts 

samtidigt som det finns en press på dem att rätta in slutbetygen mot resultatet 

på det nationella provet. 

Sammanfattning 

Den bild som framträder i materialet är att lärarnas relation till svenskämnets 

nationella prov är ambivalent. De nationella proven uppfattas både som ett 

stöd för den egna undervisningen och som något som begränsar lärarnas 

handlingsutrymme. Å ena sidan säger lärarna att de är relativt nöjda med det 

nationella provet i Svenska 1 som helhet och att de kan acceptera dess former, 

å andra sidan tycker de att det är problematiskt när lärare och undervisningen 

styrs för mycket av ett nationellt prov. Det skriftliga delprovet är det som anses 

vara svårast och som behöver mest förberedelser och mest nöjda är lärarna 

med det muntliga delprovet. Vad gäller läsförståelseprovet är lärarnas 

inställningar till det delprovet mer kluvet. Lärarna lyfter att det är svårt att 

förbereda eleverna för det provet och menar att allt de gör som utgår från 
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läsning i kursen är en sorts förberedelse. Lärarna tycker också att de inte har 

så stor användning av resultatet från läsförståelseprovet när de sätter slutbetyg 

eftersom de anser att det finns en diskrepans mellan det delprovet och kursens 

kunskapskrav. De muntliga och skriftliga delproven läggs dock utan större 

reflektion till kursens betygsunderlag och anses var mer användbara. 

Lärarna vittnar även om att de upplever att det är en svår balansgång mellan 

olika krav som ställs på dem, och de nationella proven i svenska lyfts fram 

som en del i ett större performativt tryck. Att det är viktigt att examinera och 

framför allt dokumentera allt eleverna gör i kursen för att kunna försvara sin 

betygsättning lyfts fram och Jenny och Magnus vittnar även om att behöva 

förklara sin betygsättning i relation till resultaten på det nationella provet för 

skolledning och till och med lokala politiker. Nora visar också på problem 

med att vara ålagd att visa elevernas alla resultat i klickbara matriser i skolans 

lärplattform. Sambedömning av de nationella proven lyfts fram som något 

som både utvecklar och ger den egna bedömningspraktiken stöd, men som 

också sätter viss press på lärarna när elevers prestationer jämförs på den egna 

skolan. Lärarna nämner också att det nationella provet i Svenska 1 tar mycket 

utrymme i slutet av terminen, både vad gäller undervisningstid och den tid 

lärarna behöver lägga på att rätta de nationella proven, tid som de hellre skulle 

lägga på att antingen låta eleverna arbeta med något som lärarna anser att de 

behöver utveckla eller lite mer fria och kreativa uppgifter. Åsikter lyfts även 

fram om att svenskämnet har blivit mer styrt i Gy11 än i den tidigare 

läroplanen och lärarna anser att det faktum att ämnet fått fler nationella prov 

är en starkt bidragande orsak till att ämnets kreativa delar har fått stå tillbaka.  
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Kapitel 11 Analys och reflektion Del II 

I avhandlingens Del II framgår att lärarna tycker att det är svårt att bedöma 

var eleverna befinner sig i sin läsutveckling och att de känner sig osäkra på 

vad som ingår i läsförståelse. De anser att de inte har tillräckligt med verktyg 

för att stödja och utveckla elevers läsförståelse. Det verkar också finnas en 

diskrepans mellan lärarnas tolkningar av hur läsning och examination av 

läsning ska operationaliseras i den egna undervisningen i jämförelse med hur 

de tolkar att läsning examineras i läsförståelseprovet. Provet anses inte vara 

ett tillräckligt bra instrument för att examinera elevers läskompetens annat än 

på ytan, under det att den kontinuerliga utvärderingen av elevernas läsning 

som sker inom ramen för den egna undervisningen sägs ge en mer rättvis bild 

av elevernas läskompetens. I kapitel 9 och 10 är det tydligt att den 

performativa kontext, där det nationella provet i Svenska 1 ingår som en del, 

som omgärdar lärarnas läsundervisning påverkar både lärarna och deras 

undervisning på flera sätt (se Ball 2003; Ball et al., 2012). Med stöd i tidigare 

forskning och i studiens teoretiska utgångspunkter – som utgörs av policy 

enactment, teori om läsundervisning och powerful knowledge – sker i det här 

kapitlet en analys av och reflektion över resultaten i avhandlingens Del II. 

Detta sker i relation till avhandlingens fjärde och femte forskningsfrågor som 

handlar om vilka uppfattningar om bedömning och examination av elevers 

läsning som framträder i lärarnas tal och vilka utmaningar i relation till det 

nationella provet i kursen Svenska 1 som synliggörs i lärarnas tal om 

undervisningen. 

Policy och performativt tryck skapar kluvenhet 

Ball et al. (2012) anser att lärare inte alltid kan förväntas ha full politisk insikt 

när de gör policy eftersom de sällan har tid eller möjlighet att reflektera över 

politiska motiv bakom olika policyer. Samtidigt påpekar Ball et al. att lärare 

vill hitta en mening med den policy som de ska iscensätta i sin undervisning, 

vilket i den här studien blir särskilt tydligt när de medverkande lärarna talar 

om det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1. Enligt Lundahl (2009) har 

de svenska nationella proven flera olika syften som svarar mot olika parallella 

policysträvanden. Proven ska därmed fylla olika behov och ideal som kan 

hamna i konflikt med varandra. Lundahl lyfter fram att proven ska bidra till 

ökad måluppfyllelse och att de har en diagnostisk funktion samtidigt som de 
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ska konkretisera kursmål och betygskriterier. Vidare ska proven stödja en 

likvärdig betygsättning och fungera som utvärdering och uppföljning av 

skolan på både lokal och nationell nivå. De nationella proven ska även hjälpa 

till vid implementering av kursplaner och med att utveckla undervisningen. 

Att de nationella proven har flera olika syften verkar dock i den här studien 

bidra till att förvirra mer än vägleda lärarna när det gäller hanteringen av det 

nationella provet i Svenska 1. 

Ball et al. menar vidare att ”policy is done by and is done to teachers” 

(2012, s. 3) och detta blir synligt i relationen mellan lärarna i den här studien 

och det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1. Att förbereda elever för ett 

externt standardiserat prov, som till exempel ett nationellt prov, är en tydlig 

undervisningshandling som lärare och elever inte skulle ha ägnat sig åt om 

inte provet hade funnits (se Alderson & Wall, 1993). På så vis kan processen 

med att förbereda eleverna för det nationella provet i Svenska 1 räknas som 

en konkret och direkt påverkan av policy på undervisningen. När lärare 

genomför nationella prov som de inte kan välja om de vill göra blir de 

positionerade som objekt för nationell policy på högre nivå. Ett nytt nationellt 

prov av en typ som lärarna inte har behövt hantera förut har införts i och med 

gymnasiereformen 2011. Lärarna har inte varit med och bestämt om denna 

policy på nationell nivå och anser att de som mottagare av detta prov inte fått 

tillräckligt med information om syftet med provet trots att det är de som på 

lokal nivå ska genomföra provet. De svenska nationella provens många olika 

syften som nämns ovan kan ge en förklaring till varför lärarna i den här studien 

anser att provets syfte är otydligt. Det är också lärarna som får stå till svars för 

resultaten på de nationella proven, trots att proven inte är något de kan välja 

om de vill genomföra eller inte. När lärarna talar i termer av att syftet med 

införandet av det nationella läsförståelseprovet är oklart för dem och att det 

har ”slängts på” dem intar de en position som objekt för policy. Om lärarna 

ska stå till svars för resultaten i det nationella provet vill de ha en tydligare 

motivering till och veta varför det är viktigt att eleverna skriver det och varför 

de som lärare ska ta tid i undervisningen från annat som de tycker är angeläget 

för att förbereda eleverna för och genomföra provet. 

I relation till det nationella provet spelar den externa kontexten i form av 

styrdokument och det nationella provet samt den lokala professionella 

kontexten en stor roll eftersom de olika kontexterna positionerar lärarna som 

objekt för eller aktörer av policy. Den professionella kontexten får betydelse 

när lärarna talar om hur de definierar svenskämnet gentemot ämnen som inte 

har nationella prov och menar att den externa kontexten som det nationella 

provet utgör är bra för likvärdigheten. Svenskämnets nationella prov, 

tillsammans med ämnesplanen, drar upp riktlinjer och ger lärarna 

gemensamma ramar så att undervisningen inte blir alltför beroende av den 

lokala kontexten, vilket lärarna ser som något positivt. Därmed ansluter de sig 

till visionen om en jämlik och likvärdig skola. Lärarna ger också uttryck för 

att de både finner sig i de gemensamma riktlinjerna och tycker att de 
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fyrkantiga ramarna blir lite för strama. Trots de strikta ramarna upplever 

lärarna att de inom dem ändå har en förhållandevis stor frihet att skapa sin 

egen undervisning i linje med vad de själva anser vara viktigt. Även här blir 

det tydligt att lärarna både är objekt för och aktörer av policy, de är både styrda 

av policy som de inte har varit med att själva bestämma om och fria att göra 

egen policy i sin klassrumspraktik.  

Det finns hos lärarna i studien även en dubbelhet gentemot 

sambedömningen av de nationella proven som både lyfts som ytterligare en 

faktor som orsakar stress kring de nationella proven och som ett bra tillfälle 

för gemensam fortbildning. Gilmore (2002) visar i sin studie att policy om 

kollegial sambedömning av externa prov kan ha en positiv inverkan på lärares 

bedömningspraktik och professionsutveckling. I Gilmores studie utvecklade 

lärarna genom den kollegiala sambedömningen ett effektivare språk för att 

tala om elevernas kunskaper och förmågor, och detta är något som även 

lärarna i den här studien beskriver som något de uppskattar. Det som framgår 

i den här studien är dock att det endast är det skriftliga provet som sambedöms 

på skolorna. Tengberg och Skar (2016) och Tengberg et al. (2018) visar i sina 

studier att variationen mellan lärares bedömningar av öppna elevsvar på 

läsförståelseprov är tillräckligt stor för att det ska få konsekvenser för 

elevernas provresultat, och därmed i förlängningen även för elevernas 

slutbetyg. Tillsammans med diskussionen om vikten av att lärarna får tillgång 

till ett metaspråk om läsutveckling och läsundervisning som framgår nedan, 

väcker det frågor om varför inte sambedömning även uppmuntras och 

organiseras på skolorna när det gäller läsförståelseprovet. Det performativa 

tryck som Nora, Magnus och Karin beskriver i relation till sambedömningen 

är ett resultat av både den professionella kontexten och den externa kontexten, 

där den externa kontexten ställer krav på likvärdiga resultat och den 

professionella kontexten ger möjlighet både att tillmötesgå den externa 

kontextens krav samtidigt som sambedömningen ses som ett givande 

fortbildningstillfälle. Samtidigt anger lärarna att i den professionella 

kontexten vill de inte avvika från ämneslagets kultur genom att ha elever som 

inte står sig i den interna mätningen av de nationella proven eller andra 

ämnesgemensamma skrivningar. Den professionella kontexten har på så vis 

påverkats av en extern kontext där nationella prov och hanteringen av dessa 

är en del av det performativa trycket. 

Att lärarna befinner sig i en performativitetskultur tar sig även andra 

uttryck. Det handlar om till exempel den känsla som lärarna förmedlar om att 

vilja att göra rätt där Magnus menar att han kan göra ”rätt” textval och Jenny 

känner att hon kan göra ”rätt” eller ”fel” i sin undervisning i förhållande till 

kursens styrdokument. Det handlar även om att lärarna upplever att de 

ifrågasätts när det gäller deras bedömning och betygsättning av elevers 

förmågor, och att de hela tiden måste vara beredda på att stå till svars för den 

bedömning de gör. I den ansvarskultur som Ball et al. (2012) menar råder i 

dagens västerländska utbildningssystem blir detta ett uttryck för den 



 227 

leveranskedja (se Ball et al., 2012) som lärarna befinner sig i och där den ena 

nivån i utbildningssystemet hela tiden står till svars inför de andra nivåerna. I 

denna leveranskedja överförs information mellan olika nivåer och Ball et al. 

(2012) betonar att artefakter som lärplattformar och bedömningsmatriser är 

viktiga bärare av policy eftersom de hjälper till att visualisera policy. På Noras 

skola har dessa artefakter blivit en del av det performativa trycket eftersom 

denna visualisering av policy gör att Nora känner att hon ständigt är ifrågasatt 

och behöver stå till svars för sina bedömningar av elevernas prestationer i 

skolans lärplattform. Leverenskedjan gör här att Nora dels positioneras som 

objekt för policy, dels hamnar i ett dilemma i hur hon ska hantera resultaten 

från det nationella provet eftersom resultaten ska ”klickas i” i lärplattformen 

mot Noras inre övertygelse om hur kunskapskraven och resultatet från det 

nationella provet bör tolkas och hanteras. Ball (2016) påpekar att det inte bara 

är lärare som förändrar policy utan att policy också förändrar lärare och vad 

lärare gör. Att hantera nya nationella prov i undervisningen, att resultat måste 

redovisas i lärplattformar liksom att lärare känner sig pressade att rikta in 

undervisningen mot att eleverna ska klara de nationella proven, ’teaching to 

the test’, är tydliga bevis på att policy har förändrat vad lärarna i den här 

studien gör.  

När lärarna gör sina didaktiska avvägningar för undervisningen blir de i 

stället aktörer och kan välja att låta sig påverkas i riktning mot det nationella 

provet eller inte. Lärarna i den här studien menar att de i mycket liten 

utsträckning låtit sin undervisning påverkas av det nationella 

läsförståelseprovet i kursen Svenska 1 och påverkan av det delprovet tycks 

därmed i det här materialet vara mycket begränsad. I kontrast till detta står 

delproven i muntlig och skriftlig framställning som i relativt hög grad verkar 

ha påverkat undervisningen, även om lärarna precis som i Hardys (2015) 

studie inte verkar medvetna om det. Delproven tycks således ha fått olika 

status och olika prioritet i undervisningen, något som i linje med Grants (2001) 

och Cimbriczs (2002) studier bekräftar att nationella prov är ett osäkert sätt 

att förändra lärares undervisning. När en så tydlig styrning från politiskt håll 

som ett nytt nationellt prov kommer in i klassrummet blir det därför relevant 

att ställa frågan varför det nationella läsförståelseprovet inte tycks ha fått 

större påverkan på undervisningen, i synnerhet som de andra två delproven 

tycks ha fått det.  

I avhandlingens Del II finns det flera exempel på vad som med Balls 

terminologi (Ball, 2006) kan ses som ett sorts motstånd och anpassning på 

samma gång när lärare fogar sig i de spelregler som gäller, samtidigt som de 

kan vara öppet kritiska och visa ett tydligt motstånd mot en enskild policy och 

hitta egna vägar för att göra undervisningen meningsfull. Extra tydligt blir det 

i relation till det nationella provet i Svenska 1. Samtidigt som lärarna anpassar 

sig och infogar sig i policyn om de nationella proven och förklarar att det är 

bra att det finns gemensamma riktlinjer och tydliga ramar, så motsätter de sig 

att bli alltför styrda av det nationella provet. Å ena sidan uppskattar lärarna att 
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de får möjlighet till en kalibrering av det egna bedömarinstrumentet och de 

vill gärna ha det stöd som ett nationellt prov kan ge när det gäller bedömningen 

av elevers prestationer och vid betygsättningen. Å andra sidan vill lärarna 

styra själva över sin undervisning och inte behöva anpassa den till att handla 

om att eleverna ska klara det nationella provet och de vill fatta egna autonoma 

beslut vad gäller innehåll i undervisningen och betygsättning. 

Denna kluvenhet speglas även i hur de olika delproven förbereds och ges 

plats i undervisningen. När det gäller förberedelser inför det nationella provet 

i Svenska 1 anpassar lärarna undervisningen till det muntliga och skriftliga 

provet och eleverna förbereds genom olika övningar och uppgifter som mer 

eller mindre är kopior på de uppgifter som kommer i provet. Lärarna vittnar 

också om att till exempel det formella skrivandet har fått ett betydligt större 

utrymme i årskurs 1 sedan det nationella provet i Svenska 1 infördes. De två 

delprovens utformning och bedömningsmodeller anses stämma väl överens 

och ligga i linje med det som står i både ämnesplanen och i kursens 

kunskapskrav. Shohamy et al. (1996) visar att en styrning genom ett nationellt 

prov får olika påverkan på undervisningen beroende på i vilken kontext provet 

befinner sig. Med detta ifrågasätter Shohamy et al. huruvida det finns 

’constructive alignment’ – på svenska konstruktiv länkning – eller inte. Med 

länkning menas i vilken grad olika komponenter i ett skolsystem som policy, 

styrdokument, nationella prov, bedömning, undervisning och lärande stämmer 

överens med varandra (Lundahl, 2014). Graden av överensstämmelse mellan 

till exempel nationella provs utformning och vad som uttrycks i skolans 

kursplaner innebär olika påverkan på undervisningen, ju större 

överensstämmelse, desto större blir den positiva påverkan på undervisningen 

(Andrews, 2004; Turner, 2006; Popham, 2001). Eftersom lärarna i den här 

studien anser att de muntliga och skriftliga delprovens länkning är hög upplevs 

de därmed också som mer meningsfulla att både förbereda för och att ta med 

i bedömningen som ett stöd inför att slutbetyg ska sättas i kursen. Lärarna 

anpassar därmed sin undervisning till de två delproven och undervisningen 

kan sägas präglas av det som Popham (2001) kallar ’curriculum-teaching’, det 

vill säga det finns en länkning som stämmer väl överens mellan ämnesplan, 

undervisning, provens utformning, kunskapskrav och bedömning och 

betygsättning. Samtidigt finns det tydliga spår av så kallad ’teaching to the 

test’ (Menken, 2006) i och med att lärarna ägnar sig åt att konstruera 

övningsuppgifter som påminner om eller är mer eller mindre exakta kopior av 

hur uppgifterna ser ut på provet. Dessa uppgifter läggs, tillsammans med 

resultaten från det nationella provet, till elevens samlade betygsunderlag och 

har således en direkt påverkan på elevens slutbetyg. Det finns dock ingen 

egentlig motsättning i ’teaching to the test’ så länge det finns god länkning, 

vilket lärarna i den här studien ger uttryck för att det finns när det gäller de 

muntliga och skriftliga delproven. I svensk kontext skulle läsförståelseprovet 

kunna kategoriseras som ett ’low-stakes test’ (se Madaus, 1988) till skillnad 

från de andra två delproven i det nationella provet för Svenska 1, som enligt 
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lärarna får betydligt större betydelse för slutbetyget och som därför kan 

kategoriseras som ’high-stakes test’ (se Madaus, 1988). Detta ligger också i 

linje med resultaten i Shohamy et al. (1996) när det gäller graden av påverkan 

på undervisningen i relation till ’low-stakes test’ och ’high-stakes test’ där det 

senare får betydligt större påverkan på undervisningen eftersom det får större 

betydelse för elevernas framtid.  

När det gäller läsförståelseprovet ser det annorlunda ut. Här handlar 

förberedelserna inför provet i stället till största delen om så kallad ’item-

teaching’ (Popham, 2001) där lärarna i stället förbereder eleverna genom att 

gå igenom Skolverkets förberedelsematerial och talar om hur provet är 

konstruerat, hur frågorna brukar formuleras och hur långa eller korta svar 

eleverna bör skriva på frågorna. Det verkar finnas flera orsaker till att lärarna 

gör som de gör när det gäller läsförståelseprovet. För det första gör lärarna 

detta med hänvisning till att det är svårt att förbereda specifikt för 

läsförståelseprovet och att de ändå arbetar med läsning hela tiden i kursen. 

Några särskilda förberedelser för det delprovet behövs därmed inte. Samma 

argument, det vill säga att eleverna arbetar med skrivande och talande i kursen 

Svenska 1 hela tiden och att de därmed inte behöver förberedas särskilt för det 

nationella provet, hörs inte om de andra två delproven. Detta trots att elever 

har skrivit och talat inom svenskämnets ramar lika länge som de har läst.  

En annan orsak till att lärarna inte ägnar läsförståelseprovet samma 

uppmärksamhet som de andra två delproven handlar om att det går att urskilja 

ett motstånd hos lärarna mot just det delprovet. Motståndet tar sig bland annat 

uttryck genom kritik mot bedömningsanvisningarna som anses var för snäva 

och där elevers svar kan falla utanför ramarna trots att lärarna tycker att de har 

gjort fullt rimliga tolkningar av texten. Ett exempel på hur Nora visar upp både 

motstånd och anpassning i den situationen är när hon berättar att om hon ser 

att eleverna gjort en bra tolkning av en text, men inte hamnar rätt gentemot 

det nationella provets bedömningsanvisningar, så noterar hon detta vid sidan 

av resultatet. Eleven får på så vis ett resultat för det nationella provet men 

samtidigt bygger Nora upp sitt betygsunderlag för hela kursen med de 

byggstenar som hon själv tolkar är relevanta för slutbetyget, inklusive ett 

enligt hennes bedömning bra svar men som inte bedöms som korrekt i relation 

till bedömningsanvisningarna. Motståndet mot att anpassa undervisningen till 

läsförståelseprovet kan också ses i ljuset av lärarnas uppfattning om att läsning 

inte är mätbart och att de anser, liksom lärarna i Tengbergs (2019) studie, att 

det inte kan finnas ett objektivt rätt eller fel sätt att tolka en text. Motståndet 

handlar även om att lärarna ger uttryck för att läsning som kan föra eleverna 

bortom texten, klassrummet och skolan är den läsning som lärarna värdesätter 

högst. Detta får betydelse för lärarnas relation till det nationella 

läsförståelseprovet eftersom läsning som syftar till att väcka elevernas läslust 

eller till att diskutera existentiella värdegrundsfrågor – det som lärarna i 

avhandlingens Del I anger som ett viktigt syfte med läsningen i klassrummet 
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– är något som ett nationellt läsförståelseprov i väldigt liten utsträckning kan 

erbjuda.   

Behov av metaspråk om läsundervisning 

Den dubbelhet som framträder i lärarnas relation till det nationella 

läsförståelseprovet framträder även när lärarna talar om att de upplever att de 

saknar verktyg när det gäller arbetet med läsförståelse i klassrummet. Lärarna 

lyfter fram längre skriftliga analyser och framför allt textsamtalet som de 

centrala verktyg som de använder för att både examinera läsning och för att 

bilda sig en uppfattning om hur det står till med elevernas läskompetens. När 

lärarna talar om läsning i klassrummet talar de inte i termer av att de arbetar 

med läsförståelse utan de använder hellre begreppen texttolkning och litterära 

analyser. Detta kan tolkas som ett uttryck för att lärarna, förutom att de inte 

fullt ut bottnar i de teorier och begrepp som underlättar när de ska tala om vad 

som utvecklar elevers läsförståelse, använder sig av de skrivningar som står i 

ämnesplanen och i kunskapskraven och som ligger mer i linje med de begrepp 

de fått med sig från den egna lärarutbildningens litteraturvetenskapliga kurser. 

