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Abstract  
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares inställning till saklitteratur i ämnet 

svenska, vilka texttyper eleverna arbetar med i skolan, och om elevernas ovilja att läsa bott-

nar i försämrad förmåga att läsa och förstå texter. Vald metod i studien är dels kvantitativ och 

dels kvalitativ genom användandet av en enkät, vilken kopplas till granskning av läromedel 

samt skolverkets statistik över ämnesprov och slutbetyg. I forskningsbakgrunden redovisas 

begreppsdefinitioner, forskarvärldens syn på saklitteratur, forskarnas syn på saklitteratur i 

skolan och vad styrdokumenten föreskriver om sak- och skönlitteratur. Resultaten visar att 

det inte föreligger någon försämring beträffande elevernas förmåga att läsa och förstå texter. 

De läromedel som har granskats har ett varierat innehåll, och visar även på att eleverna kan 

möta svenskämnen med olika innehåll trots att de läser samma kurs. Resultaten från lärar-

enkäten visar på svårigheterna att definiera begreppet saklitteratur, trots de tydliga exempel 

på texttyperna som lärarna ger. Flertalet av lärarna arbetar både med sak- och skönlitteratur i 

sin undervisning, vilket är i enlighet med styrdokumenten. Resultaten visar även att flertalet 

lärare ser att saklitteraturen har möjligheter som skönlitteraturen inte har.  

Ämnesord: saklitteratur, kunskap och inlärning, gymnasiet, svenskämnet. 
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1. Inledning 
Ute på verksamhetsförlagd utbildning och vid diskussioner inom ämnet svenska på lärarut-

bildningen, har det blivit tydligt att skönlitteratur har en stor plats i svenskundervisningen i 

dagens skola. Blivande svensklärare får i sin utbildning möta både äldre och nyare skönlitte-

ratur från olika tider och kulturer, litteratur som är ämnad att användas som en grund i under-

visningen i skolan. Klart är att skönlitteraturens värde som kunskapsförmedlare anses vara 

obestridligt, och denna värdering syns även i det stora antal examensarbeten, som fokuserar 

på olika vägar för pedagogen att uppmuntra och inspirera elever till att läsa skönlitteratur. 

Dock är få examensarbeten skrivna om ett annat slags text, nämligen saklitteratur. Begreppet 

saklitteratur kommer längre fram i denna studie att preciseras och diskuteras. I styrdoku-

menten konstateras att saklitteratur ska, i lika hög grad som skönlitteraturen, vara en del av 

svenskämnet. Att eleverna varken vill läsa eller läser skönlitteratur upplevs som något nega-

tivt som måste ”rättas” till. Alla goda intentioner till trots i såväl styrdokument som hos 

lärare, kvarstår det faktum att det är många elever i dagens gymnasieskola som inte läser 

skönlitteratur i någon större utsträckning, oaktat dess stora fokus. Statistik från Statistiska 

centralbyrån visar tydligt att en fjärdedel av ungdomar i gymnasieåldern aldrig läser böcker 

utanför skolan (scb.se). Detta oroande fenomen är något som uppmärksammas även inter-

nationellt. I USA uppvisar rapporten To Read or Not to Read från National Endowment for 

the Arts att bokläsandet bland ungdomar minskar drastiskt (nea.gov). 

 I läroplanerna fokuseras naturligt nog mycket på elevernas kunskap. Enligt Lpo 94 är ett 

av målen i grundskolan att eleverna ”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 

ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet” (2001. s.11). Under ”Mål att upp-

nå” i Lpf 94 fastställs det att det är skolans ansvar att eleven ”kan söka sig till saklitteratur, 

skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (s. 10). 

Det är, som framgår av läroplanerna, kunskaper som är i fokus beträffande målen, både för 

grundskolan och för gymnasiet. Det talas mycket om, både under lärarutbildning och ute på 

skolor, att eleverna lär sig om relationer och om verkligheten genom läsning av skönlitteratur. 

Denna skönlitteratur har sin grund i att någon har använt sin fantasi för att skriva en rent fiktiv 

berättelse, som inte gör anspråk på att vara förankrad i verkligheten. Författaren av ett skön-

litterärt verk kan ha gjort aldrig så många ingående studier av reella personer, platser, feno-

men eller ämne, men till syvende och sist är innehållet i detta verk bara fabricerat. Det ställs 

inga krav på att innehållet i skönlitteratur ska ha någon sanningshalt. Berättelsen, med dess 

karaktärer och miljöer, ska uppfattas som trovärdig för att läsaren ska kunna ta den till sig. 
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Men att berättelsen är trovärdig är dock inte samma sak som att den är sann. Kan det vara så 

att det är dags att finna fler vägar att gå än enbart via skönlitteratur när det gäller att nå elev-

erna, och att utveckla deras förmåga, att som det stipuleras under ”Mål att sträva mot” i 

kursplanerna för svenska A, att ”tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter” 