Ett exempel på detta är när Nora talar om olika nivåer av läsförmåga. Nora 

beskriver de olika nivåerna som att en nivå är att konkret förstå vad som står 

på raderna i en text, läsförståelse ligger på en annan nivå som handlar om att 

förstå det man läser och kunna läsa mellan raderna, och ytterligare en nivå blir 

då texttolkning som handlar om att förstå texten på ett djupare plan. Det Nora 

kallar för olika nivåer av läsförmåga är egentligen en åtskillnad av begrepp 

där läsfärdighet inbegriper ordavkodning, läsförståelse är den aktivitet där 

förståelse av den lästa texten fokuseras och där läskompetens är det som krävs 

för att tolka till exempel en litterär text.  

Begrepp som läsfärdighet, lässtrategi, läsförståelse och läskompetens finns 

inte med i ämnesplanen för svenska i gymnasiet vilket lämnar stort utrymme 

för den enskilda läraren att tolka vad det innebär att kunna läsa. Även om 

lärarna i viss mån kan beskriva vad om ingår i att ha en god läsförståelse så 

tycks de ändå ha svårt att tydligt definiera vad som ingår i begreppet. Lärarna 

konstaterar å ena sidan att läsförståelse ingår i allt de gör och är något de alltid 

har arbetat med, å andra sidan säger de, när läsförståelseprovet kommer på tal, 

att de saknar utbildning i att undervisa i läsförståelse. Detta väcker frågor om 

vad det är de anser att de behöver kompetensutveckling i. Satt i relation till 

avhandlingens Del I där lärarna beskriver sin undervisning som utgår från 

läsning av olika texter och där det framkommer att lärarna lägger stor vikt vid 

att undervisa om till exempel betydelsen av bildspråk och att kunna läsa 

mellan raderna så tyder detta på att de knappast saknar kunskaper om läsning 

eller om läsförståelse. Tvärtom så ligger mycket av det de beskriver i Del I i 

linje med teorier om processer i läsförståelseutvecklingen och vilken 

undervisning som gynnar elevernas läsförståelse och utvecklar deras 
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möjlighet att läsa och förstå olika texter (se till exempel Duke et al., 2011; 

Guthrie & Scafiddi, 2004; Paige et al., 2012; Rasinski, 2014).  

I avhandlingens Del II bekräftas den bild som framträder i Del I att när 

lärarna talar om sin undervisning visar de att de kan mycket om läsning och 

om elevers läskompetens men det tycks vara en implicit kunskap. Att lärarna 

har svårt att uttrycka vad läsförståelse är behöver alltså inte automatiskt betyda 

att de inte vet vad läsförståelse innebär eller hur man använder lässtrategier 

för att förstå en text. Denna sida av undervisningen tycks dock, som Karin 

uttrycker det och som synliggörs i Del I, vara en del av lärarerfarenheten som 

är mer intuitiv. Det som snarare verkar vara problematiskt för lärarna är att de 

saknar begreppen och teorierna bakom vad läsförståelse innebär och hur det 

kan utvecklas. Om svensklärare saknar teoretisk förståelse och därmed också 

ett metaspråk för att kunna prata om läsning och läsförståelse blir de, som 

Karin påtalar, hänvisade till sin magkänsla och sin erfarenhet när de ska tala 

om elevers läskompetens. Konsekvensen blir då att det blir svårare både att 

undervisa i läsförståelse för att till exempel som Tengberg (2011) påpekar 

kunna förklara för eleverna vad det innebär att läsa mellan raderna och att göra 

en adekvat bedömning av var en elev befinner sig i sin läsutveckling. Det blir 

även svårare att kommunicera både med kollegor och med elever och deras 

vårdnadshavare vad det innebär att ha god läskompetens och vad som ligger 

till grund för bedömningen av elevernas läskompetens. Liksom lärarna i 

Alatalos (2011) och Westlunds (2013) studier skulle även lärarna i den här 

studien behöva få en fördjupad lästeoretisk grund att stå på för att få tillgång 

till begreppen och teorierna om läsförståelse eftersom det kan möjliggöra för 

dem att kanske göra fler och andra didaktiska val för undervisningen, något 

som är viktigt att beakta både för lärarutbildningar och för olika 

fortbildningssatsningar som skolans huvudmän genomför. Forskning har visat 

att hos lärare som fått fortbildning med syftet att göra lärarnas implicita 

kunskaper om läsning och skrivande explicita så sker en tydlig förändring i 

hur lärarna talar om sin läsundervisning (Brevik, 2014; Folkeryd & af 

Geijerstam, 2019; Liberg & Nordlund, 2019; Schleppegrell, 2013). De 

förändringar som i Breviks (2014) studie kunde noteras i relation till 

läsundervisningen i klassrummet var visserligen av tämligen obetydlig art, 

men den stora skillnaden låg i att lärarna efter fortbildningen kunde sätta ord 

på vad de gjorde i undervisningen. 

Krock mellan prov och praktik 

Skolkommissionen har i sin utredning Samling för skolan (SOU 2017:35) 

kommit fram till att det finns en stor risk att kunskapskraven har blivit för 

styrande under nuvarande läroplaner i Lgr 11 (Skolverket, 2017) och Gy11 

(Skolverket, 2011) och att lärare därför tenderar att hoppa över skrivningarna 

om ämnets syfte (SOU 2017:35). I den här studien hoppar lärarna inte över 
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syftet för ämnet svenska men de framstår som tämligen styrda av ämnets 

kunskapskrav, vilket framträder i hur lärarna ser på det nationella 

läsförståelseprovet som ett instrument för att betygsätta elevers läskompetens. 

En del av det performativa trycket kan vara att lärarna rättar in sig mot 

skrivningarna i ämnesplanen för att inte bli ifrågasatta och om styrdokumenten 

blir för styrande skulle det faktiskt kunna vara så att det inte råder så stor 

variation mellan lärarnas undervisning. Detta skulle i så fall kunna ses som 

något positivt ur en likvärdighetssynpunkt men även som något oroande om 

det betyder att lärarna styrs för mycket av kunskapskraven så att 

undervisningens bedömningsaspekter får prioritet över undervisningens 

innehåll. Lärarna beskriver hur de utformar egna examinationer av läsning i 

klassrummet utifrån kunskapskraven med avseende på att eleverna till 

exempel ska kunna resonera om texters tema och allmänmänskliga drag samt 

dra paralleller till andra texter de läst. Lärarnas förståelse av vad läsförståelse 

innebär tycks också påverka deras förhållande till det nationella 

läsförståelseprovet på så vis att de framhåller att examination av läsning sker 

bäst inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är sedan dessa 

examinationer som blir viktiga när lärarna sätter slutbetyg i kursen. Samtidigt 

ger lärarna tydligt uttryck för att helst inte behöva mäta och betygsätta 

elevernas läsning alls utan bara behöva fokusera på att väcka läslust och 

motivation till att läsa, en önskan som även lärarna i Bradlings (2020) studie 

ansluter sig till. Att lärarna helst inte vill bedöma och betygsätta elevers 

läsning över huvud taget är också något som kan tänkas påverka deras relation 

till det nationella läsförståelseprovet, vars fokus är just det som lärarna minst 

av allt vill göra i sin undervisning.  

Diskussionerna om diskrepansen mellan resultatet på det nationella 

läsförståelseprovet och kursens kunskapskrav ligger i linje med de två studier 

(Jönsson & Klapp, 2020; Vallberg-Roth et al., 2016) som visar att lärare ofta 

värderar resultaten på de nationella proven olika vid betygsättningen. Det 

visar även på en kritisk inställning från lärarna i den här studien till 

Skolverkets bedömningspraktik. Det finns två nivåer i denna kritik. Den ena 

nivån handlar om diskrepansen, brist på länkning, mellan läsförståelseprovets 

betygssystem och det allmänna betygssystemet som lärarna måste använda sig 

av för betygsättning i kursen. Diskrepansen består i att provets betygssystem 

dels använder mellanbetyg på enskilda uppgifter, dels kvantitativa poäng för 

motsvarande kvalitativa värdeord i kursens kunskapskrav. Detta menar lärarna 

blir problematiskt för praktiken att hantera. Den andra nivån handlar om 

lärarnas uppfattningar om att det är svårt att relatera provets resultat till 

kursens kunskapskrav. I ämnesplanen för Svenska 1 står inte begreppen 

läsförståelse, läsförmåga, läskompetens eller lässtrategier utskrivna utan det 

är ett mer allmänt ”förmåga att läsa” (Skolverket, 2011) som får stå för vad 

läsning kan vara. Denna skrivning lämnar ett stort utrymme för tolkning av 

vad det innebär att kunna läsa. Den bokstavliga tolkningen kan således sägas 

stämma överens med lärarnas uppfattning om att det inte står något om 
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läsförståelse i kunskapskraven. Det är dock inte orimligt att dra slutsatsen att 

det krävs läsförståelse för att en elev ska kunna återge innehållet, sammanfatta 

och reflektera över en text, samt lyfta fram textens huvudtanke och göra 

inferenser mellan olika texter (se till exempel Almasi & Hart, 2018; Duke & 

Martin, 2018). Den bild som här framträder är att det är otydligt för lärarna 

vad som avses med läsförståelse i relation till skrivningarna i ämnesplanens 

kunskapskrav. Kunskapskraven blir då föremål för en tolkningsfråga där 

lärarna i studien tycks lägga något annat i begreppet läsförståelse än det som 

är möjligt att läsa in i kunskapskravens skrivningar och därmed drar lärarna 

slutsatsen att läsförståelseprovet är löst förankrat i relation till kursens 

styrdokument. Detta är troligtvis en av anledningarna till att lärarna upplever 

att det finns ett glapp mellan det nationella läsförståelseprovet och kursens 

kunskapskrav.  

Ytterligare en anledning till att det är något som skaver i lärarnas relation 

till det nationella läsförståelseprovet är att de menar att resultatet från 

delprovet inte är användbart för dem när de ska sätta slutbetyg. Uppfattningen 

som uttrycks i den här studien att provets resultat inte är något för lärarna, utan 

enbart för statistiker vid Uppsala universitet, delas av gymnasielärarna i den 

här studien och grundskolelärarna i den undersökning som genomfördes av 

Bonnevier et al. (2017). Lärarna pekar här på att de anser att det saknas 

länkning mellan provets utformning och bedömningsmodell med kvantitativ 

poängsättning och kursens kvalitativt skrivna kunskapskrav. Därför menar de 

att det blir svårt för dem att hantera resultatet från läsförståelseprovet och 

bristen på länkning blir här ett exempel på hur lärarna hamnar i vad Ball et al. 

(2012) kallar att hamna mellan olika policysträvanden i skolsystemet. Det 

nationella provet i Svenska 1 representerar en policy på nationell nivå som 

handlar om att det svenska skolsystemet ska ha nationella prov och mätbara 

resultat. Genom att kunna mäta kunskaper finns en strävan efter att få en ökad 

måluppfyllelse och ökad likvärdighet i betygsättningen samtidigt som ett av 

det nationella provets syften också är att kunna jämföra elevers prestationer 

på nationell nivå. Nationell policy om att skolan ska ha målrelaterade betyg 

som mäter kvaliteter med hjälp av värdeord i ett betygssystem utan kriterier 

för mellanbetygen D och B krockar med det nationella läsförståelseprovets 

kvantifierade poängskala som motsvarar alla de sex betygsstegen, inklusive 

mellanbetygen. Den kvantifierade provpoängen hamnar sedan i konflikt med 

den lokala nivån när lärarna ska tala om för eleverna vilket kvalitativt 

formulerat kunskapskrav deras resultat på provet motsvarar och vad resultatet 

faktiskt säger om elevernas läskompetens. Det blir med andra ord 

problematiskt för praktiken att i den lokala kontexten hantera provresultatet 

och resultatet blir att lärarna inte lägger särskilt stor vikt vid det delprovet när 

elevernas prestationer ska sammanfattas inför slutbetyget. När provresultatet 

inte blir ett stöd eller ens användbart när det ska sättas slutbetyg försvinner 

också incitamenten till att lägga tid på att förbereda eleverna för provet eller 

att förändra undervisningen. Detta ligger också i linje med resultaten i studier 
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från grundskolan (Bonnevier et al., 2017; Jönsson & Klapp, 2020) där lärarna 

ger uttryck för att det är problematiskt att förklara för eleverna hur provbetyget 

förhåller sig till kunskapskraven och slutbetyget. Detta säger kanske mer om 

de nationella provens konstruktion i relation till formuleringarna i 

styrdokumenten än om lärarnas kompetens, och visar på att dilemman uppstår 

i praktiken när lärare måste hantera och prioritera mellan motstridiga policyer.  

Själva provkonstruktionen med vad som beskrivs som en fokusering på 

detaljfrågor i provet är också något som skapar irritation hos lärarna med 

motiveringen att det är många elever som förlorar poäng i provet för att de 

inte lyckas svara på de enkla detaljfrågorna, något som även lärarna i Jönsson 

och Klapps (2020) studie uttrycker. Duke och Pearson (2002) skriver att 

elevers förståelse av text kan formas av den typ av frågor de blir vana vid att 

svara på när det gäller textfrågor. Om undervisningen eleverna är vana vid 

frågar efter fakta och detaljer tenderar de i framtida läsning att fokusera på 

fakta och detaljer. På samma sätt fokuserar elever sin läsning på strukturer och 

helheter i texterna och på att sammanföra det de läser med sådant de kan sedan 

tidigare om det är den typen av frågor de är vana vid från undervisningen. Då 

är det troligt att de missar sådant som befinner sig på detaljnivå i texten. Om 

då undervisningen hos de lärare som deltar i studien fokuserar på att förstå 

texter i sin helhet så skulle man kunna anta att det finns en risk att eleverna 

missar de frågor i provet som ligger på detaljnivå, vilket blir ytterligare en 

källa till frustration hos lärarna när det gäller läsförståelseprovet.  

När lärarna talar om hur de examinerar läsning i klassrummet talar de hellre 

i termer av analyser och texttolkning än om testning av elevers läsförståelse, 

och examinationerna kan göras både muntligt och skriftligt. Muntliga 

examinationer i form av textsamtal lyfts också fram som en fördel när det 

gäller att examinera med fokus på elevernas läsning. Det finns flera studier 

som lyfter fram litteratursamtalets viktiga funktion när det gäller att fördjupa 

elevers förståelse av texter (se till exempel Bråten, 2008; Duke et al., 2011; 

Roe, 2014; Tengberg, 2011; Visén, 2015) men det är knappast något som det 

nationella läsförståelseprovet bjuder in till. Den bild som framträder i Del II 

är att lärarna anser att deras sätt att examinera läsning skiljer sig från provets 

sätt att examinera läsning, samtidigt som inledningen av detta kapitel visar att 

lärarna får bekymmer när de ska definiera vad läsförståelse innebär. Det tycks 

således som om lärarna uppfattar att de och provet står för olika diskurser om 

vad läsförståelse är och hur läsförståelse kan mätas som inte riktigt möts. 

Läsning i provet uppfattas som något som anses vara kvantitativt mätbart, 

under det att läsning i lärarnas undervisning är en del av det som ger eleverna 

kunskaper bortom texten. Detta bidrar ytterligare till att lärarna upplever att 

det är något som skaver med provet och till att resultatet på det nationella 

läsförståelseprovet inte blir särskilt viktigt för lärarna. 

Lärarnas läsagenda i kursen Svenska 1 grundar sig i ambitionen att 

läsningen ska hjälpa eleverna att bli mer än bara goda läsare, deras läslust ska 

väckas, de ska också bli mer bildade och utveckla kunskaper som för dem 
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bortom texten och bortom klassrummets väggar. Lärarna anser dock att denna 

typ av läsning inte omfattar läsning som på ett objektivt sätt går att mäta och 

sätta poäng på. Detta påverkar också deras relation till det nationella 

läsförståelseprovet eftersom provet inte kan erbjuda den typ av läsning som 

intar en sådan central plats i lärarnas undervisning. Den läsning som 

genomförs i klassrummet blir på så vis viktigare både för elevernas personliga 

utveckling och för betygsättningen i kursen än resultatet på provet, vilket 

påverkar den betydelse läsförståelseprovet får för undervisningen. Lärarna 

menar att provet inte säger så mycket om elevernas förståelse av text och 

eftersom de i klassrumssituationen arbetar med läsning på ett annat sätt får 

lärarna genom undervisningen betydligt rikare och mer värdefull information 

om elevernas läskompetens än vad det nationella läsförståelseprovet ger. I 

detta avseende bottnar lärarnas uppfattningar om provet i det som både 

Tengberg (2015) och Alderson (2000) lyfter fram som problematiskt när det 

gäller att konstruera läsförståelseprov där läsning av skönlitterära texter ingår. 

Tengberg och Alderson menar båda att när det gäller läsning av skönlitteratur 

så är det just tolkning av texten som är det centrala och att det därmed inte går 

att uttala sig om huruvida en elev har förstått en text endast utifrån om elevens 

svar stämmer överens med provkonstruktörens anvisningar. Det är detta som 

lärarna i denna studie beskriver när de talar om att det är för snäva 

tolkningsramar i provets bedömningsanvisningar. Lärarna menar också i det 

här avseendet att det är i undervisningssituationen i kontrast till 

provsituationen som de på ett mer nyanserat vis kan avgöra vilken 

läskompetens en enskild elev visar. Här får de stöd av dels Westlund (2015) 

som påpekar att det inte finns ett enda läsprov som kan mäta hela 

komplexiteten vad gäller läsförståelse, dels av Roe och Engdal Jensen (2017) 

och Duke et al. (2011) som visar att resultat på läsförståelseprov inte säger 

något om vad det är i elevernas läskompetens som behöver stöttas. Vidare 

understryker Alderson (2000) att läsning i en formell provsituation kan verka 

hämmande och att elever därför kan prestera kvalitativt bättre när 

bedömningen av läsningen görs i en mer informell situation.   

Samtidigt som lärarna, som diskuterats tidigare, tycks väldigt styrda av 

kursens kunskapskrav när de planerar och genomför sin läsundervisning och 

därmed bekräftar de farhågor som Lundström et al. (2011) uttrycker om att 

nationella läsförståelseprov och skrivningar i svenskämnets kursplaner i 2011 

års läroplaner riskerar att påverka undervisningen i riktning mot en 

litteraturläsning som lättare passar in med mätbara perspektiv, så visar lärarna 

i den här studien också på det motsatta. De motsätter sig att läsning kan mätas 

objektivt och visar tydligt att de vill något helt annat med läsundervisningen 

som är mycket större än att svara på standardiserade kontrollfrågor. På så vis 

kan de farhågor som Lundström et al. formulerar sägas både ha infriats och 

kommit på skam i den här studien eftersom lärarna både anpassar sig till och 

visar motstånd mot att rikta in läsundervisningen mot det enkelt mätbara.  
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Analysen av materialet i den här studien visar ovan att det är något som 

skaver i lärarnas relation till det nationella läsförståelseprovet. Satt i relation 

till Young och Mullers koncept powerful knowledge kan skavet också ses som 

olika tolkningar av vad som är svenskämnets powerful knowledge och som 

inte riktigt möts i hanteringen av det nationella provet. De tre delproven i det 

nationella provet i kursen Svenska 1 kan ses som policy uppifrån som ger en 

signal om vad som är viktigt att kunna i kursen Svenska 1. Provet kan därmed 

sägas representera en tolkning av svenskämnets powerful knowledge som är 

gjord på en nivå ovanför de lärare som ska välja innehåll för undervisning i 

kursen och som ska genomföra det nationella provet. När det gäller de 

muntliga och skriftliga delproven tycks lärarnas tolkning stämma överens med 

– eller ha övertagits av lärarna i linje med – den styrande policyn, men när det 

gäller läsförståelseprovet motsätter sig lärarna i stället styrande policy. De 

förmågor och kunskaper som studiens lärare vill att eleverna ska utveckla 

genom att läsa och arbeta med olika texter och som beskrivs och diskuteras i 

avhandlingens Del I är lärarnas tolkning och förståelse av vad som är powerful 

knowledge i ämnet svenska. I Del II framgår det att även i olika 

bedömningssituationer vill lärarna sätta in läsningen i ett större sammanhang 

och göra mer med läsningen än bara mäta elevernas läsförståelse i en isolerad 

händelse. Ball (1993) framhåller att vissa policyer som införs i skolan 

misslyckas med att knyta an till lärarna som ska göra policyn. Som 

diskussionen ovan visar tycks detta vara fallet med lärarna som medverkar i 

denna studie och det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1. 

Avslutningsvis framträder i avhandlingens Del II att det finns ett 

spänningsfält mellan hur lärarna ser på bedömning och examination av elevers 

läsning i undervisningssituationen kontra det nationella läsförståelseprovet. 

Lärarna lyfter fram att elevers läsning bäst utvärderas över tid, i olika former 

och vid flera tillfällen vilket inte är möjligt om fokus läggs vid ett enda 

examinerande provtillfälle som det nationella provet. Trots att avhandlingens 

Del I visar att lärarna gör mycket i undervisningen som gynnar elevernas 

utveckling av läsförståelse upplever lärarna att de saknar kompetens och 

verktyg att stötta elevernas läskompetens. Lärarna har dock mycket kunskaper 

men saknar det teoretiska metaspråk som behövs för att kunna göra en adekvat 

bedömning av elevers läskompetens. Lärarna uppvisar även olika grad av 

anpassning och motstånd mot både det nationella provet som sådant och det 

performativa trycket som provet är en del av. Det är inte så att samma lärare 

ensidigt står för det ena eller andra, utan varje enskild lärare visar upp olika 

stort motstånd och olika grad av anpassning beroende på hur olika delar av det 

performativa tycket samspelar eller går på tvärs med lärarens egen ideologi 

om läsning, bedömning och undervisning. Det nationella provet och dess 

kringeffekter i form av till exempel sambedömning och av resultatredovisning 

ses som både en möjlighet till fortbildning och kalibrering av den egna 

bedömningsförmågan och som ett intrång i den autonoma lärarens 

undervisningspraktik. 
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Kapitel 12 Viktig läsning i en performativ 
kontext – Avslutande diskussion 

Den här avhandlingen har visat hur svensklärare på gymnasiet talar om 

läsundervisning i en kurs som avslutas med ett nationellt läsförståelseprov och 

vad lärarna vill att eleverna ska lära sig genom att läsa och förstå olika texter 

samt hur undervisningen påverkas av att elevernas läsning ska bedömas och 

examineras. Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om vilka 

didaktiska utmaningar svensklärare på gymnasiet ställs inför när de ska välja 

innehåll till läsundervisningen i en policybemängd och performativ kontext, 

och ett särskilt fokus har riktats mot vad lärarna anser vara viktigt att elever 

lär sig och vilken powerful knowledge som synliggörs i den berättade 

praktiken. Utifrån syftet formulerades fem forskningsfrågor; hur beskriver 

lärarna sina didaktiska avvägningar i val av texter till sin undervisning, vilka 

texter anger lärarna att de använder i kursen och vilken funktion har texterna 

i undervisningen, vad framträder som viktiga kunskaper som eleverna ska 

tillägna sig utifrån den undervisning som genomförs, vilka uppfattningar om 

bedömning och examination av elevers läsning framträder i lärarnas tal samt 

vilka utmaningar i relation till det nationella provet i kursen Svenska 1 

synliggörs i lärarnas tal om undervisningen? Forskningsfrågorna har sedan 

stått i fokus för vart och ett av de fem empiriska kapitlen. Fem svensklärare 

på gymnasiet har deltagit i studien och delat med sig av sina reflektioner om 

sitt arbete med kursen Svenska 1 på gymnasiet under ett läsår.  

I avhandlingens Del I har lärarnas berättelser synliggjort en 

läsundervisning som i många delar går i linje med det som forskning visat 

främjar elevers läsutveckling, även om lärarna i Del II ger uttryck för att de 

inte anser att de har fått tillräckligt med verktyg för att arbeta med läsförståelse 

utifrån forskningsbaserad kunskap. Läsundervisningen tycks därmed i hög 

grad vara intuitivt grundad. Dessutom framträder en bild av att den lokala 

kontexten har stor betydelse för vilken undervisning som iscensätts samt vad 

lärarna lyfter fram som viktiga kunskaper i svenskundervisningen. Det 

handlar om att stötta elever att utveckla för svenskämnet ämnesspecifika 

färdigheter, förmågor och kunskaper, men också om att skapa möjligheter för 

eleverna att få kunskaper som för dem bortom texterna och bortom 

klassrummet. I lärarnas tal om sin läsundervisning finns exempel på 

fragmenterad undervisning av lägre epistemisk kvalitet, men också på flera 

undervisningsmoment av hög epistemisk kvalitet som syftar till att eleverna 
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ska kunna utveckla powerful knowledge som inte är enkelt mätbar. I 

avhandlingens Del II blir det dock tydligt att den performativa kontexten som 

lärarna navigerar i gör att utrymmet för det de önskar med sin undervisning 

krymper när lärarna ska leva upp till kraven på mätbara resultat och ett 

performativt tryck. Motstridiga policyer som till exempel att väcka läslust 

samtidigt som elevernas läsning ska betygsättas och ett nationellt prov som 

ska hanteras påverkar både lärarna och deras undervisning på ett påtagligt sätt. 

Fokus på den del av provet och undervisningen som lättare låter sig mätas, 

som till exempel det vetenskapliga skrivandet, gör att lärarna känner att de har 

mindre frihet att genomföra kreativa inslag i undervisningen och att de arbetar 

mindre med läsning i undervisningen än innan ett nationellt prov infördes i 

gymnasiets årskurs 1. Genom att studera lärarnas berättade praktik har den här 

avhandlingen synliggjort den komplexa situation som lärare befinner sig i och 

att det de vill göra inte alltid är förenligt med det som de är ålagda att göra. 

Metodologiska överväganden 

Den här studien har genomförts i pedagogiskt arbete som 

forskarutbildningsämne, vilket innebär att studiens syfte formulerades för att 

generera kunskap som är betydelsefull för den pedagogiska verksamheten. För 

att uppnå syftet var det viktigt att få tillgång till lärares reflektioner över de 

didaktiska avvägningar de står inför när de planerar sin undervisning och även 

att få tillgång till det textunderlag som användes i klassrummet. Därför valde 

jag att genomföra en intervjustudie där jag även samlade in allt textmaterial 

med tillhörande arbetsuppgifter under studiens gång. Studiens 

halvstrukturerade intervjuer har gett mig tillgång till lärarnas beskrivningar av 

och uppfattningar om deras undervisningspraktik, vilket tillsammans med det 

insamlade textmaterialet och arbetsuppgifterna möjliggjorde för mig att få syn 

på och analysera lärarnas tal om läsundervisningens innehåll och den egna 

bedömningspraktiken i relation till elevernas läsning. Genom intervjuerna och 

genom att studera lärarnas val av undervisningstexter blev det möjligt att 

synliggöra lärarnas förståelse av vad som är viktigt att undervisa om och hur 

de väljer att prioritera när det gäller undervisningens innehåll. Behovet av 

kompetensutveckling när det gäller lärares metaspråk i relation till elevers 

läskompetens är också något som hade varit svårt att få syn på om jag hade 

gjort ett annat metodval. Lärares uppfattningar om hur styrdokument och 

andra policyer ska översättas från en abstrakt policy till en konkret 

undervisningshändelse blir också mer komplicerat att belysa på annat sätt än 

genom att använda intervjuer som forskningsmetod. Genom att samla in och 

göra förteckningar över alla de texter som lärarna valde att använda i sin 

undervisning i kursen Svenska 1 fick jag också möjlighet till en unik inblick i 

ett komplett textmaterial för en gymnasiekurs i svenska, något som tidigare 

svenskämnesdidaktiska studier inte i särskilt stor utsträckning har visat 
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eftersom de tenderar att fokusera antingen skönlitterära texter eller texter av 

sakprosakaraktär. I kombination med intervjuerna har också 

textförteckningarna gett en god inblick i hur undervisning skapas och kan se 

ut när det gäller att planera och genomföra en hel kurs i svenska på gymnasiet.  

Att välja intervjuer som forskningsmetod betyder att forskarens tillgång till 

praktiken blir begränsad till en berättad praktik. I en intervjustudie är det 

därför viktigt att vara medveten om att det finns en möjlighet att lärarna i talet 

om sin undervisning medvetet eller omedvetet väljer att framställa sig själva 

enligt en önskvärd idealversion. Det är långt ifrån säkert att det lärare säger 

att de gör i klassrummet stämmer överens med vad de faktiskt gör. Det är 

möjligt att observationer av samma praktik hade visat andra nyanser eller till 

och med en helt annan sida av praktiken. Detsamma gäller för om det i stället 

hade varit elever som hade intervjuats om undervisningen, vilket hade kunnat 

bidra med andra perspektiv på den studerade praktiken och visa andra resultat. 

Om fokus i studien hade varit att belysa vad som sker i klassrummet i den 

unika undervisningssituationen eller hur elever uppfattar undervisningen, 

hade därför observationer eller elevintervjuer varit att föredra. I den här 

avhandlingen har dock fokus legat vid vad som händer innan lärare kliver in i 

klassrummet. Endast observationer hade därför inte gett mig tillgång till 

lärarnas reflektioner om det de gör i praktiken, vilket hade gjort det svårare att 

uppnå studiens syfte. Klassrumsobservationer kan inte heller synliggöra de 

delar av lärares arbete som sker utanför klassrummet och utan lärarnas röster 

hade det varit svårt att få syn på de spänningsfält de navigerar i när de ska 

utföra sitt uppdrag och belysa komplexiteten i lärares uppdrag. 

När policy i relation till arbetet i skolan ska studeras kan dokumentstudier 

ge värdefull information om de skriftliga policyer som styr skolan och vilka 

diskurser som råder i olika styrdokument. I en dokumentstudie blir det dock 

svårt att fånga dels oskrivna policyer som kan finnas på en skola, dels hur de 

olika policyerna påverkar praktiken och lärares dagliga arbete. Det 

performativa trycket är inte heller något som går att se varken i 

policydokument eller i observationer och är något som intervjumetoden gjorde 

möjligt att fånga upp, eftersom det är något som upplevs av de som verkar i 

praktiken. En del av studiens syfte har också varit att belysa vad lärarna anser 

vara viktigt att elever lär sig och vilken powerful knowledge som synliggörs i 

den berättade praktiken. För att uppnå den delen av syftet har lärarintervjuer 

varit en förutsättning. Detta i synnerhet som att det har varit viktigt att i linje 

med den poäng som Michael Young (2015) gör, låta de verkliga 

ämnesexperterna som dagligen undervisar i ett skolämne – lärarna – få göra 

sina röster hörda om vilket innehåll i ett ämne som är viktigt att undervisa om 

och varför. 

Resultaten i den här studien måste även förstås utifrån att lärarna när de 

talar om sin undervisning uttalar sig utifrån ett helhetsperspektiv på sin 

professionella roll. Även om de beskriver sin undervisningspraktik i relation 

till en viss kurs och till en viss klass går det inte att helt frigöra och isolera de 
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erfarenheterna från lärarnas samlade erfarenheter från andra klasser och andra 

kurser i ämnet svenska. Det är också troligt att resultaten i den här 

avhandlingen har påverkats av att samtliga lärare som tackade ja till att 

medverka i studien var verksamma på studieförberedande program. Med 

andra lärare som är verksamma på andra gymnasieprogram eller som sätter 

andra delar av svenskämnet än läsningen i fokus för undervisningen kanske 

helt andra resultat gällande läsning hade framträtt. Till exempel är det 

sannolikt att textmaterialet, undervisningens uppgifter och syftet med 

läsningen hade sett annorlunda ut om andra lärare hade medverkat i studien. 

Att alla fem lärarna som deltar i studien representerar ett positivt urval i så 

måtto att de har ett särskilt intresse just för läsning har både varit en 

förutsättning för studien och kan också möjligen vara en svaghet eftersom till 

exempel läsning lyfts fram av lärarna som något centralt i den önskansvärda 

svenskundervisningen. Att lärare som valts ut för att delta i studien uttrycker 

att läsning är viktigt och bör stå i fokus för svenskundervisningen kan tyckas 

som självklart. Samtidigt hade det varit svårt att få veta mer om vad som ses 

som viktiga kunskaper i relation till läsning av olika texter i undervisningen 

om helt andra saker än läsning hade stått i centrum av lärarnas 

svenskundervisning.   

Utifrån den här studien går det därför inte att hävda att lärarna eller 

resultaten är representativa för alla svensklärare på gymnasiet eller att studien 

på något sätt är heltäckande för all svenskundervisning som sker på gymnasiet. 

Givet studiens design går det därmed inte att göra anspråk på att de slutsatser 

som dras utifrån lärarnas tal om sin undervisning och om undervisningens 

texter är generaliserbara. Däremot kan resultaten ses som mer än enbart fem 

enskilda lärares berättelser om sin undervisning då resultat från kvalitativa 

intervjustudier kan bidra till att överföra kunskap från en situation till en annan 

(Kvale & Brinkmann, 2014). De bilder som framträder i den här studien kan 

således dels bidra till en didaktisk diskussion om hur läsundervisning för äldre 

elever på gymnasiet har potential att se ut, dels belysa den komplexa process 

av olika didaktiska avvägningar och de utmaningar och möjligheter som det 

innebär när lärare ska välja innehåll till sin undervisning i en performativ 

kontext. 

Ett komplext läraruppdrag med många motstridigheter 

Alla lärare som arbetar i svensk skola är tjänstemän med ett uppdrag de ska 

utföra vilket betyder att de inte kan hitta på vad de vill när de utför sitt arbete. 

Uppdraget är styrt av olika policyer som sätter ramarna för vilka olika val som 

är möjliga för lärarna att göra när de planerar och genomför sin undervisning. 

Lärare behöver vara insatta i och följa de policyer som styr deras verksamhet 

så att de inte riskerar att begå tjänstefel. Samtidigt visar lärarna i den här 

studien att de också har ambitioner och en vilja att göra mer – eller andra saker 
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– än vad som stipuleras inom deras uppdrag. Ibland sammanfaller lärarnas 

ambitioner med styrande policy, men ibland krockar lärarnas önskan med det 

som de i sitt uppdrag är ålagda att göra. Det som lärarna anser vara viktigt i 

undervisningen och det som de har i uppdrag att mäta är med andra ord inte 

alltid helt förenliga med varandra. 

I en tid där många lärare vittnar om att deras lärargärning allt mer påverkas 

av yttre styrningar (se till exempel Arensmeier & Lennqvist Lindéns, 2017; 

Lundström, 2018; Lunneblad & Asplund Carlsson, 2010; Mickwitz, 2015; 

Persson, 2017) visar lärarna i den här studien att det är möjligt att hitta 

strategier för att frigöra sig från styrningen genom att göra egna tolkningar av 

policy så att det lättare passar in med den egna övertygelsen och det egna 

lärarintresset. Att inta ett policyperspektiv vid studiet av hur en performativ 

kontext och hur nationella prov påverkar lärare och deras undervisning 

innebär vidare att hela den komplexa policyprocessen tas i beaktande. För att 

förstå vad en lärare gör som ska hantera en praktik färgad av en performativ 

och policybemängd kontext där nationella prov ingår så måste med andra ord 

handlandet sättas i relation till den lokala kontexten. Enligt Ball et al. (2012) 

omgärdas lärares praktik samtidigt av hundratals olika policyer på olika nivåer 

i utbildningssystemet och det är inte alltid alla policyer samspelar med 

varandra, ibland är de till och med motstridiga. När detta sker ställs lärarna i 

en situation där de måste hitta sätt att navigera i en komplex praktik och 

prioritera mellan olika syften och mål för undervisningen. Den här 

avhandlingen har synliggjort några sådana krockar i svensklärarnas praktik 

och visar på flera spänningsfält som uppstår mellan vad lärarna är ålagda att 

göra och vad de vill göra i en undervisning som inramas av en performativ 

kontext. 

En krock framkommer i samband med policy om skolans digitalisering i 

kombination med hårda ekonomiska prioriteringar där inköp av datorer till 

alla elever ställs mot inköp av läroböcker och i svenskämnets fall även inköp 

av skönlitteratur. Ett annat tydligt exempel på en krock som lärarna måste 

hantera är ämnesplanens skrivning om att undervisningen i svenska ska väcka 

elevernas läslust, samtidigt som det finns krav på att elevernas läsning ska 

examineras och betygsättas – ett exempel på motstridiga policyer som finns 

inbyggd i en och samma policy. Dessutom ska elevernas läsning också mätas 

i ett nationellt läsförståelseprov. Vad gör dessa policykrockar med lärarnas 

möjlighet att locka eleverna till läslust och vad ska lärarna prioritera i 

undervisningen? Går det att kombinera läslust med en mätning och 

betygsättning av läsningen?  

Ytterligare ett exempel på en krock mellan policyer kan illustreras av 

dikten som texttyp som en didaktisk möjlighet att skapa hög epistemisk 

kvalitet i undervisningen samtidigt som den kan ha en funktion av direkt 

förberedelse för det nationella läsförståelseprovet. Å ena sidan utmärker sig 

alltså arbetet med dikter i undervisningen genom att det präglas av betydligt 

friare och mer kreativa inslag än annan läsning i kursen. Å andra sidan blir 
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diktanalys en viktig förberedelse för det nationella läsförståelseprovet 

eftersom lärarna vet att uppgifter av det slaget brukar förekomma i provet. 

Lärarna berättar om flera kreativa sätt som eleverna kan redovisa sin 

diktläsning på, som till exempel att skriva egna dikter, att sätta känslan och 

upplevelsen av det lästa i centrum och att tolka dikterna i till exempel bilder 

och toner. Att lärarna verkligen anstränger sig för att få med sig eleverna i 

läsningen av dikter kan bero på olika saker. Det kan handla om att dikten som 

form av lärarna anses vara mer främmande för unga människor, i synnerhet 

idag när barn och unga läser allt mindre (Statens medieråd, 2019), under det 

att läsning och analys av romaner och noveller är något som det tas mer för 

givet att eleverna kan sedan svenskundervisningen i högstadiet.  

Min tolkning är dock att lärarna i det sammanhanget skapar en 

bedömningsfri zon som ger möjlighet till ett kravlöst utforskande av 

skönlitterära texter. I den policybemängda skolkontexten ser lärarna en 

möjlighet till ett friutrymme inom ämnesplanen för Svenska 1 där läsning och 

examination av dikter som specifik texttyp inte står inskrivet i kursens 

kunskapskrav och därmed inte särskilt behöver examineras, även om lyrik 

ingår som texttyp när de gäller skönlitteratur. Här visar lärarna att de tydligt 

frigör sig från kraven på en mätbar läsning och i stället möjliggör lustfyllda 

möten med texttyper som kanske normalt inte ingår i elevernas läsrepertoarer. 

Därmed sätter lärarna den delen av ämnesplanen som lyfter läslusten i 

centrum. När det gäller läsning av romaner och noveller i undervisningen slits 

lärarna mer tydligt mellan en önskan om att eleverna ska tycka om att läsa och 

se sig själva som läsare och kraven på att examinera och sätta betyg på 

elevernas läsning. Undervisningen styrs också betydligt mer av 

kunskapskravens skrivningar och krav på att eleverna ska kunna göra litterära 

analyser och kunna använda litterära begrepp, trots att lärarna uttrycker att de 

helst inte skulle vilja behöva betygsätta elevernas läsning över huvud taget.  

Lärarnas berättelser visar också att det går att skapa bedömningsfria zoner 

vid till exempel romanläsning, exempelvis genom att låta eleverna samtala om 

sina böcker med skolbibliotekarierna, utan närvaro av den betygsättande 

läraren. Satt i relation till forskning om lärande bedömning (se till exempel 

Jönsson, 2020) är det rimligt att anta att fler liknande bedömningsfria zoner i 

undervisningen skulle gynna elevers läslust och lust att lära. Eriksen och 

Elstads (2019) studie visar i försöken med betygsfria terminer i några norska 

gymnasieskolor på positiva resultat med bedömningsfria zoner. Studien visar 

att lärarnas fokus skiftande från att dokumentera elevers prestationer inför 

betygsättning till att ge formativ återkoppling för att eleverna skulle utveckla 

sina förmågor, och att eleverna började ägna lärarnas återkoppling mer 

uppmärksamhet samtidigt som deras stress minskade. Utan bedömningsfria 

zoner i undervisningen får examinationer och kunskapskrav ett allt större 

utrymme, vilket kan hindra elevers kunskapsutveckling eftersom de varken 

får möjlighet att öva och utveckla sina förmågor eller anser sig ha råd att blotta 

sina brister för läraren eller att misslyckas (Jönsson, 2020). Hudson (2017, 
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2018) framhåller att en undervisning av hög epistemisk kvalitet, och därmed 

en förutsättning för powerful knowledge, präglas av formativ bedömning för 

lärande av ’low-stakes-’karaktär där elever ges möjlighet att lära sig av fel och 

misstag. Om undervisningen i stället i alltför hög grad styrs av mätbara 

kunskapskrav och summativa bedömningar som får stor betydelse för 

slutbetyget riskerar möjligheten för eleverna att tillägna sig powerful 

knowledge att minska. Frågan blir då vad det finns för plats för powerful 

knowledge i en utpräglad bedömningskultur. 

Ytterligare ett exempel på en krock i praktiken är utsagorna om att alla 

elever behöver lära sig skriva korrekta referat. Referatskrivande säger sig 

samtliga lärare i studien ge förhållandevis stor plats trots att de egentligen inte 

anser att det är ett särskilt roligt inslag i undervisningen. Kursen Svenska 1 

har tydliga kunskapskrav för elevernas skrivande, och därför lyfts 

referenshantering och referatet fram som en viktig övning inför det nationella 

provet. Provperspektivet bidrar troligtvis till att referatskrivandet präglas av 

en färdighetsträning av låg epistemisk kvalitet och som av lärarna benämns 

som ”tråkigt” och ”fyrkantigt”. Ingen av lärarna uttrycker heller tidsbrist som 

ett hinder i samband med referatskrivandet, trots att de lägger tämligen stor 

vikt vid elevernas förmåga att skriva referat, vilket också tyder på att övningen 

ses som viktig. 

Textsamtalet däremot, beskrivs som roligt att genomföra med eleverna, 

intressant, meningsfullt och som något som möjliggör nya erfarenheter. 

Lärarna uttrycker att både de själva och eleverna engageras när de tillsammans 

får diskutera olika texter och här synliggörs ett formativt förhållningssätt hos 

lärarna i bedömningarna. I textsamtalen är lärarna inte enbart ute efter att 

kontrollera vad eleverna kan, utan de vill även stötta eleverna att komma 

längre i sin förståelse av texten och både kunna nå ett högre betyg på 

examinationen och samtidigt sammanlänka läsningen till världen utanför 

klassrummet. Samtidigt framkommer att textsamtalen ses som svårare att 

bedöma än exempelvis referatskrivandet, och att lärarna önskar att de kunde 

ge mer tid till den typen av textaktiviteter eftersom det skulle kunna hjälpa 

eleverna att utvecklas i sitt läsande. Här lyfts tidsbristen tillsammans med 

kravet på bedömning av läsningen som hinder för lärarna att kunna hjälpa 

eleverna vidare i deras läsutveckling. Referatet och textsamtalet representerar 

därmed ytterligare exempel på motstridigheter mellan vad lärarna känner att 

de måste göra och vad de egentligen vill göra. Här synliggörs en svårighet i 

att navigera mellan de policyer som å ena sidan uppmanar lärarna att skapa en 

undervisning i svenska som ger eleverna lust att läsa samtidigt som samma 

styrdokument innehåller krav på att elevernas läsning ska bedömas och 

betygsättas. Den performativa kontexten blir ett hinder för lärarna eftersom 

den tvingar dem att lägga ett stort fokus vid det som är ”fyrkantigt” men lättare 

låter sig mätas och betygsättas och som ger eleverna bättre chans att klara det 

nationella provet.  
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I relation till talet om examination av läsning framträder en bild av att 

läsundervisningen examineras i enlighet med ämnesplanens skrivningar både 

vad gäller det centrala innehållet och vad gäller kunskapskraven. 

Bedömningen verkar inte i första hand fokusera elevernas läsförståelse eller 

hur deras läskompetens utvecklas, utan läsförmåga tycks vara något outtalat 

och förgivettaget. Snarare framstår det som viktigt för lärarna att kunna 

bedöma om eleverna till exempel kan relatera textinnehållet till 

allmänmänskliga perspektiv och dra paralleller till andra texter som de läst, 

det vill säga faktorer som förvisso bygger på läsförståelse men som hos lärarna 

mest förknippas med kursens kunskapskrav. Det är också i princip uteslutande 

de skönlitterära texterna som tycks omfattas av bedömningspraktiken när det 

gäller läsning, trots att det är fullt möjligt att även när det gäller sakprosatexter 

reflektera över textens innehåll och form med hjälp av berättartekniska och 

stilistiska begrepp, termer som nämns i ämnesplanen (Skolverket, 2011). 