(skolverket.se)? Kanske är det så att elever, som inte vill läsa den av skolvärlden ur ett kun-

skapsperspektiv så rosade skönlitteraturen, behöver något annat, något reellt och mer verklig-

hetsanknutet. Kan saklitteratur vara ett alternativ för de elever som inte läser skönlitteratur, 

eller rentav en ingång till mer skönlitterärt läsande? Det ena behöver kanske inte utesluta det 

andra, eftersom ”[u]ndervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Lpf 94, 2001, s. 4), och detta borde även gälla den litteraturen eleverna ska arbeta med. Vilka 

texter möter de då i skolan, och hur ser fördelningen ut mellan de saklitterära och skönlitterära 

texterna i de läromedel som eleverna arbetar med i skolan? Trots att läro- och kursplan beton-

ar både sak- och skönlitteratur, har skönlitteraturen fått ett stort utrymme, kanske på saklitte-

raturens bekostnad. Saklitteraturen har, enligt denna tolkning av styrdokumenten, en minst 

lika viktig funktion i svenskämnet och för elevernas framtid, som skönlitteratur som kun-

skapskälla, men också som ”läsning för lust och glädje” (skolverket.se).  

 Utifrån ett lärarperspektiv vill vi i vår studie undersöka hur gymnasielärare i svenska ser 

på begreppet saklitteratur, eftersom det är deras inställning till detta som formar den undervis-

ning i svenska som bedrivs på dagens skolor. Avsikten med denna studie är inte att på något 

sätt förringa eller nedvärdera skönlitteraturens betydelse, utan snarare att belysa och lyfta upp 

saklitteraturens värde, betydelse och möjligheter. Både kurs- och läroplaner ger lärarna stort 

utrymme att själva välja olika sorters texter, och därför är det också av vikt att undersöka vil-

ka texter som faktiskt förekommer i lärarnas undervisning och i några på gymnasiet vanligt 

förekommande läromedel. Som ett komplement till studien ingår även att undersöka om ele-

vernas förmåga att läsa och förstå texter har försämrats, vilket skulle kunna förklara deras 

ovilja att läsa skönlitteratur. 

1.1. Syfte och problemprecisering 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärarnas inställning till 

saklitteratur i ämnet svenska. Vi vill även undersöka vilka texttyper som finns representerade 

i de läromedel som eleverna möter i skolan och om elevernas ovilja att läsa bottnar i försäm-

rad läsförståelse. Frågeställningarna i denna studie lyder:  

• Hur definierar och exemplifierar lärarna begreppet saklitteratur?  
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• Vilka saklitterära texter arbetar lärarna med i skolan och hur motiverar de detta val 

av texter?  

• Vilka texttyper, saklitterära eller skönlitterära, finns representerade i på gymnasie-

skolor vanligt förekommande läromedel? 

• Arbetar lärarna mest med sak- eller skönlitteratur, och hur motiverar de detta? 

• Vad upplever lärarna att eleverna helst arbetar med, och vad beror, enligt lärarna, 

detta på?  

• Anser lärarna att saklitteraturen, sett ur ett kunskaps- och inlärningsperspektiv, har 

möjligheter som skönlitteratur inte har, och i så fall vilka?  

• Kan en försämring av läsförståelsen utläsas ur statistiken över de nationella ämnes-

proven och slutbetygen i svenska för årskurs 9? 

1.2. Disposition 
Forskningsbakgrunden till denna studie inleds med ett avsnitt om begreppsdefinitioner, och 

härefter följer forskarvärldens syn på saklitteratur, forskarnas syn på saklitteratur i skolan och 

avslutas med vad styrdokumenten säger om saklitteraturens roll. Empiridelen inleds med en 

redovisning av vald metod, och följs sedan av urval och beskrivning av respondenter, samt 

vilken statistik och vilka läromedel som har granskats. Efterföljande avsnitt innehåller 

bearbetning och etiska överväganden. Resultat- och analysdelen består av tre delar, vilka är: 

lärarenkäter, saklitteratur i läroböcker, samt slutbetyg och ämnesprov. Studien avslutas med 

diskussion och sammanfattning.  

2. Forskningsbakgrund 
I denna forskningsbakgrund kommer först begreppet saklitteratur att problematiseras, precise-

ras och diskuteras, för att klargöra vad det innebär definitionsmässigt. Begreppsdefinitionen 

följs sedan av ett avsnitt som behandlar styrdokumenten, och vad dessa fastställer ifråga om 

saklitteratur, för att följas av ett avsnitt om forskarvärldens syn på begreppet saklitteratur och 

avslutas med forskarnas syn på saklitteratur i skolan.  