Lärarna bygger examinationerna på att eleverna ska kunna identifiera olika 

berättartekniker, tema, motiv, dra paralleller till allmänmänskliga 

förhållanden, jämföra med andra texter och de ska kunna skriva egna texter 

som relaterar till det de har läst, allt sådant som är direkt hämtat från kursens 

kunskapskrav (se Skolverket, 2011). Sundberg (2018b) har visat att 

summativa bedömningar har blivit allt mer närvarande i svenska 

högstadieklassrum i och med att de på ett påtagligt sätt utgör utgångspunkten 

för hur undervisningen väljs ut och organiseras. Detta tycks även stämma för 

gymnasiet då lärarna i den här studien ligger väldigt nära policydokumenten i 

sin tolkning av hur läsning ska examineras och examinationerna tycks i första 

hand ha som fokus att kunna ge ett betygsunderlag för elevernas prestationer 

i kursen. Att summativa bedömningar är något som blivit mer närvarande i 

gymnasiets svenskundervisning framträder också i Bradlings (2020), 

Gustafsson Nadels (2018) och Nordbergs (2017a) undersökningar. Studierna 

visar att de medverkande svensklärarnas textval ofta görs med betygsättning 

och bedömning i åtanke (Bradling, 2020), att elever styrs mot att leta efter till 

exempel allmänmänskliga förhållanden i läsningen av skönlitteratur eftersom 

det är ett av kraven för att uppnå A i Svenska 1 (Gustafsson Nadel, 2018) och 

att för många elever är betyget den enda verkliga drivkraften för läsningen i 

skolan (Nordberg, 2017a). Detta visar ytterligare på de utmaningar som 

svensklärare möter i sitt uppdrag att skapa lustfylld läsning i en kontext med 

krav på litteraturvetenskaplig analys, examination och betygsättning. 

Om lärares fokus riktas mot att endast mäta och bedöma det som står i 

ämnesplanens kunskapskrav finns det en risk att även undervisningen 

utformas för att mäta och bedöma kunskaper och förmågor snarare än att 

utveckla dessa. Kunskapskraven är nämligen skrivna med fokus på att bedöma 

och inte på att utveckla kunskap (Carlgren, 2015). Det finns även en risk att 

det som står i läroplanens allmänna del om skolans övergripande mål och 

riktlinjer som till exempel bildning, värdegrund, mänskliga rättigheter, lust till 

ett livslångt lärande och frågor om vad som är viktigt att veta som människa 
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(Skolverket, 2011) och som är en del av alla lärares uppdrag, hamnar i 

skymundan. Den performativa kontexten riskerar då att bli till ett hinder för 

lärarna att följa hela läroplanen eftersom det blir viktigt att eleverna lyckas på 

nationella prov, att lärarna kan klicka i synliga resultat i skolans lärplattform 

och att de kan bocka av i ämnesplanen att de har ”gjort rätt”. Lärarna i den här 

studien visar emellertid att det är fullt möjligt att bedriva en undervisning som 

ger eleverna möjlighet att färdas bortom texten och bortom klassrummet och 

att låta detta få ta mer plats i undervisningen. Det är inte nödvändigtvis 

styrdokumenten i sig som utgör hindret för att låta bildning och värdegrund få 

en mer framträdande roll i undervisningen, men lärarna får inte ett formellt 

stöd i realiteten eftersom fokus i högre grad ligger på det mätbara och eftersom 

det nationella provet tar så stor del av lärarnas tid och fokus, samt plats i 

undervisningen. I en tid då mycket tid och energi i debatten om skolan läggs 

vid att kunskaper är lika med skolkunskaper bestående av fakta som kan vara 

rätt eller fel, är det lätt att glömma bort att det finns andra typer av kunskaper, 

som till exempel att vara empatisk, kreativ och att kunna tänka nya tankar, 

som också är viktiga även om de inte är direkt mätbara.  

Läsundervisning även för gymnasieelever 

Svenskämnet har ett särskilt uppdrag när det gäller läsning eftersom 

svenskämnet både hanterar läsning av skönlitteratur och sakprosa och 

eftersom svenskämnet har i uppdrag att testa och betygsätta elevers läsning. 

Med anledning av detta specifika uppdrag när det gäller elevers läsning är det 

anmärkningsvärt att de lärare som har detta uppdrag inte får tillräcklig 

utbildning så att de kan förvalta uppdraget. Som tidigare beskrivits, verkar den 

läsundervisning som framträder i den här studien i stor utsträckning bygga på 

intuition och magkänsla. Lärarnas utsagor om didaktiska avvägningar i 

läsundervisningen vittnar om att de kan mycket om textval och 

litteraturdidaktik, vilket är ett stöd för dem i läsundervisningen, men att de i 

sin utbildning inte har fått med sig en forskningsbaserad teoretisk grund som 

kan hjälpa dem att förstå vad läsförståelse innebär och hur elevers 

läsutveckling kan stöttas på bästa sätt. Eftersom lärarna inte har 

forskningsgrundade kunskaper om läsförståelse har de heller inte tillgång till 

ett metaspråk om läsutveckling. Detta kan vara en förklaring till att lärarna 

upplever att de saknar vägledning när de ska tolka styrdokumenten med 

avseende på läsförståelse och elevers läskompetens. Denna osäkerhet gör att 

det också blir svårare för dem att tolka styrdokumenten och sedan omsätta 

skrivningarna i praktiska undervisnings- och bedömningsmoment. Lärarnas 

osäkerhet om den egna kompetensen avseende läsförståelse uppstår särskilt i 

relation till det nationella läsförståelseprovet. Frågan är om lärarna skulle ha 

upplevt samma dilemma om provet i stället hade benämnts som ett prov i 

litteratur- eller textkunskap. Det verkar med andra ord vara begreppet 
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läsförståelse i relation till det nationella provet som gör lärarna osäkra på om 

de har tillräckliga kunskaper att undervisa i läsförståelse. Lärarnas känsla av 

att de inte fått med sig verktygen för att hjälpa sina elever att utveckla god 

läsförståelse indikerar sålunda att det saknas något i deras utbildning, och det 

visar också på att lärare behöver teoretiska kunskaper för att tolka policy och 

omsätta policy i handling och göra fler didaktiska val när de navigerar inom 

styrdokumentens friutrymme. Implikationerna för de som bär ansvaret för 

utbildning och fortbildning av lärare blir således att lärares ämneskunskaper 

och yrkesspråk inom läsundervisningsområdet är ett område som behöver 

lyftas upp och stärkas.  

I svensklärares viktiga ämneskunskaper behöver, förutom didaktiska, 

språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga kunskaper, även kunskaper om 

hur elever utvecklar sin läskompetens ingå. Dessutom behöver lärarna få 

tillgång till ett utvecklat metaspråk om läsförståelse och läskompetens. 

Westlund (2013) framhåller betydelsen av att lärare har ett metaspråk för att 

tala om de olika komponenter som ingår i läsförståelse och bedömning av 

elevers läsförståelse eftersom det möjliggör för dem att sätta ord på elevers 

läskompetens i samtal med eleverna själva, men också med föräldrar och 

kollegor. När lärare har tillgång till ett metaspråk underlättar det för dem att 

kalibrera sina bedömningsverktyg, vilket ökar deras möjligheter att göra flera 

och kanske även för eleverna mer gynnsamma didaktiska avvägningar för sin 

undervisning (jämför Westlund, 2013, 2016). Liknande diskussion förs i 

Breviks (2014) studie, där lärare fortbildades och fick tillgång till begreppen 

och teorierna om läsning och läsförståelse. När lärare kan utforma sin 

undervisning utifrån en teoretisk och didaktisk grund har de bättre 

förutsättningar att bli aktörer av policy genom att de kan agera medvetet 

utifrån sina kunskaper och även förstå och tolka vad en skrivning i 

styrdokumenten kan innebära i praktiken. Följaktligen är det också av vikt att 

blivande svensklärares utbildning inte ensidigt stannar vid till exempel 

kunskaper om litteraturdidaktiska receptionsteorier utan att utbildningen 

också fokuserar kunskap från kognitivt inriktad forskning om färdigheter och 

förmågor i läsutvecklingen för att ge blivande lärare en grund för att kunna 

hjälpa eleverna att utveckla god läskompetens. Lärarstudenterna behöver 

också kunskaper om det sociala sammanhangets betydelse i en 

undervisningspraktik där texter fyller en viktig funktion (Barton, 2000; 

Christie, 2005), till exempel genom textsamtal i klassrummet. Det är 

betydelsefullt att utbildningen för svensklärare på gymnasiet inte ensidigt 

väljer det ena eller andra perspektivet utan att blivande lärare får kunskaper 

om flera aspekter av läsning och läsundervisning (Cummins, 2011; Davidson, 

2010; Seidenberg, 2013). För det ändamålet är det möjligt att även 

lärarutbildare på lärosätena behöver uppdatera sina kunskaper för att kunna 

skapa kurser som möjliggör för lärarstuderande att bygga en kunskapsbas som 

är tillräcklig i det blivande yrket. Dessutom behöver forskningen om äldre 

elevers läsundervisning breddas och stärkas. 
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Min tolkning är vidare att lärarna i min studie även i hög grad utgår från 

ämnesdidaktiska traditioner när det väljer innehåll till sin undervisning. Olin-

Scheller och Tengberg (2016) påpekar att begreppet läsundervisning 

traditionellt i första hand syftar på den undervisning som sker i skolans första 

år och som ägnas åt att lära elever att knäcka läskoden. De pekar på att det av 

tradition tagits för givet att det inte behövs undervisas i läsning i de högre 

skolåldrarna eftersom det anses att elevers läsutveckling är färdig eller tar 

hand om sig självt så fort eleverna utvecklat läsfärdigheter. En fråga som 

väcks i den här studien är om gymnasielärares läsundervisning hindras av en 

tradition att anta att alla elever kan läsa när de kommer till gymnasiet och 

därför inte behöver explicit undervisning. Frågan väcks utifrån att de 

diagnostiska prov i läsning, som genomförs i början av årskurs 1 och som 

syftar till att kartlägga elevernas läsfärdigheter inför gymnasiestudierna, är det 

endast en av lärarna i den här studien som följer upp i undervisningen. De 

diagnostiska proven genomförs eftersom det är tradition att genomföra dem i 

början av gymnasiet, och de har snarare funktionen att ge lärarna information 

om elevernas läskompetens och vilka elever som kan behöva anpassningar av 

olika slag, än att fungera som ett underlag för hur lärarna kan undervisa för att 

stötta elevernas läsutveckling. Proven tycks sålunda vara till för lärarna mer 

än för eleverna. Frågan är också hur stark ämnestraditionen är när det gäller 

hur svenskämnets ämnesplaner för gymnasiet skrivs eftersom elevers 

läsutveckling inte är mer synligt i ämnesplanerna, trots att kursen Svenska 1 

innehåller ett nationellt läsförståelseprov. Att så få svenskämnesdidaktiska 

studier intresserar sig för äldre elevers läskompetens skulle också kunna tyda 

på att ämnestraditionen är stark inom forskningsfältet.  

Den här studien vill även bidra till diskussionen om läsning i gymnasiets 

svenskämne som läsundervisning som ett komplement till de 

litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga termer som traditionellt 

används. På så vis vidgas också perspektivet till att även inkludera 

undervisningens sakprosatexter och inte enbart de skönlitterära texterna. Som 

lärarna i den här studien säger är båda lika viktiga, men både lärarna och 

forskningen (se till exempel Holmberg et al., 2019) har en tendens att fokusera 

de skönlitterära texterna när det gäller läsning i svenskämnet. Läsundervisning 

som didaktiskt innehåll finns i styrdokumenten för ämnet svenska för 

grundskolan, Lgr11, (Skolverket, 2017), där det anges tydligt att eleven ska 

utveckla läsflyt och förmåga att använda olika lässtrategier. Hur lämpligt det 

är att elevers läsflyt och användande av lässtrategier står med i 

kunskapskraven, så som det gör i Lgr11, är dock en fråga som också behöver 

problematiseras (se till exempel diskussion i Duke et al., 2011), men liknande 

formuleringar saknas i ämnesplanen för svenska i Gy11. Detta signalerar även 

från policyskapare att läsundervisningen anses ta slut efter grundskolan, trots 

att forskning visar att det är viktigt att läsundervisning med syftet att elever 

ska kunna läsa och förstå olika texter är något som måste fortsätta genom hela 

skoltiden, från förskoleklass till gymnasiet (Cunningham & Stanovich, 1997; 
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Kuhn & Schwanenflugel, 2018; Olin-Scheller & Tengberg, 2016; Rasinski et 

al., 2009; Roe & Engdal Jensen, 2017). Nationell forskning indikerar att 

många svenska lärare saknar ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk kunskap om 

hur elevers läsutveckling kan stödjas genom en explicit undervisning, oavsett 

vilken åldersgrupp lärarna ska undervisa. Till exempel visar Alatalo och 

Westlund (2019) och Alatalo (2017) att förskollärares och 

förskoleklasslärares kunskap om barns tidiga läs- och skrivutveckling behöver 

stärkas. Vidare visar Alatalo (2011) att lärare i lågstadiet saknar 

grundläggande kunskaper om elevers läsinlärning, Westlund (2013) att lärare 

i mellanstadiet saknar ett utvecklat metaspråk för att prata om elevers 

läsutveckling och bedömning av elevers läsförståelse, och Westlund och 

Molloy (2017) att högstadielärare i svenska är i behov av riktad fortbildning 

för att stötta högstadieelevers läsutveckling. Den här studien visar att samma 

behov av kompetensutveckling även finns hos svensklärare på gymnasiet. 

Sammantaget finns det tecken på att svenska elever redan i förskoleklass och 

genom alla skolår möter lärare som inte är helt säkra på hur de ska undervisa 

för att hjälpa alla elever att utveckla en god läskompetens. 

Under de senaste åren har stora nationella insatser gjorts i form av 

läsbefrämjande insatser och för att stödja lärares läsundervisning, dock utifrån 

relativt ensidiga teoretiska perspektiv (Roe & Tengberg, 2017) och med fokus 

främst på lärare i grundskolan (Olin-Scheller, 2014; Olin-Scheller & 

Tengberg, 2016; Westlund & Molloy, 2017). Ett undantag är de moduler om 

läsning för gymnasiet som finns inom Läslyftet (Skolverket, 2021a). Mot 

bakgrund av de studier som visar att svenska elever under det senaste 

decenniet läser allt mindre sammanhängande text i skolan (Vinterek 2007; 

Vinterek et al., 2020) blir det ännu viktigare att den läsning som görs i skolan 

sker i en kontext där läsundervisningen är medveten, explicit och av hög 

epistemisk kvalitet, från förskoleklass till gymnasiet. Samtliga lärare i den här 

studien lyfter fram att det som de önskar allra mest om de får önska helt fritt i 

relation till svenskundervisningen är att få arbeta mer och djupare med 

läsning. Det tar tid och kräver idogt arbete i form av mycket läsning av både 

sammanhängande text och olika typer av texter för att utveckla en god 

läskompetens, och det finns inga genvägar. Därför är det bekymmersamt att 

svensklärarna i den här studien vittnar om att de inte hinner gå på djupet med 

läsning och textarbete på det sätt som de skulle vilja. 

Lärare i grundskolan har vidare under lång tid testat elevers läsförståelse 

men inte undervisat eleverna explicit i läsförståelse (se Westlund, 2016). 

Samma tendens tycks nu även finnas i gymnasiet, och i den här studien vittnar 

lärarna om att de förväntas hantera ett nationellt prov som testar läsförståelse 

trots att de saknar didaktiska kunskaper om undervisning i läsförståelse. Detta 

konstaterande kan relateras till teorierna som lyfts i Shohamy et al. (1996) om 

att länder med ett decentraliserat utbildningssystem använder nationella prov 

som ett verktyg för att påverka olika aktörer i utbildningssystemet. I dessa 

system finns en tilltro till att införandet av nya standardiserade prov ska utlösa 
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önskade förändringar i utbildningssystemet utan att behöva ändra andra större, 

och mer kostsamma, komponenter som till exempel lärarutbildning eller 

läroplaner. Forskning visar dock att den önskade förändringen som ett nytt 

externt standardiserat prov är tänkt att ge upphov till sällan äger rum om inte 

lärarna själva behärskar de förmågor som ska testas i provet (Cheng, 2004; 

Luxia, 2007; Shohamy, 1993). Gymnasiets nationella läsförståelseprov kan 

mot bakgrund av ovan nämnda studier sägas vara ett tydligt svenskt exempel 

på hur ett land med ett starkt decentraliserat utbildningssystem inför ett 

nationellt prov som ett verktyg för att påverka lärares praktik – som här 

handlar om att påverka gymnasielärare att undervisa i läsförståelse – utan att 

först se till att de som ska hantera provet inom ramarna för sin undervisning 

fått adekvat kompetensutveckling, eller att provet har konstruktiv länkning i 

relation till läroplanen. Resultaten i den här studien visar också på att lärarna 

påtalar att de inte fått adekvat kompetensutveckling när det gäller 

läsförståelse, och att de framhåller att de inte låtit sin undervisning påverkas 

av att ett läsförståelseprov har införts.  

Det är med andra ord tveksamt om endast införandet av ett nationellt prov 

leder till att lärare automatiskt förändrar sin undervisning såvida de inte 

samtidigt ges förutsättningar att genomföra förändringen genom 

kompetensutveckling (Chapman & Snyder, 2000; Watanabe, 2004). Risken är 

då att lärare hemfaller till att förbereda eleverna för provet genom att låta dem 

öva på gamla frisläppta prov snarare än att utveckla de förmågor som ska 

testas i provet, så kallad ’teaching to the test’ (Bailey, 1996; Menken, 2006). 

Det är dock tveksamt om den typen av övning inför ett prov gör att eleverna 

lyckas bättre på provet eller att de lär sig något mer än hur provet är uppbyggt 

(Bailey, 1996). Det är också viktigt att särskilja metoder för att utveckla en 

förmåga och metoder för att bedöma en förmåga eftersom 

undervisningsmaterial och tester konstrueras av olika orsaker. 

Undervisningsmaterial är konstruerade för att utveckla en förmåga och tester 

är konstruerade för att kontrollera och mäta den förmåga som utvecklats, 

varför det kan bli problematiskt att använda prov och bedömningsmaterial 

som undervisningsmaterial (Adams, 2011). Mot bakgrund av att lärarna i den 

här studien tydligt uttrycker att de hellre hade sett att de fått adekvat utbildning 

om läsförståelse än att ett nationellt prov ”kastats på dem” finns det anledning 

att fundera på hur lärares arbetstid bäst används och vad som ska prioriteras. 

Ska lärares arbete styras genom nationella prov eller genom att genomföra en 

gedigen satsning på kompetensutveckling för lärare av de kunskaper och 

förmågor som policyskapare önskar att elever ska förbättra? Detta är en 

angelägen fråga för svensklärare eftersom de har ett särskilt uppdrag när det 

gäller att utveckla elevers läskompetens i och med att de i sin undervisning 

både har särskilda kunskapskrav för läsning att beakta och har fått uppdraget 

att testa elevers läsning.  
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Det performativa trycket skapar en känsla av förlust av 
frihet  

Lärarna i den här studien upplever att svenskämnet i Gy11 har blivit 

”fyrkantigt” och mer styrt än tidigare, att ämnets innehåll präglas av 

undervisningsmoment som ska ”bockas av” och att det inte längre finns 

utrymme för fördjupning eller för kreativa och lustfyllda inslag som kreativt 

skrivande eller att spela teater. Samma upplevelser återfinns hos svensklärarna 

i Brante och Lunds (2017) studie som uppger att de är styrda av de detaljerade 

kunskapskraven i Gy11 som ska ”bockas av” och lärarna i Borsgårds (2021) 

avhandling som uttrycker att svenskämnet i Gy11 har ett för omfattande 

centralt innehåll och för lite utrymme för kreativitet. De medverkande lärarna 

i den här studien har dock visat att det även inom denna performativa kontext 

går att navigera på ett sätt som öppnar upp för det kreativa, det utforskande, 

det lustfyllda och det icke mätbara, även om de säger att de gör det i mycket 

mindre utsträckning än i tidigare läroplaner. Det väcker frågor om vad som 

gör att svensklärare på gymnasiet både i den här avhandlingen och i Borsgårds 

(2021) och Bradlings (2020) studier upplever att svenskämnet stramats upp 

och att det inte längre finns utrymme för kreativa inslag i 

svenskundervisningen.  

Trots att vetenskapligt skrivande inte är något som nämns specifikt i 

ämnesplanen för Svenska 1, framhåller lärarna det vetenskapliga skrivandet 

som ett skäl till att kreativa inslag får stå tillbaka, vilket indikerar att hindret 

för kreativitet egentligen inte ligger i skrivningarna för Gy11:s styrdokument. 

Om lärarnas upplevelse av ett minskat utrymme för lustfyllda och kreativa 

undervisningsmoment i stället sätts i relation till deras utsagor om att de 

känner en press att de måste göra rätt, att de blir ifrågasatta i sin professionella 

roll och att de måste dokumentera, försvara och synliggöra sin 

bedömningspraktik går det att dra slutsatsen att det inte i huvudsak är 

styrdokumenten i sig som är problemet utan ett resultat av skolsystemets 

sammantagna performativa tryck där fokus ligger på effektivitet, mätbarhet 

och förbättrade resultat. I ett sådant system blir det svårare för lärare att 

hantera inslag i undervisningen som är svåra att objektivt bedöma och 

betygsätta. Ett kännetecken och en utgångspunkt för undervisning med hög 

epistemisk är enligt Hudson (2017, 2018) att det finns kreativitet i 

undervisningen. Därför är det ett oroväckande tecken på att den performativa 

kontexten börjar få bekymmersamma konsekvenser och bli ett hot mot elevers 

möjlighet att utveckla powerful knowledge när lärare, trots att möjligheten 

finns inom befintliga styrdokument, säger att de i hög utsträckning har slutat 

att göra mycket av det som var kreativt, utforskande och lustfyllt och som de 

brukade göra innan reformen 2011 trädde i kraft.  

Det finns i den här studien berättelser om hur lärare måste redovisa 

provresultat utåt i skolans lärplattform, vilket blir problematiskt när ett enkelt 

”klick” ska motsvara en hel komplex bedömningsprocess av en elevs 
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läskompetens. Det finns också berättelser om lärare som ställs till svars av 

skolledning och lokala politiker om slutbetyg på kursen inte stämmer överens 

med resultatet på det nationella provet. Andra berättelser i studien vittnar om 

att lärare känner en press när de samrättar de skriftliga proven och när deras 

elevers resultat jämförs med andra elever på skolan. Dessa exempel tyder på 

ett reellt performativt tryck som finns i relation till de nationella proven i 

svenska och som visar att proven inte bara påverkar undervisningen i olika 

hög grad utan även påverkar lärarna på olika sätt, vilket även Ball et al. (2012) 

beskriver i sin studie. Jag tolkar detta som ytterligare en bidragande orsak till 

att delproven i skriftlig och muntlig framställning får större påverkan på 

undervisningen än läsförståelseprovet. Den del som sambedöms av lärarna 

och som får betydelse för slutbetyget blir det delprov som får störst 

uppmärksamhet i undervisningen.  

Vidare framträder här även en berättelse om en känsla av en förlust av frihet 

och om att lärarna på olika sätt känna sig kontrollerade och ifrågasatta i sin 

lärarroll. I stället för att lita på sin erfarenhet och sina didaktiska kunskaper 

ger de uttryck för en ängslighet för att inte ”göra rätt”. Även om mycket av 

innehållet i undervisningen och även om flera av lärarnas motiv för att välja 

texter till undervisningen tycks vara stabilt över tid (se till exempel Sarland, 

1991; Lundström, 2007) påvisar lärarna att de måste anpassa sig till en 

förändrad lärarroll – även om de i olika hög grad och på olika sätt gör motstånd 

mot det. I både den här och flera andra studier (Borsgård, 2021; Mickwitz 

2015; Samuelsson et al., 2016) vittnar lärare om att de har krav på sig att ”vara 

synliga” så att elever, föräldrar och skolledning hela tiden kan se vad lärarna 

gör och hur de bedömer elevernas prestationer. Det ska lämnas in listor till 

rektorer som visar på överensstämmelse mellan slutbetyg och resultat på 

nationella prov och det ska förklaras om det skiljer sig åt, bedömningar och 

resultat ska redovisas i klickbara matriser i lärplattformar och allt mer tid 

ägnas åt att examinera, dokumentera bedömningar och diskutera matriser och 

kunskapskrav med eleverna. Lärarnas utsagor antyder att det performativa 

trycket medverkar till att avprofessionalisera lärarna. Att allt mer tid ägnas åt 

att dokumentera och diskutera grunderna för betygsättningen med eleverna i 

klassrummet ligger i linje med resultaten från flera nyligen genomförda 

svenska studier (Lundströms, 2018; Löfgren & Pérez Prietos, 2017; Tanner & 

Pérez Prieto, 2019). Löfgren och Pérez Prieto (2017) konstaterar att mycket 

lektionstid läggs på att resonera om bedömning och att svenska elever på 

mellanstadiet följaktligen blivit skickliga i att navigera mellan ämnesplaner, 

kunskapskrav, matriser och nationella prov, men att detta har skett på 

bekostnad av fördjupade ämneskunskaper. Den här studiens resultat väcker en 

oro om att en liknande utveckling pågår i gymnasieskolan och att den 

performativa kontexten som omgärdar undervisningen riskerar att lägga fokus 

på att synliggöra bedömningsgrunder och att leverera bättre resultat snarare 

än ge eleverna fördjupade kunskaper och möjlighet att utveckla powerful 

knowledge.  
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I det här sammanhanget är det relevant att jämföra lärarnas relation till det 

nationella läsförståelseprovet och de diagnostiska prov och läsövningar som 

inleder undervisningen i årskurs 1. Ingen av lärarna uttrycker något motstånd 

mot att testa elevernas läsförståelse genom diagnostiska prov eller genom de 

egna övningarna, eller säger sig i sammanhanget vara emot lästest som sådana. 

Som diskuterats ovan, tycks det tvärtom finnas ett behov hos lärarna att tidigt 

i kursen få en uppfattning om elevernas läskompetens och lärarna tycks inte 

ha något emot att inleda läsåret med läsövningar och diagnostiska prov i 

läsning. Det är med andra ord inte testning av elevernas läsförståelse i sig som 

ifrågasätts. När det kommer till hanteringen av det nationella 

läsförståelseprovet blir det dock uppenbart att det är något som skaver och det 

finns ett tydligt motstånd mot provet. Det väcker frågor om varför den ena 

sortens lästest väcker motstånd men inte det andra. En förklaring kan vara att 

lärarna är tydligt ålagda att göra det nationella provet, men att de själva kan 

välja om de vill göra de diagnostiska proven. Det kan också tänkas bero på att 

de diagnostiska läsproven ligger i början av läsåret och därmed kan utgöra en 

utgångspunkt för formativ undervisning då resultaten inte ska betygsättas och 

relateras till kursens kunskapskrav. Det nationella läsförståelseprovet, å sin 

sida, utgör en summativ mätpunkt i kursen som ligger så sent att det inte går 

att göra något åt resultaten och det blir därmed en slutpunkt. De diagnostiska 

proven ses inte heller som exklusivt svenskämnets angelägenhet utan något 

som relateras till läsning i alla skolämnen, varför det inte ligger på 

svensklärarna att ta ansvar för och stå till svars för resultaten. Min tolkning av 

lärarnas skilda inställning till de olika lästesten handlar om vem som har 

kontroll över provet och hur lärarna positioneras i relation till lästesten, där de 

å ena sidan är aktörer som kan välja själva, å andra sidan objekt som inte får 

välja själva – ytterligare ett exempel på att det finns ett spänningsfält mellan 

vad lärare är ålagda att göra och vad de vill göra. På så vis blir det nationella 

provet också en del av den avprofessionalisering av lärarrollen som framträder 

i studien i relation till det performativa trycket. Om policyskapare och andra 

yttre aktörer använder de nationella proven för att kontrollera professionen 

och lärares bedömningspraktik finns det en stor risk för att lärares autonomi 

hotas om det signaleras att lärarna inte klarar av att bedöma elevers kunskaper 

och förmågor på egen hand (Tveit, 2018).  

Performativt tryck skapar ambivalens gentemot det 
nationella läsförståelseprovet  

Att studera läsundervisning i relation till införandet av ett nationellt 

läsförståelseprov i ämnet svenska i årskurs 1 på gymnasiet har synliggjort flera 

saker. Lärarna som deltar i studien anser att det finns ett glapp mellan det de 

upplever att provet testar och kursens kunskapskrav. Provet verkar inte heller 
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ha påverkat undervisningen hos studiens lärare i särskilt stor utsträckning. 

Vidare framträder en bild av att läsning inte anses vara något som är mätbart 

utan att det är något som ska väcka elevernas läslust och engagemang och att 

läsningen ska vara utgångspunkt för arbete med den egna identiteten, 

värdegrunden och elevernas bildning. Dessutom tycks det som om provet i 

lärarnas ögon har misslyckats med syftet att operationalisera och konkretisera 

skrivningarna om läsning i kursens styrdokument. Policy kan vara ett medel 

för att åstadkomma förändringar i system och organisationer och för att 

förändra lärare och deras undervisning (Ball et al., 2012). De nationella proven 

i Sverige har bland annat som syfte att konkretisera ämnesplaner (Skolverket, 

2014) och det nationella läsförståelseprovet har införts med intentionen att 

förändra svensklärares undervisning (Palmér, 2011). Jag har i denna studie 

visat att i mötet med den lokala kontexten sker inte denna förändring om inte 

provet blir användbart för lärarna.  

De nationella proven i Sverige har ökat både i antal och i betydelse för 

lärares arbete (Lundström, 2017). Med målet att förbättra den svenska skolans 

resultat råder i Sverige idag ett utbildningsklimat som bygger på att 

kontrollera, reglera och bedöma olika skolaktörers handlingar, i linje med det 

som Ball (2006) beskriver som performativa krav. I den här studien finns det 

tydliga spår av spänningen mellan ett performativt tryck med fokus på mätbara 

resultat i samhället och lärarnas undervisningspraktik. Ett exempel på det är 

mötet mellan den syn på läsning och examination av läsning som studiens 

lärare ger uttryck för och det nationella läsförståelseprovet. Enligt Ball et al. 

(2012) är den lokala kontexten, det vill säga de enskilda lärarna, avgörande 

för hur nationell policy både tas emot och görs. De lärare som deltar i den här 

studien verkar egentligen inte ha något emot läsförståelseprovets innehåll men 

opponerar sig samtidigt mot att läsning ska kunna mätas på det sätt som det 

mäts i provet och de anser att provet och framför allt provresultatet inte är 

förankrat i kursens styrdokument. Ifrågasättandet av provet som en tillförlitlig 

examination av läsning är ett exempel på hur den lokala kontexten, det vill 

säga de enskilda lärarna som ska hantera provet i praktiken, reagerar på 

nationell policy som inte stämmer överens med lärarnas uppfattningar. 

Lärarna är som skolans tjänstemän ålagda att genomföra vissa uppgifter, som 

till exempel att undervisa eleverna i linje med ämnesplanen och att genomföra 

nationella prov i Svenska 1. I relationen mellan det nationella 

läsförståelseprovet i Svenska 1 och lärarnas tal om sin undervisning i samma 

kurs framträder den komplexa processen av att tolka och göra policy i en 

situation där utbildningssystemets policyer inte alltid samspelar med varandra 

(se Ball et al., 2012) 

I den här studien ger lärarna uttryck för en ambivalens gentemot det 

nationella provet där de, som Ball (2006) och Bailey (1996) beskriver, slits 

mellan å ena sidan sin egen uppfattning om vad god läsundervisning är och 

yttre krav på höjda prestationer och bättre provresultat å den andra sidan. Detta 

tar sig uttryck i att lärarna, liksom lärarna hos Samuelsson et al. (2016), lyfter 
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formativ bedömning som det eftersträvansvärda sättet att arbeta med läsning 

och därmed ställer sig kritiska till läsförståelseprovets summativa karaktär. 

Detta tolkar jag som en del av det som Lundahl och Tveit (2014) ser som en 

motdiskurs på policykrav om mätbara resultat och på att summativa 

bedömningar blivit allt mer närvarande i svenska klassrum (Sundberg, 2018b). 

Tidigare studier har visat att lärare i grundskolan känner en oro över att de 

nationella proven håller på att få en allt för framträdande roll i svensk skola 

(Arensmeier & Lennqvist Lindéns, 2017; Lunneblad & Asplund Carlssons, 

2010; Wetterstrand et al., 2017). Detta är en oro som även gymnasielärarna i 

den här studien ger uttryck för.  

Motståndet mot det performativa trycket blir tydligt i den här studien när 

lärarna nogsamt understryker att provresultatet inte betyder allt för slutbetyget 

utan är en del av hela betygsunderlaget. Lärarna hänvisar till det medföljande 

lärarmaterialet (Skolverket, 2014) där det vid tiden för studiens genomförande 

tydligt står att det nationella provet ska vara ett stöd för läraren vid 

betygsättningen och det finns inga likhetstecken mellan provresultat och 

slutbetyg. I Mickwitzs (2015) studie vill lärarna hävda sin autonoma rätt att 

sätta slutbetyg utifrån den egna undervisningen och sitt eget betygsunderlag, 

något som även lärarna i min studie framhåller när de inte vill vika sig för 

trycket från rektorer, lokala politiker och medier om att resultatet på det 

nationella provet borde vara detsamma som slutbetyget i kursen.  

År 2021 när den här avhandlingen går till tryck har Skolverket sedan några 

år tillbaka utfärdat en ny policy för hur resultaten på de nationella proven ska 

hanteras. Policyn anger att provresultaten ska ”särskilt beaktas” (Skolverket, 

2021b) och därmed få större betydelse för elevernas slutbetyg än andra 

bedömningar och examinationer som görs inom ramen för ordinarie 

undervisning. Denna policy är ytterligare ett uttryck för ett behov hos 

policyskapare att reglera lärares bedömningspraktik, och satt i relation till 

resultaten i den här studien blir den också ett exempel på att det kan bli 

problematiskt när policyskapare inte beaktar den lokala kontexten när de vill 

kontrollera praktiken och implementera ny policy som ska samspela med 

andra redan existerande policyer. Lärarna i den här studien pekar på en brist 

på konstruktiv länkning mellan ämnesplan, kunskapskrav och nationellt 

läsförståelseprov i kursen Svenska 1, vilket i kombination med den nya 

policyn gör att det blir än mer problematiskt för lärarna att hantera 

provresultatet från det nationella läsförståelseprovet. Hur gör man för att 

”särskilt beakta” ett provresultat som testar ett färdighetsområde – 

läsförståelse – som lärarna inte fått utbildning om, som inte nämns i 

ämnesplanen och som genererar en kvantitativ poängsumma som ska relateras 

till kvalitativt skrivna kunskapskrav som inte heller nämner begreppet 

läsförståelse? Här blir lärarna tvungna att återigen navigera mellan motstridiga 

policyer där nationell policy krockar med den lokala kontextens praktik och 

lärarna måste prioritera mellan olika policyer i en situation där det egentligen 

blir omöjligt för dem att göra rätt, hur de än gör. Om de ”särskilt beaktar” 
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provresultatet vid betygsättningen frångår de den policy som stipulerar att 

lärare vid betygsättning utifrån ett brett och varierat underlag ska utvärdera 

elevernas kunskaper i förhållande till ämnets syfte, centrala innehåll och 

kunskapskrav samt göra en allsidig bedömning och ta hänsyn till all 

tillgänglig information om elevens kunnande (Skolverket, 2018). Om lärarna 

i stället utgår från den policy som anger att de vid betygsättningen ska ta 

hänsyn till all tillgänglig information utifrån ett brett och varierat underlag blir 

det svårt att ”särskilt beakta” resultatet från ett enda provtillfälle. Särskilt 

problematiskt blir det att ”särskilt beakta” provresultatet i relation till ämnets 

syfte, centrala innehåll och kunskapskrav om dessa inte innehåller några 

skrivningar om de testade förmågorna. Här finns det en tydlig risk ur 

likvärdighetsperspektiv att lärare kommer att göra olika beroende på vilken 

policy den enskilda läraren bestämmer sig för att prioritera. Möjligen finns här 

också ytterligare en förklaring till varför det skiljer mellan elevers provresultat 

och slutbetyg (Skolverket, 2021c). Genom att lyfta andra värden för läsningen 

än de som kan tänkas vara mätbara och genom att stå emot trycket om att 

provbetyg och slutbetyg måste stämma överens visar den här studiens lärare, 

för att använda Ball och Olmedos (2013) sätt att uttrycka det, att de gör 

motstånd mot en mätbarhetsdiskurs genom att de i stället tar ansvar för sitt 

eget samvete och sin undervisning. 

Ytterligare en konsekvens av införandet av ett nationellt prov i svenska i 

årskurs 1 på gymnasiet som behöver lyftas och som med fokus på elevers 

läsande innebär en negativ påverkan på undervisningen är det omfattande 

utrymme som lärarna både i den här och i Borsgårds (2021) studie menar att 

provet tar i kursen. Lärarna som medverkar i den här studien berättar att de 

arbetar mindre med läsning i årskurs 1 sedan Gy11 infördes än tidigare. Det 

nationella provet i Svenska 1 har dels satt ett performativt fokus på det 

formella skrivandet som gör att lärarna ägnar mycket tid åt att öva eleverna 

inför det skriftliga delprovet, dels tar provet så mycket tid och kraft att 

förbereda, genomföra och rätta under vårterminen, att annan undervisning får 

stå tillbaka. Alla fem lärarna uppger att de skulle vilja läsa mer med sina elever 

men säger också att de hindras av tidsbrist, elevernas stress och 

arbetsbelastning och att det nationella provet tar så mycket utrymme i kursen. 

För dessa lärare har således det nationella provet i Svenska 1, vars delprov 

med fokus på läsförståelse införts med förhoppningen om att få svensklärare 

på gymnasiet att arbeta mer med elevernas läsning (Palmér, 2011), paradoxalt 

nog fått konsekvensen att de i praktiken arbetar mindre med läsning. På så vis 

kan införandet av ett nationellt läsförståelseprov i svenska i årskurs 1 på 

gymnasiet sägas ha blivit kontraproduktivt vad gäller gymnasieelevers 

läsundervisning. 

Jag tolkar lärarnas stora fokus på kursens kunskapskrav som en del i det 

performativa trycket där det är viktigt för lärarna att ”göra rätt” och kunna 

redovisa på vilka grunder de sätter betyg. Det förklarar också att när det gäller 

att betygsätta läsning så lägger lärarna större vikt vid examinationerna i 
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klassrummet som de enklare kan matcha mot kursens kunskapskrav än det 

nationella läsförståelseprovet. Även detta ligger i linje med beskrivningen hos 

Ball et al. (2012) av hur den prestationskultur som formas i det performativa 

samhället pressar skolor och lärare att fokusera verksamheten på att höja 

standarden och leverera bättre resultat. Ball et al. understryker att det finns en 

risk med detta om fokus läggs på strategiskt lärande och ytkunskaper med 

syfte att klara olika typer av prov i stället för att lägga fokus på djupare 

förståelse och kunskaper. När det gäller det nationella läsförståelseprovet i 

Svenska 1 tycks lärarna i den här studien välja att lägga sitt fokus på det som 

de uppfattar som en väg till djupare kunskaper och förståelse av läsning.  

Powerful knowledge för både elever och lärare 

När lärarna i min studie ska välja innehåll till sin undervisning ska de förhålla 

sig till ett ämne som de inte själva har skapat och däri filtrera fram vad som är 

det viktiga innehållet. Textval och didaktiska avvägningar blir därmed olika 

medel som lärarna väljer utifrån styrdokument och den lokala kontexten för 

att iscensätta sin undervisning. Här lyfter de medverkande lärarna de viktiga 

kunskaper som de anser att eleverna ska utveckla genom undervisningens 

textarbete och som därmed blir svenskundervisningens unika bidrag till unga 

människors utbildning. Det handlar om ämnesspecifika kunskaper som till 

exempel olika begrepp och genrekunskap, och om att utveckla goda 

färdigheter som att läsa, tala och skriva. Men det handlar också om kunskaper 

som inte är direkt mätbara och som innebär om att eleverna ska få med sig 

något utöver det som kan mätas och vägas och därmed ge förutsättningar för 

ett aktivt samhällsliv. Då rör det sig om allmänbildning och bildning, att väcka 

läslust, få elever att våga se sig själva som läsare, att genom läsning möta nya 

perspektiv och existentiella frågor, lära känna andra världar än den de själva 

känner till och få insikter om vad det är vara människa. När de här 

färdigheterna och kunskaperna sätts in i ett holistiskt och meningsfullt 

sammanhang i en undervisning som präglas av hög epistemisk kvalitet kan de 

utgöra exempel på powerful knowledge som elever kan utveckla genom 

svenskundervisningen på gymnasiet. Powerful knowledge blir powerful 

knowledge när kunskaperna inte stannar vid att bli skolkunskaper som ska 

redovisas på ett prov, utan när undervisningen får en innebörd som betyder 

något i livet efter skolan, och som, för att tala med Young och Muller (2016), 

ger eleverna kunskaper och insikter som ger dem möjlighet att välja väg i livet.  

Det finns flera poänger med att diskutera ett skolämnes powerful 

knowledge. En poäng är att lärare behöver få diskutera vad som är powerful 

knowledge i deras ämnen för att få klart för sig varför något är viktigt att 

undervisa om (Maude, 2016, 2018). Därför är det viktigt att lärare får 

möjlighet att reflektera över sin undervisning och identifiera de delar som 

präglas av hög respektive låg epistemisk kvalitet så att de kan utveckla 
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undervisningen och höja kvaliteten på undervisningen. På så vis kan lärare 

stärkas i de olika didaktiska avvägningar som de kan göra för att nå syftet med 

undervisningen. En annan poäng är enligt Maude (2016, 2018) att verksamma 

lärare ska kunna identifiera möjligheter i läroplanen att låta elever möta ett 

ämnes bärande idéer och begrepp i undervisningen och att de ska kunna känna 

igen att de redan arbetar med powerful knowledge i sin undervisning. I en 

kontext där den offentliga debatten om skolan ofta inleds med uttryck som 

”den svenska skolans problem” är det viktigt att lärare också får veta att de 

gör mycket bra saker trots den ansträngda situation de befinner sig i. Satt i 

relation till begreppet epistemisk kvalitet har den här studien visat att de 

medverkande lärarna på flera sätt arbetar med powerful knowledge. I 

avhandlingens empiriska kapitel finns det goda exempel på en medveten 

läsundervisning av hög epistemisk kvalitet, som det holistiskt uppbyggda 

moment – som beskrivs i kapitel 6 – med läsning av skönlitteratur och 

sakprosa integrerat med meningsskapande färdighetsträning med syftet att 

eleverna ska kunna se sig själva som en del av ett läsande sammanhang, för 

att lyfta fram ett exempel. Lärarna i den här studien visar därmed att det är 

fullt möjligt att arbeta med powerful knowledge inom befintliga 

styrdokument, även om det inte sker utan utmaningar. Lärarna strävar efter en 

undervisning som siktar mot hög epistemsik kvalitet och som går ut på att 

eleverna ska få kunskaper som går bortom undervisningens texter, men 

hamnar ofta på grund av det nationella provet och det performativa trycket 

med krav på att redovisa goda resultat i en fragmenterad färdighetsträning av 

lägre epistemisk kvalitet.  

Den här studien visar också på vikten av fördjupade ämneskunskaper hos 

lärare, något som Young och Mullers (2016) koncept powerful knowledge 

också riktar ljuset mot. Det är med andra ord essentiellt att även lärare har 

tillgång till powerful knowledge om de ska ha möjlighet att skapa 

undervisningssituationer för eleverna som ger eleverna möjlighet att utveckla 

powerful knowledge. Om policyskapare vill få elever som presterar bättre 

måste fokus först riktas mot att eleverna lär sig mer. Om eleverna ska lära sig 

mer måste det finnas lärare som både har rätt kunskaper att fördjupa elevers 

lärande och som har förutsättningar att arbeta med det. Detta kan sättas i 

relation till forskning som visar att en mycket liten del av skolors budget för 

kompetensutveckling för svensklärare går till ämnesfördjupande fortbildning 

(Norlund, 2020). Lärares rätt till utveckling av powerful knowledge har med 

andra ord blivit satt på undantag, något som sammanfaller i tid med ett ökande 

fokus på bedömningar och mätbara resultat i svensk i skola. Något som tycks 

ha glömts bort i den performativa skolkulturen är dock att det inte går att göra 

adekvata bedömningar av elevers prestationer om läraren som ska göra 

bedömningen inte själv har goda ämneskunskaper och därmed har kunskaper 

både om vad som ska bedömas och hur det ska bedömas. Utan djupa 

ämneskunskaper blir det svårt för läraren att urskilja, bedöma och 

kommunicera om olika nivåer i elevers kunnande, vilket diskuterats av en rad 
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forskare (se till exempel. Adams, 2011; Alatalo, 2011; Beerwinkle et al., 2018; 

Moats, 2009; Piasta et al, 2009; Westlund, 2013).  

Mot bakgrund av detta är det djupt oroande att det kommer signaler om 

förändringar i lärarutbildningen som syftar till att snabbare få fler behöriga 

lärare genom att dels påtagligt luckra upp behörighetskraven till 

lärarutbildningarna, dels förkorta lärarutbildningen genom att förslagsvis 

minska tiden för specifika ämneskunskaper (Utbildningsdepartementet, 

2021). Även om det rent praktiskt går att lösa bristen på utbildade vuxna i 

skolan genom att utbilda fler lärare i kortare utbildningar så är det knappast 

rätt väg att gå om vi samtidigt vill att eleverna ska få fördjupade kunskaper 

och lära sig mer i skolan. Vägen till högre måluppfyllelse och förbättrade 

resultat i skolan måste gå genom lärare med djupa ämnesspecifika och 

didaktiska kunskaper, och som har ett handlingsutrymme att agera 

professionellt utan att bli ifrågasatta (se diskussion i till exempel Moats, 

2009). 