2.1. Begreppsdefinitioner 
Saklitteratur som är föremålet för denna studie är som begrepp betraktat, problematiskt. Vid 

genomsökning av uppslagsverk efter begreppsdefinition och bibliotekskataloger efter litte-

ratur om saklitteratur, samt sökning över nätbaserade databaser efter densamma, hittades i 

stort sett inga referenser till detta begrepp. De hänvisningar och referenser som fanns gällde 
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skolverkets och olika skolors lokala kursplaner i svenska. Detta faktum, att det i stort sett bara 

är Skolverket och Utbildningsdepartementet som använder saklitteratur som begrepp, gör en 

diskussion nödvändig. I de flesta andra sammanhang används begreppet sakprosa. Nedan 

kommer begreppet saklitteratur att granskas och problematiseras och olika synvinklar på 

definitionen kommer att tas upp.  

2.1.1. Ordet saklitteratur och dess ursprung 
Som nämndes tidigare står inte begreppet saklitteratur att finna i uppslagsverk, och det nämns 

ej heller på andra ställen. Detta gör det nödvändigt att gå in på själva ordet och bena upp vad 

delarna betyder eller står för. Det första ordledet, sak, betyder enligt Nationalencyklopedin 

föremål, objekt, orsak eller händelse. (ne.se). Det handlar om faktiska reella företeelser eller 

ting. Det andra ordledet, litteratur, innebär enligt samma källa ” alla skrivna eller tryckta ar-

beten över huvud taget el. inom ngt område” (ne.se). Samma betydelse återfinns i Bra Böck-

ers lexikon där litteratur är ”allt som är skrivet med bokstäver” (Olsson, 1991, s. 333). 

Nationalencyklopedin anger även att termen litteratur i latinet har ”tre skilda betydelser”, 

nämligen: ”något skrivet”, ”filologi” eller ”lärdom, vetenskap” (ne.se). I Svensk Etymologisk 

Ordbok återfinns en liknande definition, nämligen att termen litteratur innebär: bokvett, bok-

stavsskrift eller vetenskap (Hellquist, 1980, s. 580). Ur ett historiskt perspektiv innebar litte-

raturbegreppet ”lärdom, bokkunskap” (ne.se), och gustavianerna använde för litteratur i mo-

dern mening ordet ”vitterhet”, det vill säga, att vara klok, kunnig eller vis (ne.se). Det var 

under den romantiska eran som begreppsdefinitionen försköts till att litteratur mer kom att 

betyda texter med ”estetiska kvaliteter”, det vill säga skönlitteratur (ne.se). Sammanfattnings-

vis kan konstateras att de två ordleden, sak och litteratur, i sin sammantagna betydelse i be-

greppet saklitteratur enligt vår tolkning innebär att det är fakta och kunskap om ett föremål 

eller ämne som är nerskriven i en text. 

2. 2. Saklitteratur som begrepp 
Som nämndes under 2.1. används begreppet saklitteratur i stort sett bara av Skolverket och 

Utbildningsdepartementet, medan det begrepp som användes av språkvetare är sakprosa. Vad 

beror då detta på? En förklaring kan ligga i ordledet prosa. Enligt Våra ord Kortfattad etymo-

logisk ordbok är definitionen på prosa: ”det som är skrivet i obunden stil” (Wessén, 2004, s. 

345), det vill säga allt som inte är rimmat eller på vers, och Nationalencyklopedin anger att 

prosan har en rak och osmyckad form (ne.se). Ordledet prosa ingår i olika begrepp som repre-

senterar olika synsätt på prosatexter. I Teoretiska perspektiv på sakprosa använder Boel 
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Englund och Per Ledin Nationalencyklopedins definition av sakprosa och skriver att sakprosa 

är ”dels den form av skriftspråk som kännetecknar texter, skrivna för att förmedla faktiska 

upplysningar, dels sådana texter” (Englund & Ledin, 2003, s. 36). Detta visar att sakprosan 

som begrepp består av två områden, det vill säga språket och texten, och det kan vara det som 

gör ordet sakprosa tvetydigt. Även synen på sakprosa har förändrats över tid, och en tidigt 

använd term var normalprosa, som introducerades så tidigt som vid slutet av 1800-talet av 

Gustaf Cederschiöld. I Svensk stilistik skriver han att denna ”vanligen brukas av bildade 

svenskar till skriftliga meddelanden” och att den ”är alltigenom objektiv och opersonlig” 

(Cederschiöld 1920, s.23). Cederschiöld lyfter fram texternas betydelse och deras objektivitet. 