Lärare har en nyckelroll i hur powerful knowledge kan skapas i ett klassrum 

genom att låta undervisningen präglas av hög epistemisk kvalitet (McLean 

Davis et al., 2021). Ett viktigt bidrag från den här studien är att det 

framkommer att det finns möjligheter att utveckla undervisningen, och 

därmed elevers lärande, utan stora och genomgripande reformer genom att ge 

lärarna förutsättningar att bygga en genomtänkt undervisning med hög 

epistemisk kvalitet. I det perspektivet behöver lärares tid prioriteras mot att 

bygga en undervisning av epistemiskt hög kvalitet snarare än mot 

dokumentation, resultatredovisningar och andra arbetsuppgifter som stjäl tid 

från lärares huvuduppdrag. Men det kräver också välutbildade lärare med både 

goda didaktiska kunskaper och fördjupade ämneskunskaper. Mest av allt 

krävs det ett skifte i vad som ska stå i förgrunden i skolan, elevers kunskaper 

eller elevers resultat. Om elever ska lära sig mer och få med sig powerful 

knowledge från skolan är det nödvändigt att lätta på det performativa trycket 

mot skolan och lärarna så att lärare tillåts vara professionella policyaktörer 

med fokus på undervisningens innehåll och elevers lärande. Det som också 

behövs, förutom att lärare ges möjlighet att bedriva ett reellt 

utvecklingsarbete, är ett utbildningssystem som börjar intressera sig för 

kvalitet i undervisningen och skiftar fokus från att rapportera resultat i 

lärplattformar till att diskutera hur elevers lärande kan fördjupas, från ökad 

måluppfyllelse till undervisningens innehåll, från det enkelt mätbara till att ge 

eleverna kunskaper bortom texten, bortom klassrummet och bortom skolan. 

Vidare forskning  

Den här avhandlingen ger inga svar på hur elever upplever att det påverkar 

dem att deras läsning och lust att läsa har krav på sig att examineras och 

betygsättas. Vi vet inte heller om deras läslust påverkas av att i undervisningen 
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få möjlighet till bedömningsfria zoner och mer kreativa arbetsformer utan krav 

på en mätbar läsning. Elevperspektivet på den mätbara läsningen och hur det 

är att vara elev i en performativ kontext på gymnasiet är något som vi 

fortfarande vet förhållandevis lite om och som skulle behöva beforskas vidare. 

Vidare finns det ett behov av att analysera de arbetsuppgifter i relation till 

läsning som elever får för att se vilka möjligheter att utveckla deras 

läskompetens som undervisningen skapar, liksom att få djupare kunskaper om 

vilken roll läroböcker spelar i dagens svenskundervisning. Det skulle även 

vara värdefullt att observera undervisning för att kunna identifiera 

framgångsfaktorer för läsundervisning av hög epistemisk kvalitet. Ett viktigt 

resultat i avhandlingen är också att gymnasielärare behöver få tillgång till 

metaspråk om läsning och i svensk kontext har detta perspektiv ännu 

utforskats i liten utsträckning. Det finns över huvud taget en tämligen 

begränsad kunskap om verksamma lärares kompetensutveckling, och det finns 

inte heller särskilt mycket kunskap om hur det ser ut i 

ämneslärarutbildningarna när det gäller att förbereda blivande lärare för att 

stötta och utveckla äldre elevers läskompetens. Avhandlingen sätter också 

ljuset på att det är viktigt att få mer didaktisk kunskap om läsutveckling för 

elever i de högre årskurserna. Även om den här avhandlingen har initierat en 

diskussion om sakprosans funktion i svenskundervisningen så återstår mycket 

att ta reda på om läsning av sakprosa i svenskämnet.  

Till sist 

Den här studien har inte haft som avsikt att rikta fokus mot enskilda lärare 

eller texten som artefakt utan mot vad man kan lära sig i svenskundervisningen 

genom att läsa olika texter och vad som är svenskundervisningens viktiga 

kunskap och därmed viktiga läsning. Lärarna i den här studien visar att de vill 

mer med sin undervisning än att bara uppnå ökad måluppfyllelse och att de 

har en ambition att eleverna ska få med sig kunskaper från 

svenskundervisningen som påverkar dem på ett sätt så att de ska kunna tänka 

stort och välja sin väg i livet. Det handlar med andra ord om att få möjlighet 

att utveckla viktiga kunskaper som går bortom de enkelt mätbara resultaten i 

nationella prov eller i studier som PISA. Vilken läsning är det som egentligen 

är den som är viktig – den läsning som enkelt går att mäta i ett prov, eller den 

läsning som kan föra eleven bortom texten, bortom klassrummet och bortom 

skolan? 

I svensk kontext har det tidigare gjorts få studier som har undersökt lärares 

arbete utifrån ett performativt perspektiv och hur externa standardiserade prov 

påverkar undervisningen. Den här avhandlingen har därmed genom att inta ett 

policyperspektiv bidragit med att synliggöra en del av lärares arbete som ofta 

försummas när arbetet med nya skolreformer diskuteras. På så vis framträder 

även lärarnas aktiva aktörskap när de gör policy. Den här studien har därmed 
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bidragit till att både lägga ytterligare en pusselbit till vad det innebär att vara 

lärare i dagens svenska utbildningssystem och gett lärare en möjlighet att se 

att det inte är givet hur lärare ska agera i olika situationer utan att det finns 

olika handlingsalternativ vid olika vägskäl. 

Det finns en risk i diskussionen om powerful knowledge att skolans 

komplexitet förenklas om förespråkare för avskaffandet av den så kallade 

”flumskolan” börjar använda sig av begreppet på fel sätt för att sätta kunskap 

i fokus för debatten. Detta kan resultera i styrdokument med en instrumentell 

syn på kunskap där listor med specificerade faktakunskaper mekaniskt ska 

bockas av. Det finns inget i nuvarande styrdokument för skolan som hindrar 

att lärare lär ut faktakunskaper men som Young och Muller (2016) 

understryker kan faktakunskaper som inte sätts in i ett meningsfullt 

sammanhang aldrig bli powerful knowledge. Den här studien visar också att 

diskussionen om kunskap i skolan inte är så enkel som att det handlar om en 

”flumskola” kontra en ”kunskapsskola”. Elevers kunskap blir i slutändan ett 

resultat av lärares arbetsprocess (Carlgren, 2015). Därför är det viktigt att 

lärare får förutsättningar att skapa undervisning med hög epistemisk kvalitet 

och möjlighet att reflektera kring sin undervisning. Till syvende och sist 

handlar det om att för att få svar på vad som är viktiga kunskaper för eleverna 

att få med sig från skolan så måste vi gå tillbaka till och söka svar på de 

grundläggande och utbildningsfilosofiska frågorna om varför elever ska gå i 

skolan, varför lärare ska undervisa om något och vilken viktig kunskap som 

alla elever har rätt att få lära sig. För svensklärare handlar det också om att 

ställa frågor om och diskutera varför elever ska läsa svenska, varför de ska 

läsa vissa texter, vad elever ska lära sig när de läser och vad som är 

svenskundervisningens viktiga läsning. 
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English summary 

Powerful Reading? 
Upper-Secondary School Teachers of Swedish on Reading Instruction 

in a Performative Context 

 

 

Chapter 1: Introduction 
Most people would probably agree that the ability to read is important in our 

day and age, regardless of their own relationship to reading. At school, 

students read in all subjects but in Sweden, the L1-subject Swedish has a 

distinct position compared to other subjects when it comes to students’ 

reading. The L1-subject Swedish specifically aims to instruct students in how 

to read both non-literary and literary texts, and to encourage reading for 

pleasure. It also has knowledge requirements specifically relating to reading 

and that tests students’ reading at both an individual and national level. As 

such, the main responsibility for students’ reading development in the 

Swedish school system lies in the hands of teachers of Swedish (Tengberg, 

2019). As students move from one level to the next in the school system, they 

are expected to read and write more difficult texts and to enhance their ability 

as they progress from learning to read to reading to learn (Guthrie et al. 1999). 

In this context, the subject of Swedish plays a central part in developing 

students’ reading competence.   

Research shows that Swedish students’ reading of coherent texts is 

decreasing in school (Vinterek, 2007; Vinterek et al., 2020) and that young 

people in Sweden are reading less in general (Nordlund & Svedjedal, 2020; 

Statens medieråd, 2019). This means that it is becoming even more important 

to support students’ reading development throughout their schooling 

(Hallesson, 2011; Kuhn & Schwanenflugel, 2018; Olin-Scheller & Tengberg, 

2016; Roe, 2014). However, Swedish research on teachers’ professional 

development on the subject of reading instruction tends to focus on the reading 

of students at an early age (see, for instance, Alatalo, 2011; Eckerholm, 2018; 

Elwér, 2014; Olin-Scheller, 2014; Olin-Scheller & Tengberg, 2016; 

Sjunnesson, 2014; Westlund, 2013; Westlund & Molloy, 2017).  

Sweden also follows the international trend, with a focus on testing 

students’ reading on the assumption that reading competence can be tested in 

an objective way through the use of external standardised tests and that 

teachers’ work can be controlled by these tests (Andrews, 2004; Ferman, 



 262 

2004; Polesel et al., 2014; Tengberg, 2014a, 2014b, 2015). Previous research 

indicates that external standardised tests, such as the Swedish national tests, 

impact classroom practices and that teachers often teach to the test (Cheng, 

2004; Hardy, 2015; Larsson, 2018; Luxia, 2007; Polesel et al., 2014). Over 

the past twenty years, test results, grades and school rankings have had an 

increasing impact on classroom practices (Lundström, 2018). Today, there is 

so much focus on assessing students and comparing results that teaching 

content and students’ knowledge tend to fall by the wayside (see, for example, 

Löfgren & Pérez Prieto, 2017 and Sundberg, 2018a). The Swedish school 

reforms of 2011 brought about an increase in national testing, especially in the 

subject of Swedish. This resulted in the introduction of a national test, 

including a reading comprehension test, in the first year of upper-secondary 

school that intended to steer Swedish teachers into working more with reading 

comprehension (Palmér, 2011). In a performative context in which external 

standardised tests are seen as a guarantee of school equality, in which they 

tend to increase in significance for final grades and in which they point to what 

teaching content is considered essential, there is a need to discuss how and 

why teachers choose certain content since their choice affects what students 

learn. The focus of this thesis is the grounds on which five teachers of Swedish 

at upper-secondary school choose content for their reading instruction in a 

performative context where students’ reading competence is to be assessed, 

examined, graded and measured in a national reading comprehension test. In 

this performative context, it is important to know more about how teachers’ 

didactic choices are affected and what effect this has on classroom practices, 

especially in those cases when teachers feel that what they are duty-bound to 

do does not correspond with what they believe they ought to do.   

 

 

Aim and Research Questions 
The aim of this study is to contribute knowledge about the didactic challenges 

teachers of Swedish in upper-secondary school face when choosing content 

for their reading instruction in a policy-ridden and performative context. 

Specific focus is on what the teachers believe is important for their students 

to learn and what powerful knowledge is made visible in the teachers’ 

narrative about their teaching practices.  

 

Research questions: 

 How do the teachers describe their didactical choices when choosing 

texts for classroom instruction? 

 What texts do the teachers say they use in their classes and what 

function do the texts have in classroom instruction?  

 What emerges as important knowledge for the students to acquire 

from classroom instruction? 
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 What views on the assessment and examination of students’ reading 

become apparent in the teachers’ narrative? 

 In relation to the national test in the course Swedish 1, what 

challenges become apparent in the teachers’ narrative about teaching 

practices? 

 

 

Chapter 2: Prior Research 
In chapter two, research relevant to this thesis provides a context for this study. 

Chapter two also provides an outline of research both on the subject of 

Swedish didactics relating to reading and teachers’ text selection as well as on 

national tests in the subject of Swedish. Research on the importance of 

teachers’ subject-specific knowledge, metalinguistic competence, aspects of 

assessment in reading instruction and teachers’ work in relation to policy, 

external standardised tests and performative pressure are also presented.  

 

 

Chapter 3: Theoretical Framework 
The theoretical framework of this thesis has three theoretical perspectives 

where Stephen Ball’s theory of policy enactment (Ball et al., 2012) is the 

overarching theory, and where theories on reading instruction and Michael 

Young and Johan Muller’s concept powerful knowledge (Young & Muller, 

2016) contribute with additional analytical and theoretical perspectives. 

Policy enactment situates the study in a context where the individual school 

and the practices of the individual teacher cannot be separated from the 

education system as a whole. When teachers teach, they have to interpret 

abstract policies and translate them into concrete actions in the classroom. 

Thus, in every teaching situation, teachers must consider the existence of 

multiple education policies – policies that do not always support each other 

and that sometimes even contradict each other. Every school is unique in terms 

of its finances, staff, student population and traditions, which is why the local 

context plays an important part in how policy is interpreted and enacted. The 

education and experiences of each individual teacher also have an impact on 

how policy is interpreted and enacted, which is why policy may take on 

different shapes in different classrooms. In their role, teachers enact policies 

that have been drawn up and planned by different actors at different levels in 

the education system at the same time as they are left with room to make active 

choices in the process of their interpretation of the policy and their choice of 

teaching activity. Consequently, teachers have the dual role of being subjects 

and actors of policy. The performative pressure teachers work under also plays 

an important role in how they enact policy. In this thesis, performative 

pressure is used to refer to a culture of accountability that focuses on publicly 

measuring student performance and comparing school results, thus making 

both schools and teachers objects of inspection as a way to control the 
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profession. In a performative context, each level of the education system is 

held accountable for its actions by the other levels in the system.  

Theoretical perspectives on reading comprehension and reading instruction 

are used in the thesis in order to understand and discuss the teachers’ narrative 

of their teaching practices when it comes to reading instruction. In this chapter, 

a picture is drawn of theories on reading instruction for students at upper-

secondary school, the complex process of reading comprehension and 

didactics for developing reading comprehension. The third theoretical 

perspective of this thesis is based on Michael Young and Johan Muller’s 

(2016) concept of powerful knowledge. Powerful knowledge focuses on the 

importance of subject-specific knowledge in the curriculum and in the 

discussion on educational content. Powerful knowledge has two specific 

traits: it is differentiated because it is different from everyday life and the 

experiences students acquire outside school, and it is specialised because it is 

not general knowledge but is instead subject-specific knowledge generated 

from specialised environments in higher education. It is knowledge that, 

according to Young and Muller, is stable and is the best knowledge we have 

at a specific point in time; however, it is not fixed, and it is renegotiated as 

new and better knowledge emerges. Powerful knowledge shines light on how 

knowledge is selected, organised and translated from curricular to classroom 

instruction, and it raises questions about what school is for and what is the 

important knowledge for students to acquire in school that they cannot access 

elsewhere. To Young and Muller (2016), powerful knowledge is powerful 

because of the understanding of the world it offers the person who acquires it. 

Such understanding students need so that they can make good life decisions 

after school as powerful knowledge helps them envision the world beyond 

their own experience. Therefore, powerful knowledge is also a fundamentally 

democratic question since all students, regardless of background, should have 

access to it.  

In his discussion about powerful in relation to actual teaching practices, 

Hudson (2017, 2018) uses the terms low and high epistemic quality. 

Instruction of low epistemic quality is characterised by a fragmented view of 

subject-specific knowledge where skills and abilities are taught and practised 

in isolated exercises and have a content that is given, static and not open to 

negotiation. Instruction of low epistemic quality is also associated with high-

stakes assessment of learning. Instruction of high epistemic quality, on the 

other hand, is characterised by low-stakes assessment for learning where 

students are given the opportunity to learn from their mistakes and are 

encouraged to ask questions and think critically and creatively. Classroom 

practices emphasise a holistic view on teaching where skills, abilities and 

knowledge are practised in a meaningful setting, the aim being that students 

acquire knowledge that will help them see beyond the specific assignment and 

their own experience. McLean Davies et al. (2021) emphasise how teachers 

hold a key position in developing powerful knowledge in the classroom by 
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creating classroom practices characterised by high epistemic quality. In L1 

education terms, McLean Davies (2020) points to the text as being more than 

just an artefact as L1 teachers’ choice of text determines what knowledge and 

what type of knowing students develop. In a reading context, it is thus 

essential that the reading of a text is meaningful, gives students opportunity to 

connect with the outside world, and invites them to meet the unknown and 

realise that there is something to be learned beyond the text which comes to 

life through the text. Powerful reading knowledge is knowledge that will take 

students beyond the text, the classroom and their own experience (McLean 

Davies, 2020). 

 

 

Chapter 4: Data Collection Method and Ethical 
Considerations 
This study was designed in the form of a series of semi-structured interviews 

with five teachers of the L1-subject Swedish at upper-secondary school. Each 

teacher was interviewed four times individually during the school year 

2015/2016, and each interview lasted approximately one hour. At the end of 

the school year, all five teachers took part in a group interview that lasted 

about 90 minutes. Parallel to the interviews, all texts that were used in the 

classroom were collected and registered along with all the student assignments 

relating to the texts. Thus, the data for this thesis consists of 21 interviews 

totaling about 23 hours of recordings as well as all the texts and assignments 

that were used in the classroom. The five teachers have been given the 

fictitious names Jenny, Karin, Linnea, Nora and Magnus, and while the study 

was being conducted, they worked at four different upper-secondary schools 

in four different municipalities in central Sweden. All five teachers are 

qualified to teach Swedish at upper-secondary school and at the time of the 

study, they had between seven and twenty-five years of teaching experience. 

While participating in this study, they were teaching the course Swedish 1 in 

university preparatory programmes.  

All interviews were recorded and transcribed with a focus on content 

analysis; therefore all transcripts use a language that is closer to written 

language than spoken language. The interviews were analysed using thematic 

content analysis in a step-by-step process using Braun and Clarke’s (2006) 

model. The analysis was conducted using NVivo12 software where the data 

was coded. Coding was both data-oriented and concept-oriented (Kvale & 

Brinkmann, 2014). The different patterns that emerged during the analysis 

were organised according to five overarching themes with sub-themes that 

form the five empirical chapters of the thesis. Each answers one of the five 

research questions. In every possible way, this study was conducted in 

accordance with the ethical guidelines of The Swedish Research Council 

(Vetenskapsrådet, 2011; see also Vetenskapsrådet, 2017) for social sciences 

research.   
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Part I: Powerful Reading 
 
Chapter 5: Choosing Texts in an Ongoing Process of 
Negotiations 
Chapter five focuses on the narratives of the five teachers on the didactic 

choices they make when choosing texts to work with in the classroom. It 

seems as if the teachers appreciate the freedom they have when choosing texts 

as this allows them the opportunity both to follow a set plan and to use texts 

spontaneously in the classroom in order to connect classroom instruction to a 

current topic being discussed outside school. At the same time, the teachers 

describe how it is difficult to choose texts as there are many factors they have 

to take into consideration and negotiate, factors that can have a considerable 

impact on the choices they are able to make. The local context, such as the 

culture of the school and of the subject teaching team in combination with 

what is available at the school with regards to textbooks, anthologies and 

novels, is an important factor when it comes to what choices are possible. 

Time pressure, students’ schedules and courses, field trips and study visits, 

cooperation with other subjects along with school-wide tests that the team of 

subject teachers decide on are also mentioned as important factors that need 

to be negotiated upon the choosing of texts. None of the five teachers say they 

use a textbook more than occasionally; rather, they prefer to develop their own 

teaching material that is inspired by, for example, textbooks or websites. The 

teachers also mention the importance of personal interest in the texts they 

choose.  

Before choosing a text, teachers need to assess their students’ needs in 

terms of their reading and writing ability or impairment, mother tongue and 

academic interests. The students’ workload, stress level, relationship with 

peers in the same class, past traumatic experience, and attitudes towards 

reading and fellow human beings are also considerations the teachers claim 

play an important role in their text choice. Reading has to be a meaningful 

exercise for students, and it is important both to meet students at their reading 

level and to challenge them when reading and show them something that they 

would not discover outside school. It is also important that students are given 

the opportunity to read many types of texts of varying length, both non-fiction 

and fiction, and that the texts they read are well-established within the course 

syllabus so that students can demonstrate the required knowledge and be 

assessed according to the course knowledge requirements. Texts that are 

considered too difficult – for example, if they are too academic, are 

substandard linguistically or are inappropriate in terms of content – are 

excluded. The teachers also describe having to decide whether students will 

read the text together as a class or whether they will allow students to make 

their own choices and read on their own. They must also choose texts that will 

prevent students from cheating. 
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This chapter focuses on what the participating teachers say has an 

important impact on how and why they choose certain texts. In the interviews, 

they are critical of a fixed canon for the subject Swedish because this would 

restrict the freedom they have to choose texts; they are also critical in terms 

of the authors that feature in the traditional canon. In light of what the teachers 

say guides their choice of texts, questions are raised as to what texts they 

actually do use in the classroom. The next chapter therefore focuses on the 

texts that the teachers used in the course Swedish 1 in the school year during 

which this study was conducted.  

 

 

Chapter 6: “The Other Texts” and “The Real Texts” 
In the interviews, the five teachers discuss their text choice and the activities 

they assign their students that relate to the chosen texts. Dominating their 

choice, it would seem, are texts written mainly by writers in Sweden. 

Contemporary authors also dominate, although some short stories and poems 

from earlier literary periods feature as well. Digital texts are seldom used, and 

when they are, it is most often when students are searching the Internet for 

facts to support arguments in a debate or to use in group presentations on 

sociolinguistics. On occasion, film and other types of non-written texts are 

used, but this is rare. 

Even though the teachers consider non-literary texts important, the teachers 

view them as tools rather than texts in their own right and pay more attention 

to their form rather than content. Non-fiction texts often serve as models for 

the students' own writing. Even though the teachers also use literary texts for 

literary analysis with focus on genre, form and language, they give more 

thought to their choice of literary text and consider their content and value. 

The teachers describe choosing shorter but complete texts for classroom 

instruction as being useful because they can be sure students read them in their 

entirety, and there is a didactic advantage that comes with being able to read 

and discuss a complete text together during a lesson. All five teachers claim 

that various text discussions are important as these help the students 

understand what they are reading; however, such text discussions are, with 

few exceptions, only organised for the reading of literary texts. The teachers 

also describe how it is important that students read many different varieties of 

texts. An analysis of the lists of the texts used in the courses shows that course 

content is relatively comparable despite the difference in local context. 

However, there is great discrepancy between the number of texts the students 

read, and this is most apparent when it comes to the number of complete 

novels, which varies from one to three novels over the school year.  
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Chapter 7: From Skills to Knowledge Beyond the Text 
The five teachers explain how they start the autumn term of the first year of 

upper-secondary school by giving students exercises that aim to develop their 

reading skills while at the same time providing the teachers with information 

about students’ reading ability. The exercises relate to vocabulary, 

comprehension, reading strategies, different types of texts, reading techniques 

and study technique. The teachers talk about the importance of teaching 

students how to write correct text summaries, and even though they do not 

particularly enjoy teaching how to write summaries, they recognise that this 

is important for students to master. The teachers also state that writing 

summaries is a good way to evaluate students’ reading and writing skills, and 

that it is important for students’ future studies that they learn how to cite and 

reference correctly in all subjects at upper-secondary school. The subject-

specific knowledge and concepts the teachers point out as being essential for 

students to master relate mainly to reading, writing and speaking ability, such 

as being able to identify, read and write in different genres; being able to 

identify and use terminology from, mainly, the field of literary science; 

learning how to understand imagery; and learning how to read between the 

lines. All five teachers also talk about the importance of scaffolding students’ 

reading through different types of text discussions; however, this seems to 

relate solely to the reading of literary texts.   

The five teachers all state that central to their teaching is their ability to 

encourage students both to read for pleasure and view themselves as readers, 

and to process basic values and existential questions by reading and working 

with various types of texts. Two of the greatest challenges they encounter is a 

growing resistance to reading and a lack of focus among students. The 

teachers believe that the subject of Swedish contributes in two ways to a 

student’s education: it enhances both their language skills and their personal 

development. During Swedish lessons students are to develop their oral, 

reading and writing skills so that they are prepared for higher education and 

for life as active citizens. At the same time, the teachers want their students 

both to develop cultural and personal maturation (Bildung) as well as insight 

into themselves, the world and what it means to be human in a complex world 

and, by reading different texts, to acquire knowledge that will take them 

beyond the texts.  

 

 

Chapter 8: Analysis and Reflection Part I 
Part I of the thesis shows that even though the teachers operate in very 

different local contexts and therefore have different conditions for enacting 

policy in their classrooms, there seems to be some subject-specific knowledge 

the teachers hold important for the students to learn, regardless of which texts 

they choose. The teachers point to subject-specific knowledge like specific 

terminology, knowledge about texts and different genres, and the development 
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of good reading, oral and writing skills. However, they also mention 

knowledge that is not measurable, which relates to both general education and 

Bildung, and that should give students a firm basis for future active 

participation within society as well as personal development. With regards to 

this, the Swedish subject should provide students with opportunities to evoke 

pleasure of reading, to encourage students to regard themselves as readers, to 

meet new perspectives and existential issues through reading, to get to know 

other worlds beyond their own experience and to find insight into what it 

means to be human – in other words, to develop knowledge beyond the text. 

In relation to the concept powerful knowledge, this can be perceived of as the 

powerful knowledge of the Swedish subject as it portrays the unique 

contribution of the subject to the powerful knowledge that all students have 

the right to access and develop in school. 

The local context has a great impact on how national policy is enacted 

within the classroom as the local context determines what interpretations and 

actions are possible for the teachers, what needs to be renegotiated and what 

needs to be deprioritised. What is desirable from the teachers’ point of view 

is not always possible, which means that the teachers have to negotiate both 

with their own interpretation of policy and with the local context in order to 

create a meaningful – or at least functional – classroom practice. On the other 

hand, what is desirable from the point of view of policymakers might not 

always be possible if the local context hinders teachers from enacting policy 

as intended. If, for instance, the school budget or the professional context of 

the school means that other things are prioritised, it may be difficult for 

teachers of Swedish to enact a policy that requires that students read texts by 

both male and female writers that represent different cultures and different 

time periods if no such texts are available at the school. In a performative 

context there is also a risk that teachers’ focus on course knowledge 

requirements when interpreting what and why something should be taught, 

contributes to a general focus on delivering results in the form of better grades 

rather than increased knowledge. At the same time as the teachers clearly have 

a strong focus on the course knowledge requirements, they also state that they 

would rather not measure and grade students’ reading at all. This shows that 

the teachers have to navigate between external pressures for measurable 

results and their own notions of Bildung when teaching. 

The teachers’ discussions about their didactic choices in terms of how and 

why they choose different texts for classroom instruction indicate that they put 

a lot of effort into creating classroom activities that will interest the students 

and engage them with the texts they read. The syllabus for the subject of 

Swedish, along with subject traditions and the local context, seems to be 

highly significant when it comes to the didactic choices the teachers make. 

Even though they appear to avoid choosing texts that they think are too 

difficult for the students rather than providing support in the reading, much of 

their reading instruction seems to be supported by research on how to develop 



 270 

students’ reading competence. However, the teachers seem unaware of this. 

When it comes to developing students’ reading competence, the teachers seem 

to lack proper terminology to describe what they are doing, which contrasts 

with aspects of reading related to literary science. This indicates that teachers 

can do more to support their students in their reading skills development.    

The results also show that even though the teachers use just as many literary 

texts as non-literary texts in their courses and that they say these are equally 

important, they clearly focus on literary texts in their teaching. When it comes 

to non-literary texts, the focus is on the form whereas the focus of the literary 

texts is on the content and a higher value that literary texts are felt to afford 

students by giving them new perspectives on life. Teaching of low epistemic 

quality is mainly related to teaching activities in connection with non-literary 

texts, whereas teaching of high epistemic quality often is related to teaching 

activities in connection with literary texts. Knowledge that the teachers point 

to as important for the students to acquire refers to subject-specific knowledge 

and terminology as well as knowledge and skills that will benefit students in 

their lives after school. What seems most important to the teachers is that 

students learn to view themselves as readers and that as a result of the Swedish 

lessons, they acquire knowledge of the world beyond school and what it means 

to be a human being. 

 

 

Part II: In a Performative Context 
 
Chapter 9: Assessment and Examination of Students’ 
Reading 
When the teachers reason about what reading comprehension is, they use such 

expressions as the following: students need to be able pick out what is most 

important in a text; follow the general line of thought; read between the lines; 

involve their feelings in their reading. Students are to know that it is possible 

to read in different ways – for instance, skimming and close reading – and also 

when to use which reading technique. The teachers also speak about students 

having to be able to summarise a text and to understand a text, both in parts 

and in its entirety. Even though the teachers generally mention different 

factors that comprise reading comprehension, they still exhibit uncertainty 

about what components actually form reading comprehension. With regards 

to reading comprehension, the teachers claim that their teacher training did 

not equip them to teach and support students’ reading comprehension 

development. On the subject of how to administer examinations of reading in 

the classroom, the teachers describe doing this mainly in combination with 

testing students’ oral and writing skills. It is also clear that the course 

knowledge requirements have a major impact on what is focused in the 

examinations: for example, the students have to be able to draw parallels 

between different texts or to reason about the texts in terms of general human 
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conditions. Both these examples stem directly from how the course knowledge 

requirements are written.  

In relation to the national reading comprehension test included in the course 

Swedish 1, the five teachers say they do not specifically prepare their students 

for that particular test since they work with reading throughout the course. The 

test is described as a random sample test by one of the teachers, and the 

teachers say that the way students’ reading is examined in the national test is 

quite different from how they examine students’ reading in their own 

classrooms. The teachers feel the test to be too focused on details, and they 

claim to take a more holistic view in their own examinations that are often 

combined with text discussions or some kind of written analysis. According 

to the teachers, because the test does not provide them with adequate 

information about students’ reading ability and because they think they 

acquire a better basis on which to assess students’ reading in the classroom, 

the teachers say they do not pay a lot of attention to the test results when 

setting the final grades for the course. However, the teachers also say that they 

would rather not examine and grade students at all when it comes to reading 

as they think this hinders students from reading for pleasure and from 

experiencing reading as something that can bring with it great personal value.  

 

 

Chapter 10: Adaptation and Resistance – Navigating 
under Performative Pressure 
In this study, the teachers seem to be ambivalent where the national tests in 

the subject of Swedish are concerned. The national tests are felt both to 

support teachers’ classroom practices and to restrict their freedom in terms of 

didactic choice. On the one hand, the teachers state that on the whole they 

consider the national test in Swedish 1 to be well-designed and that they can 

accept the concept; on the other hand, the fact that teachers and classroom 

practices can be too governed by national tests they find problematic. The 

teachers consider the writing test to be the most difficult for students and the 

one that requires the most preparation, while the oral test is the test the teachers 

are most satisfied with. When it comes to the reading comprehension test, the 

teachers are clearly ambivalent. They say that it is difficult to prepare the 

students for this test and yet they claim that everything they do that involves 

reading in the course is a form of test preparation. The teachers also criticise 

the notion that reading can be objectively measured, and they claim that they 

do not have much use for the test results since it is their opinion that there is a 

gap between the reading comprehension test and the course knowledge 

requirements. This is not the case with the writing and oral tests, and the 

results of these two tests are considered useful and are used when setting 

grades without further consideration. 

The teachers also state that they find it hard to balance between different 

demands and pressures, and the national tests are described as adding to a wide 
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level of performative pressure. They feel pressured to examine and document 

everything students do in the classroom in order to defend their grading if 

questioned. Two of the teachers even testify to having to explain their course 

grading in relation to the results of the national tests to school boards and even 

local politicians. One teacher also discusses the problems that come with being 

ordered to account for students’ results in clickable grids in the school’s digital 

learning platform, thus reducing a complex grading process to a simple click. 

Joint assessment of the national tests is also mentioned as something that helps 

teachers in their ability to assess at the same time as it puts pressure on the 

teachers as their students’ results are compared with those of other students at 

the school. The teachers also mention how the national test takes up a lot of 

time towards the end of the school year – both class time and teacher time. 

This is time the teachers say they would rather spend with students that would 

help them develop their skills or that would involve something creative. The 

teachers also state how they think that the subject of Swedish is more governed 

in the Gy11 curriculum than in the previous curriculum, and that the fact that 

the subject now has more national tests contributes to less creativity in the 

subject.   

 

 

Chapter 11: Analysis and Reflection Part II 
In part II of the thesis, the teachers describe how they find it difficult to assess 

students’ reading development and feel uncertain about what components 

constitute reading comprehension. They explain how they have not been given 

the tools to support and develop students’ reading comprehension skills 

despite the expectation that they be able to both teach reading comprehension 

and measure it in the national reading comprehension test. It also seems as if 

the teachers think there is a difference between how they interpret assessment 

and examination of students’ reading is best administered compared to how 

this is done in the national test. The teachers do not consider the test to be 

good enough for the assessment of students’ reading abilities beyond the 

superficial level, whereas continuous assessment of these during classroom 

interaction they consider to be much more reliable and nuanced. Part II also 

shows that the performative context, of which the national test in Swedish 1 

is a part, that frames the teachers’ instruction and didactic choices affects both 

the teachers and their classroom practice substantially in several ways.  

Ball et al. write that “policy is done by and is done to teachers” (2012, p. 

3), and this becomes evident in the relationship between the participating 

teachers and the national reading comprehension test in the course Swedish 1. 

When teachers administer national tests that they have not had a chance to 

decide on themselves, they are positioned as subjects of national policy. The 

school reforms of 2011 resulted in a new national test that covers content that 

teachers did not previously have to assess in this way and as subjects of this 

imposed policy, they describe not being properly prepared to work with the 
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test. Yet, teachers are held responsible for test results, and they have to take 

time from other things they consider more important in order to administer the 

test. When teachers make their didactic choices, they are positioned as actors 

of policy and can let the national test more or less influence their teaching. 

The teachers in this study claim to have only let the national reading 

comprehension test influence their teaching to a small extent. This stands in 

contrast to the oral and writing tests, which seem to have had a much greater 

impact on their teaching even if the teachers do not appear fully aware of this. 

This is in line with the results of the studies by Grant (2001) and Cimbricz 

(2002), studies that highlight how external standardised tests are a very 

insecure basis on which teachers are to change their classroom practice. The 

teachers also point to difficulties in dealing with the test results due to a lack 

of constructive alignment between how the results are presented in the test and 

the wording of the knowledge requirements on reading that do not mention 

reading comprehension. The teachers also show examples of resistance and 

adaptation (Ball, 2006) as far as the national test is concerned because they let 

the oral and writing tests influence their teaching without question, while on 

the other hand they are very critical of the reading comprehension test 

claiming that reading cannot be objectively measured. 

The performative pressure the teachers experience also positions them as 

subject to different policies. Ball (2016) emphasises that not only do teachers 

change policy, but policy also changes teachers and what teachers do. In this 

study, the teachers talk about working with new national tests, about being 

questioned about assessment and grading, about always being prepared to 

account for the assessments they make and about the requirements of making 

visible all that they do to students, parents and school boards, for example, on 

the school’s digital learning platform. All these examples show that policy has 

changed the practices of the teachers. It therefore seems as if the performative 

context in which the teachers find themselves diminishes both their autonomy 

and their space to act because the teachers have to live up to the demands of 

better and measurable results. Contradictory policies that state, for instance, 

that the teachers must encourage students to read for pleasure at the same time 

as they must assess and grade that reading has a great impact on how the 

teachers navigate between them.  

 

 

Chapter 12: Powerful Reading in a Performative Context 
– Final Discussion 
This thesis shows that teaching is very complex and that what teachers want 

to do is not always compatible with what they are duty-bound to do. The 

teachers express feeling restricted by the 2011 curriculum and both controlled 

and questioned in their professional role. The results also indicate that the 

focus on knowledge requirements is substantial when it comes to their didactic 

choices. Yet, at a time when many teachers describe feeling the pressure of 
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external demands (see, for example, Arensmeier & Lennqvist Lindéns, 2017; 

Lundström, 2018; Lunneblad & Asplund Carlsson, 2010; Mickwitz, 2015; 

Persson, 2017), the teachers in this study also show that it is still possible even 

with the current curriculum to find strategies that resist the performative 

pressure and that allow them to teach according to their own convictions in 

terms of what is best for students and to strive for high epistemic quality in 

their teaching. They find ways to work creatively with reading texts and to 

create assessment-free zones, even if these are few. Research shows that 

assessment-free zones (Eriksen & Elstad, 2019; Jönsson 2020) may affect 

students’ learning in a positive way as the students focus less on grades and 

more on how to develop their abilities according to teachers’ formative 

feedback. The question is what will happen if teachers begin feeling there to 

be less and less room for creative teaching and formative assessment when 

there is an increase in demands on teachers to deliver measurable results? If 

teachers’ classroom practices increasingly focus on what in the curriculum is 

easy to assess and measure, there is a risk that this focus will steer teaching 

towards measuring and assessing students’ knowledge and abilities rather than 

developing them. There is also a risk that the parts in the curriculum about 

common values, Bildung, human rights, lifelong learning, and what is 

important knowledge to us as human beings will be given a backseat role since 

they are more difficult to measure.  

According to the five teachers in this study, external demands that students 

improve their formal writing, as expressed in the national writing test, has 

resulted in them working less on reading with their students than they did 

when there was no national test in the first year of upper-secondary school. In 

this sense, it can be argued that the national test in Swedish 1 is 

counterproductive. The reading comprehension test aimed to encourage 

teachers of Swedish to work more with reading comprehension in class; 

instead, they work less with reading in class as a result of their focus on the 

writing test. A focus on what is easy to measure and on delivering better results 

also makes the five teachers feel that there is less room for creativity in the 

classroom than was the case with previous curricula: this is a disquieting sign 

that the performative context is threatening the opportunity students have to 

acquire powerful knowledge as the teachers say they have stopped doing 

creative things in their classrooms. 

This study indicates that reading instruction is important throughout the 

school years and not solely when students are learning the basics of reading 

and writing. Studies show there to be less reading of coherent texts in the 

Swedish classroom (Vinterek 2007; Vinterek et al., 2020). As such, it is even 

more important to make sure that reading instruction in school takes place in 

a context where instruction is intentional, explicit and high in epistemic 

quality, from pre-school to upper-secondary school. All five teachers in this 

study say that they wished they had both more time to read with their students 

and better opportunity to work more in-depth with the texts they read in class. 
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It takes time and a lot of effort to develop good reading competence, and there 

are no shortcuts. In light of this, it is troublesome that the five teachers say 

that they cannot support their students’ reading development in the way they 

would like. It is therefore important that teachers of Swedish at all school 

stages are trained to support students to develop their reading competence and 

that teacher training for teachers of Swedish does not focus solely on literary 

science and literary didactics since reading as a skill has many aspects, all of 

which teachers must address if their students are to reach their full reading 

potential. In this context, the concept of powerful knowledge also puts a 

spotlight on the importance of powerful knowledge for teachers – that is to 

say, that teachers have profound subject-specific knowledge. Apart from 

didactic knowledge, for teachers of Swedish this involves knowledge of 

literary science and linguistics as well as of how students develop their reading 

competence. In other words, if we want students to learn more, it is essential 

that their teachers possess subject-specific powerful knowledge. This is 

something that has unfortunately been overlooked in Sweden for many years, 

as subject-specific competence development for teachers has long been 

neglected, and it also raises questions about worrying changes in teacher 

education that involve reducing time for subject-specific education, which is 

a recent proposal put forth by the Swedish Ministry of Education.  

There are several points to the discussion about the powerful knowledge of 

a school subject. One is that teachers need the opportunity to discuss what is 

the powerful knowledge of their subject so that it becomes clear why 

something should be taught (Maude, 2016, 2018). This means that it is 

important for teachers to reflect upon their own teaching and to identify 

elements of low and high epistemic quality so that they can improve their 

teaching, which in turn can strengthen their didactic choices and show them 

that other choices are possible. Another point, according to Maude (2016, 

2018), is to show teachers that they already work with powerful knowledge. 

This aspect becomes more significant in a performative context as it is 

important to acknowledge that teachers do a lot of good things despite their 

difficult and complex situation. The teachers in this study demonstrated that 

they can create powerful knowledge in their classrooms, even if that involves 

a lot of challenges. They strive to achieve high epistemic quality in their 

teaching that will take students beyond the text; however, the national test and 

performative pressure both lead to fragmented skills training of low epistemic 

quality instead.  

Teachers hold a central role in the creation of powerful knowledge in their 

classroom by striving for classroom instruction that bears the stamp of high 

epistemic quality (McLean Davis et al., 2021). It is therefore essential that the 

teachers in this study show that it is possible to achieve epistemic quality 

under the current curriculum without new and radical reforms. From this 

perspective, it is important that teachers are given the opportunity to prioritise 

work that can raise the quality of their classroom practice rather than spending 
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time documenting and explaining results and completing other such tasks that 

steal teaching time. Well-educated teachers are required who have in-depth 

didactic and subject-specific knowledge. Furthermore, policymakers need to 

shift their attention from students’ results to students’ knowledge. If students 

are to learn more at school, there needs to be less performative pressure on 

teachers and students. Teachers need to be allowed to become professional 

enactors of policy, who can focus on what they are teaching and how to 

develop students’ knowledge. This requires an education system that is 

attentive to teaching quality and that shifts focus from reporting results in 

digital learning platforms to discussing how to further students’ knowledge; 

from learning outcomes to teaching content; and from what is easy to measure 

to what develops students’ knowledge beyond the text, beyond the classroom 

and beyond the school. 
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Bilaga 1 

 

   

    

 
Information om ett forskningsprojekt i Svenska 1 på gymnasiet 

 
Gy11 har inneburit nya kunskapskrav för kurserna i svenska på gymnasiet, vilket i sin tur 
ställer nya krav på svensklärarna. I en pågående studie intresserar jag mig för 
textinnehållet i Svenska 1 och undersöker vilka didaktiska val svensklärare på gymnasiet 
gör när de väljer texter. Under läsåret 2015/2016 planerar jag att samla data genom att 
genomföra enskilda intervjuer med fyra lärare vid fyra till fem olika tillfällen. 
Intervjuserien avslutas med en gemensam gruppintervju och detta informationsbrev 
avser denna studie. Jag är intresserad av att ta del av lärares planeringar och tankar om 
textval i undervisningen och vill därför träffa lärare som undervisar i kursen Svenska 1 
under läsåret 2015/2016.  
 
Intervjuerna genomförs av mig Maria Larsson, doktorand, på din arbetsplats, vid fyra till 
fem tillfällen spridda under läsåret. Varje intervjutillfälle tar ca 1 timme och spelas in som 
ljudfil. Allt material kommer att avidentifieras och ingen obehörig kommer att ta del av 
dina svar. Det kommer inte heller att gå att spåra det du sagt när resultatet publiceras. Du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande. Karlstads universitet är ansvarigt för 
uppgifterna och du har rätt att få ta del av dina uppgifter och vid behov få eventuella fel 
rättade.  
 
 
Ansvariga forskare i projektet är:  
Doktorand i pedagogiskt arbete, Maria Larsson, Karlstads universitet/Högskolan 
Dalarna.  
e–post: malr@du.se   telefon: XXXX–XX XX XX 
 
Professor i pedagogiskt arbete Christina Olin–Scheller, Karlstads universitet 
e–post: christina.olin–scheller@kau.se  telefon: XXX–XX XX XX 
 
Lektor i pedagogiskt arbete Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna 

e–post: tao@du.se   telefon: XXX–XX XX XX 

  

mailto:malr@du.se
http://www.kau.se/
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Bilaga 2 

 

 

Samtyckesblankett 
 

Denna blankett skall vara ifylld och lämnas till forskaren innan 

intervjun påbörjas. 

 

 

Jag har tagit del av information om forskningsprojektet om texturval och 

textarbete i kursen Svenska 1 på gymnasiet, är medveten om mina 

rättigheter när det gäller att medverka i forskningsprojektet och samtycker 

till att medverka. 

 

 

 

 

Ort:____________________________  Datum: ________________ 

 

 

 

Namn:__________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide intervjutillfälle 1 
– vid skolstarten 

 

 
 Uppvärmning: Vilka ämnen undervisar du i? Hur länge har du arbetat som 

lärare? Vilka program undervisar du på nu? Vilka program har du erfarenhet 

av sen tidigare? 

 

 Inledning: Det här ska handla om kursen Svenska 1 och arbetet med 

läsning, texter och texturval i kursen. Jag är intresserad av att få veta … 

 

 Hur tänker du inför det kommande läsåret vad gäller undervisningens 

innehåll med avseende på läsning och val av texter? 

 Vad har du får mål med undervisningen i Svenska 1 under det här läsåret? 

 Vilka utmaningar tycker du att du som lärare står inför när du ska planera 

kursen med avseende på läsning och textarbete? 

 Kan du beskriva vad läsförståelse och läsförmåga innebär för dig?  

 Hur tänker du om vad eleverna ska kunna när det gäller läsning? 

 Vilken läskompetens anser du att eleverna behöver utveckla? 

 Vilka typer av texter brukar du välja i din undervisning i Svenska 1 och på 

vilket sätt arbetar du med dem? 

 När du väljer texter till undervisningen i Svenska 1, hur tänker du då?  Vilka 

avvägningar – didaktiska och praktiska – gör du när du väljer texter? 

 Kan du berätta om vad det kan finnas för svårigheter när man ska välja texter 

till kursen? 

 

 Avslutning: Finns det något mer som du kommer på och som har att göra 

med det vi pratat om? 
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Intervjuguide intervjutillfälle 2 
– mitten av november 

 
Inledning: Hur har det varit sedan vi träffades sist? Är det något du har kommit på att 

du skulle vilja lägga till till det som vi pratade om då. Beskriv den klass som du har i 

Svenska 1. Hur är/fungerar klassen?  

 

Uppföljning på första intervjutillfället + individuell uppföljning: 
 Vilka texter har du använt sen vi sågs sist? Har du valt bort texter? 

 Hur har du använt dem? Vad var syftet med att jobba med de texterna?  

 Vilka kunskaper vill du att eleverna ska utveckla genom att arbeta med just 

den här texten?  

 Vad händer framöver och hur tänker du kring det?  

 Individuell uppföljning. 

 

Om textarbete:  

 Vilka texter har du använt sen vi sist sågs och hur har du använt dem i 

klassrummet? 

 Hur tänkte du när du valde just de texterna? 

 Vilka didaktiska och praktiska avvägningar ligger bakom dina val? 

 Vad är bra med att arbeta med just den texten? Nackdelar? 

 Vilka förmågor vill du att eleverna ska utveckla genom att välja just de här 

texterna? 

 I vilken utsträckning använder du film i undervisningen. Vad är då syftet?  

 Hur tänker du om skönlitteratur i relation till sakprosa i svenskämnet?  

 Har du valt bort texter? Varför då? 

 Hur tänker du kring bildning och svenskämnet? 

 

Om läsning och kunskapskrav: 

 Kan du beskriva vad läsförståelse och läsförmåga innebär för dig? 

 Hur tänker du om vad eleverna ska kunna när det gäller läsning? 

 Hur examinerar du läsning?  

 Hur förankrar du läsningen i kunskapskraven? 

 Hur återkopplar du till eleverna hur det står till med deras läsning och vad de 

behöver utveckla? 

 Lässtrategier? 

 

 

Avslutning: Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi 

pratat om? 
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Intervjuguide intervjutillfälle 3 
– mars 

 

Inledning: Hur har det varit sedan vi träffades sist? Är det något du har kommit på att 

du skulle vilja lägga till till det som vi pratade om då? Beskriv läget just nu i den klass 

som du har i Svenska 1. 

 

 Uppföljning på andra intervjutillfället: 
 Vilka texter har du använt sen vi sågs sist? Har du valt bort texter?  

 Hur har du använt dem? Vad var syftet med att jobba med de texterna? Vilka 

kunskaper vill du att eleverna ska utveckla genom att arbeta med just den här 

texten?  

 Vad händer framöver och hur tänker du kring det?  

 Individuell uppföljning 

 

Om läsning, bedömning och kunskapskrav: 

 Brukar du arbeta med lässtrategier och läsförståelse i din undervisning? 

 Hur stor del av undervisningen skulle du säga handlar om skrivande och hur 

stor del tycker du handlar om läsning respektive om muntlig presentation?  

 Hur mycket tänker du på bedömning och examination när du gör dina textval? 

 Hur examinerar du läsning och vad är det du examinerar när du examinerar 

läsning? Hur tänker du kring det i relation till kursens kunskapskrav? 

 Hur tänker du kring examination och bedömning av läsning vs examination 

och bedömning av läsning av skönlitteratur?  

 Hur tänker du kring läsningens plats i svenskämnet? I relation till 

styrdokument? 

 

Om NP: 

 Nu kommer det ett NP här ganska snart – hur tänker du kring det? Hur ser du 

på det nationella läsprovet i Svenska 1? 

 Hur förbereder du eleverna för NP (de olika delproven)?  

 Hur viktigt är provet när du planerar din undervisning och gör dina textval?  

 Vilket delprov påverkar din undervisning mest? Varför?  

 Hur ser du på NP som examination av läsning? Vad är det provet mäter, 

tycker du? 

 Hur tänker du kring provet i relation till ditt uppdrag som svensklärare? 

 

 

Avslutning: Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi 

pratat om? 
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Intervjuguide intervjutillfälle 4 
– maj 

 
Inledning: Hur har det varit sedan vi träffades sist? Är det något du har kommit på att 

du skulle vilja lägga till till det som vi pratade om då? Beskriv läget just nu i den klass 

som du har i Svenska 1.  

 

Uppföljning på tredje intervjutillfället: 
 Vilka texter har du använt sen vi sågs sist?  

 Hur har du använt dem? Vad var syftet med att jobba med de texterna? Hur 

tänkte du när du valde just de texterna? Vilka kunskaper vill du att eleverna ska 

utveckla genom att arbeta med just den här texten?  

 Vad händer sista tiden och hur tänker du kring det?  

 Individuell uppföljning. 

 

 

Återblick och sammanfattning: 

 Jämför med inledningen, du sa att målet med undervisningen i kursen var … 

när du nu summerar läsåret, blev det som du tänkte? Har du uppnått de mål du 

ställde upp i början på kursen?  

 Hur tänker du nu när du blickar tillbaka på det här läsåret vad gäller 

undervisningens innehåll med avseende på läsning och val av texter?  

 Vad har påverkat dig mest i dina textval det här året?  

 Vad har varit glada överraskningar? Saker du är nöjd med? 

 Finns det undervisning du skulle ha velat göra detta år men som du inte haft 

möjlighet till? Vad har varit hindren?  

 Om du skulle gjort något annorlunda, vad skulle det vara och hur skulle du gjort 

i stället? 

 Är det något i din egen undervisning du har fått syn på under det här året? 

 

 

Om NP: 

 Uppföljning NP: Hur förberedde du eleverna?  

 Hur ser du på det nationella läsprovet i Svenska 1? 

 Hur ser du på NP som examination av läsning? Vad är det provet mäter, tycker 

du? 

 Vad gör du med resultatet? Hur stor vikt lägger du vid resultatet? 

 Kursen avslutas med ett nationellt prov som innehåller en läsförståelsedel. Hur 

tycker du att din undervisning har påverkats av det?  

 Om inte NP hade varit här nu, hade din undervisning i kursen sett annorlunda 

ut då? 

 Gör du något annorlunda nu i årskurs ett jämfört med tidigare? 
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 Upplever du att det finns en press att sätta ett slutbetyg på kursen som stämmer 

överens med resultatet på NP? Var kommer i så fall den pressen ifrån? Hur 

förhåller du dig till det? 

 Hur tänker du kring de nationella proven i Svenska och att du som svensklärare 

ska genomföra dem i dina kurser? Vad gör det med ämnet att det finns NP i två 

av kurserna?  

 

 

Om ämnesuppfattning: 

 Kan du beskriva vad svenskämnet är för dig? Vad handlar svenskämnet om? 

Vad är kärnan i svenskämnet för dig? Ämnets viktigaste uppgift? 

 Vad är det viktigaste i ditt uppdrag som svensklärare? Varför är du 

svensklärare? 

 Hur tänker du om din roll som svensklärare i relation till den allmänna debatten 

om läsning och elevers läsförmåga? 

 Vad finns det för yttre och inre (lokala) krav på ämnet och på dig som 

svensklärare? 

 Hur tänker du kring svenskämnet i Gy11? Om du jämför svenskämnet i gamla 

gymnasiet och i Gy11, hur tänker du då? Vilka utmaningar står man inför som 

svensklärare i de nya svenskkurserna? 

 Hur tänker du kring ditt uppdrag som svensklärare – som tjänsteman som ska 

utföra de kursplaner som Gy11 innebär? Som utförare av nationella prov? 

 Hur tänker du kring svenskämnet och ämnets styrdokument?  

 Hur ser du på relationen bildning och svenskämnet? I relation till Gy11? 

 Hur ser du på kanon? Är kanon viktigt för dig? 

 

 

Avslutning: Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi 

pratat om? 
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Intervjuguide intervjutillfälle 5  
Avslutande gruppintervju – juni  

 
Inledning: Kort presentationsrunda – namn, skola, ort, undervisar i vilka ämnen, 

program, år i yrket. Det här samtalet ska handla om lite olika teman som har kommit 

upp under våra träffar det här året.  

 

Tema 1: Texturval och läsning 

 Hur tänker ni kring val av texter och textarbete, finns det någon ledande 

princip vid val av texter?  

 Vad har påverkat er mest i era textval det här läsåret?  

 Vad styr vad som kommer in i klassrummet? 

 Ni sa alla i början att ni har erfarenhet av att eleverna inte är uthålliga läsare, 

att de inte orkar läsa långa texter. Hur tänker ni kring det nu? 

 Har ni i er lärarutbildning fått verktygen för att jobba med läsförståelse och 

lässtrategier? 

 Hur tänker ni om skönlitteratur i relation till sakprosa i svenskämnet? 

Använder ni skönlitterära texter och sakprosatexter till samma typ av aktivitet 

eller har de olika funktion i undervisningen?  

 Vad har sakprosan för status i svenskämnet? 

 När jag i början frågade er vilka texter ni brukar använda i Svenska 1 och hur 

ni brukar arbeta med dem började ni alla börjat prata om skönlitteratur. Först 

när jag specifikt frågade efter andra texttyper pratade ni om det. Varför tror 

ni att er spontana reaktion var att likställa ordet text med skönlitterär text? 

 

Tema 2: Nationella provet – läsförståelsedelen  

 Provet har varit mycket närvarande vid våra samtal (även om jag inte har 

frågat efter det), några av er sa redan efter några minuter att målet med kursen 

var att eleverna ska klara mer än NP. Varför tror ni att det är så närvarande 

trots att flera av er säger att ni inte tänker så mycket på det eller att ni låter er 

styras och påverkas så mycket av det. Hur tänker ni kring det? 

 Varför kom provet? Vad ska vi ha det till? 

 Vad tycker ni att provet mäter? 

 Hur viktigt är provet när ni planerar undervisningen?  

 Om ni jämför med NP i Svenska 3, vilken påverkan på undervisningen har 

det provet haft? Vad är syftet med det provet?  

 Ni gör alla uppgifter i muntlig och skriftlig framställning som förbereder för 

och påminner om NP, men inte motsvarande med läs. Hur tänker ni kring 

det? 

 Vad gör ni med resultatet? Hur viktigt är det för slutbetyget?  

 Är läsning mätbart? 
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Tema 4: Svenskämnet 

 Hur tänker ni kring svenskämnet i Gy11? I jämförelse med Lpf94?  

 Några av er har nämnt att ni upplever att svenskan är mer styrd nu, mer 

fyrkantigt. Hur tänker ni om det?  

 Hur tänker ni kring att ni som tjänstemän ska vara genomförare av svenskans 

kursplaner och utförare av NP? Att ni både är föremål för reformer och 

samtidigt de som ska genomföra reformer, som t ex nya NP?  

 Vad finns det för yttre och inre krav på ämnet? Vad finns det för press på er 

som svensklärare? 

 Är svenska ett bildningsämne eller ett färdighetsämne?  

 Är svenskämnet mätbart? 

 Svenskan har fått två nya NP, läsförståelseprovet i åk 1 och PM–provet i åk 

3. Vad tror ni att de som har infört proven vill med proven? 

 Det verkar som om ni egentligen inte jobbar så mycket med just läsförståelse 

som de som införde provet har uttryckt. Vad tror ni det beror på?  

 Hur tänker ni kring hur man skulle ha gjort för att få gymnasielärare i svenska 

att arbeta mer med läsförståelse i stället för att införa ett läsprov? Hur skulle 

man ha kunnat göra i stället?  

 Hur tänker ni kring idén att styra lärares undervisning genom att inför nya 

nationella prov? Är det ett effektivt sätt att få lärare att ändra sin 

undervisning? Hur kan man annars göra?  

 

 

Avslutning:  
 Finns det något mer som ni kommer på och som har att göra med det vi pratat 

om?  

 Egna funderingar eller något ni vill passa på att diskutera med de andra? 
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Textanvändning Svenska 1 läsåret 2015/2016 
 

Jenny: 
Titel Författare Texttyp 

Vilda gröna ögon Joyce Carol Oates Roman 

”Att intensivläsa” ? Informationstext 

Lärobokstext 

Olika texter, t ex 

”Är datorer till för pojkar eller 

flickor?” 

En text om giftgrodor 

Olika författare Artiklar 

 

Utdrag ur Häxkonster Terry Pratchett Roman 

”Vid vetenskapens gränser” ? Artikel 

Ur En vampyrs bekännelse Anne Rice  Utdrag ur roman 

Olika titlar (underlag för 

muntligt anförande) 

 

Olika författare Artiklar (från t ex  

Forskning och framsteg, 

Illustrerad vetenskap) 

Diverse titlar (underlag för 

muntligt anförande) 

 

Olika författare Artikel  

Webbtext 

 

? ? Dikt 

Förberedelsematerial till NP Skolverket Informationstext 

Texthäftet NP  

(sekretessbelagt) 

Olika författare Artiklar 

Dikt 

Romanutdrag 

”Samarbeta för att överleva” 

ur Världens dåligaste språk 

Fredrik Lindström Utdrag ur  

populärvetenskaplig bok  

Olika titlar, t ex ”Varför är 

universum så perfekt?” (skriva 

referat) 

Joanna Rose Artikel i Forskning och 

framsteg 

 

”Jakt på lodjur måste tillåtas 

igen” 

Sven Gunnar Persson Insändare 

Lärobokstext 

”Pälsen” Hjalmar Söderberg Novell 

Olika titlar Olika författare Roman 

SweDia 2000:  

Våra svenska dialekter 

swedia.ling.gu.se Artiklar 

Webbtext 

Olika filmklipp på Youtube Olika källor Ljudfilmer 

”Fem studenter avstängda efter 

fusk” 

Karin Sundin Artikel 
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Textanvändning Svenska 1 läsåret 2015/2016 

 

Karin:  
Titel Författare Texttyp 

“Sommar med David  

Batra”  

David Batra Radioprogram 

”Alla behöver någon att se 

upp till” 

Thomas Lerner  Artikel 

Lärobokstext 

”Självbild och identitet” bup.se Informationstext 

Webbtext 

”Flygresor hotar miljön” Niklas Nyberg Artikel 

Lärobokstext 

”Totalförbud mot rökning” Flera cancerläkare  Debattartikel 

Kristina från Duvemåla Benny Andersson och Björn 

Ulvaeus 

Musikal 

”En Ghasel” Gustaf Fröding Dikt 

”Vierge Moderne” 

 

Edith Södergran Dikt 

”Jag vill möta…” Karin Boye Dikt 

”Låt mig bli en trumpet” Artur Lundkvist Dikt 

”En värld är varje människa” Gunnar Ekelöf Dikt 

”Romanska bågar” Tomas Tranströmer Dikt 

”Rotary” Annika Norlin Dikt 

”Min mormor sa”  Athena Farrokhzad Dikt 

”La Belle Epoque” Jocke Berg  Låttext 

Vitsvit Athena Farrokhzad Drama 

Olika konstverk Olafur Eliasons Bild 

Ett ufo gör entré Jonas Gardell Roman 

Nawals hemlighet Regissör:  

Denis Villeneuve 

Spelfilm 

Utdrag ur Vad är litteratur 

och 100 andra jätteviktiga 

frågor 

Ulrika Kärnborg Essä 

”Nobelpriset i litteratur till 

Svetlana Aleksijevitj” 

Kaisa Haidl och Hanna Fahl Artikel 

”Det här ska du läsa av 

Svetlana Aleksijevitj” 

Jonas Thente Artikel 

”Alla inblandade har förlorat i 

kriget i Syrien” 

Aron Lund Artikel 

(Elevtext) Anonym Argumenterande text 

Utvandrarna Vilhelm Mobergs  Roman 

”Ett halvt ark papper” August Strindberg Novell 

”Svart-vitt” Tove Jansson Novell 

”Cartagena” Nam Le Novell  

http://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/Artiklar/Sjalvbild-och-identitet1/
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Titel Författare Texttyp 

”Talmanus” ? Talmanus 

Lärobokstext 

”Jakt på lodjur måste tillåtas 

igen” 

Sven Gunnar Persson 

 

Insändare 

Lärobokstext 

”Mänsklig längtan till 

omänskligt pris” 

Hanne Kjöller Ledare 

Olika titlar (underlag för 

muntlig debatt) 

Olika författare Artiklar 

Webbtext 

Olika titlar Olika författare Roman 

Elevtext - anonym Anonym Inlägg 

Förberedelsematerial till NP Skolverket Informationstext 

Texthäftet NP  

(sekretessbelagt) 

Olika författare Artiklar 

Dikt 

Romanutdrag 

”Jag är öppen för att byta 

kursbetyg mot ämnesbetyg” 

Aida Hadzialic Debattartikel  

”Förbättra resultaten i skolan 

genom att kasta ut datorerna 

från lektionerna” 

Håkan Danielsson Debattartikel 

 

”Nya förslag ska rädda 

skolresultaten” 

? Radioprogram  
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Textanvändning Svenska 1 läsåret 2015/2016 
 

Linnea:  
Titel Författare Texttyp 

Olika titlar Olika författare Roman 

”Hjärnan begränsar antalet 

Facebookvänner” 

Maria Gunther Artikel  

”Referat och recension” Sven Eriksson & Carl-

Johan Markstedt 

Informationstext 

Lärobokstext 

Text om debatt och retorik ? Informationstext 

Lärobokstext 

Olika texter (underlag för 

muntlig debatt) 

Olika författare Artikel 

Webbtext  

Olika titlar Olika författare Låttext 

”Om poesi” Sven Eriksson & Carl-

Johan Markstedt 

Informationstext 

Lärobokstext 

”Säg till om jag stör” Eeva Kilpi Dikt 

”Han ville ha dej så intensivt” Bruno K. Öijer Dikt 

”En trappuppgång med 

portkod” 

Åsa Ericsdotter Dikt 

”Jag älskar genier” Olivia Bergdahl Dikt 

”Världen” Anna Liljedal Dikt 

Olika titlar Olika författare Dikt 

”Ett halvt ark papper” August Strindberg Novell 

”Det spräckliga bandet” Arthur Conan Doyle Novell 

Olika titlar Olika författare Novell 

“Alla borde vara feminister” Chimamanda Ngozi 

Adichie 

Essä 

Olika artiklar (underlag för 

skriftlig argumentation) 

Olika författare 

 

Artiklar  

 

Förberedelsematerial till NP Skolverket Informationstext 

Texthäftet NP  

(sekretessbelagt) 

Olika författare Artiklar 

Dikt 

Romanutdrag 
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Textanvändning Svenska 1 läsåret 2015/2016 

 

Magnus:  
Titel Författare Texttyp 

Olika titlar Olika författare Roman 

”Hjärnan begränsar antalet 

Facebookvänner” 

Maria Gunther Artikel  

”Referat och recension” Sven Eriksson & Carl-

Johan Markstedt 

Informationstext 

Lärobokstext 

Text om debatt och retorik ? Informationstext 

Lärobokstext 

Olika texter (underlag för 

muntlig debatt) 

Olika författare Artikel 

Webbtext  

Olika titlar Olika författare Låttext 

”Om poesi” Sven Eriksson & Carl-

Johan Markstedt 

Informationstext 

Lärobokstext 

”Säg till om jag stör” Eeva Kilpi Dikt 

”Han ville ha dej så intensivt” Bruno K. Öijer Dikt 

”En trappuppgång med 

portkod” 

Åsa Ericsdotter Dikt 

”Världen” Anna Liljedal Dikt 

”Jag älskar genier” Olivia Bergdahl Dikt 

Olika titlar Olika författare Dikt 

”Ett halvt ark papper” August Strindberg Novell 

”Det spräckliga bandet” Arthur Conan Doyle Novell 

Olika titlar Olika författare Novell 

“Alla borde vara feminister” Chimamanda Ngozi 

Adichie 

Essä 

Olika artiklar (underlag för 

skriftlig argumentation) 

Olika författare 

 

Artiklar 

 

Förberedelsematerial till NP Skolverket Informationstext 

Texthäftet NP  

(sekretessbelagt) 

Olika författare Artiklar 

Dikt 

Romanutdrag 
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Textanvändning Svenska 1 läsåret 2015/2016 
 

Nora:  
Titel Författare Texttyp 

”Det andra målet” Jonas Karlsson Novell 

Orka plugga Ur.se Instruktionsfilm 

”Ett halvt ark papper” August Strindberg Novell 

Innan jag dör 

Flyga drake 

Svenne 

Stjärnlösa nätter 

God natt Mr Tom 

Jenny Downham 

Khaled Hosseini 

Per Nilsson 

Arkan Asaad 

Michelle Magorian 

Roman  

 

Olika titlar Olika författare Bloggar med 

bokrecensioner  

Webbtext 

”Duktig flicka” Kerstin Thorvall Dikt 

”Säg till om jag stör” Eeva Kilpi Dikt 

”Han ville ha dej så intensivt” Bruno K. Öijer Dikt 

? Bruno K. Öijer Dikt 

Youtube 

”En trappuppgång med portkod” Åsa Ericsdotter Dikt 

”Världen” Anna Liljedal Dikt 

”Jag älskar genier” Olivia Bergendahl Dikt 

Utdrag ur: De sista vittnena: 

Solo för barnröst 

Svetlana Aleksijevitj Roman 

Olika titlar (underlag för 

muntlig  

presentation om språksociologi) 

Olika författare Artiklar 

Webbtexter 

Lärobokstexter 

”Döende bransch tack vare 

fildelning” 

Lionface Insändare  

Lärobokstext 

”Jakt på lodjur måste tillåtas 

igen” 

Sven Gunnar Persson 

 

Insändare  

Lärobokstext 

”Trendiga svordomar” Agneta Slonawski Artikel 

”Fult språk tar plats i 

finrummet” 

Jonatan Sverker Artikel 

”Att svära är kreativt och 

faktiskt j**ligt bra” 

Maria Schultz Artikel 

”Alla är horor” 

ur Jordens smartaste ord 

Fredrik Lindström Utdrag ur 

populärvetenskaplig bok 

Olika titlar Olika författare Roman 

Cubic Regissör: Kurt Wimmer  Spelfilm 

”Köksklockan” Wolfgang Borchert Novell 

”Spelar min lind, sjunger min 

näktergal” 

Astrid Lindgren Novell/saga 

Förberedelsematerial till NP Skolverket Informationstext 
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Titel Författare Texttyp 

Texthäftet NP  

(sekretessbelagt) 

Olika författare Artiklar 

Dikt 

Romanutdrag 

Shakespeare in love Regissör:  

John Madden 

Spelfilm 

Citat av Shakespeare William Shakespeare Lyrik 

”Höga visan” Okänd Lyrik 
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