Han anser också att formen inte får vara viktigare än innehållet. Rolf Pipping, en finländsk 

språkvetare, är den som myntar själva termen sakprosa. Han delar Cederschiölds ståndpunkt 

om att formen inte får överglänsa innehållet, men betonar också sakprosans anknytning till ett 

specifikt ämne och att det är detta ämne som avgör om texten ska betraktas som sakprosa eller 

ej (Englund & Ledin 2003, s.38-39). Termen bruksprosa, som är ytterligare en benämning, in-

troducerades på 1960-talet av språkforskaren Margareta Westman och hon definierar bruks-

prosa som ”språk i praktisk funktion” (Englund & Ledin, 2003,s. 42). Hon lägger tonvikten på 

texternas praktiska värde och deras funktion. De olika termerna normalprosa, bruksprosa och 

sakprosa pekar i stort på samma sorts texter, men belyser olika sidor av dessa. 

 Detta förhållande att ordet prosa kan beteckna två saker, både språket och texten, kan 

vara en förklaring till Skolverket och Utbildningsdepartementets användande av begreppet 

saklitteratur i stället för sakprosa. Det kan vara ett sätt att eliminera risken för feltolkningar 

och missförstånd beträffande vad som avses, själva texten eller språket med vilket den är skri-

ven. I denna studie kommer författarna, att där begreppet sakprosa används av språkvetare, 

betrakta detta som synonymt med begreppet saklitteratur, eftersom det är detta begrepp som 

används i skolans styrdokument. 

2.3. Forskarvärldens syn på saklitteratur 
En av de få som använder sig av begreppet saklitteratur är forskaren och pedagogen CH 

Björnsson, som ledde den forskargrupp som tog fram den svenska mätmetoden om läsbarhet 

under 1960-talet. Forskningen gällde bland annat om olika kategorier av texter var svårare att 

läsa än andra. I Fiktionsprosa och sakprosa tas Björnssons definition av saklitteratur upp som 

”sådan sakprosa som vänder sig till allmänheten. Dylik som riktar sig till specialister kallas 

facklitteratur” (Thelander, 1970, s. 16). Han gör således en distinktion mellan de texter som 

riktar sig till den stora massan och de som riktar sig till specialister.  
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I det engelska språket kan benämningarna av de olika begreppen inom litteraturen, sak- eller 

skönlitteratur, upplevas som tydligare. Enligt Englund, Ledin och Svensson fokuseras där 

själva fiktionsbegreppet med termerna fiction eller non-fiction (Englund & Ledin, 2003, s. 

46). Termerna säger dock inget om den estetiska dimensionen i texterna, utan fokus ligger på 

sanningshalten i texten, det vill säga, om den är påhittad eller inte. Vad en läsare kan förvänta 

sig av en text beträffande huruvida den är påhittad eller ej är ett resonemang som förs i 

Janssons artikel ”Fictions och factions”. Jansson anser att ”skönlitteraturen – och endast skön-

litteraturen är självauktoriserande. Sakprosetexten auktoriseras därigenom att dess utsagor kan 

– och skall – verifieras av dokument och källor föreliggande oberoende av sakprosetexten” 

(Jansson, 1992, s. 69). Den skönlitterära texten har inte någon referenspunkt till verkligheten, 

vilket däremot den saklitterära texten har. Filosofiprofessorn och litteraturteoretikern Gregory 

Currie anger som särskiljande drag mellan sakprosa/litteratur och skönlitteratur:  
Sakprosa: historikern Peter Englund säger: ”Karl XII har existerat” och menar ”Karl XII har 
existerat” 
Skönlitteratur: romanförfattaren Leo Tolstoj säger: ”Anna Karenina har existerat” och menar 
”jag (Leo Tolstoj) uppmanar varje läsare av min roman Anna Karenina att låtsas att Anna 
Karenina har existerat” (Jansson, 1992, s. 64). 

Currie betonar här skillnaden mellan att konstatera och att upplysa om att någon verkligen har 

existerat och att låtsas att någon har existerat. Liknande resonemang återfinns i artikeln 

”Skönlitteratur och sakprosa” där författaren menar att utmärkande kännetecken för skönlit-

teraturen är att: 
Vid en fiktionsberättelse är t.ex. inte det sagda tänkt som information eller direktiv. Det är 
meningen att läsaren ska sätta sig in det sagda, mentalt bearbeta det och få något utbyte av 
det (vare sig utbytet sedan är insikter om tillvaron, emotionell berikning, estetisk 
formnjutning eller något annat). (Pettersson, 1993, s. 93).  

En skönlitterär text kan då enligt detta tolkas allt efter vad den enskilde läsaren läser in och får 

ut av en text. När det kommer till saklitteratur är fallet det motsatta. I artikeln ”Skrivutveck-

ling i ett pragmatiskt perspektiv” fastställs det att:  
[e]n text med informerande syfte, till exempel från någon myndighet, skall däremot helst 
inte ge upphov till olika tolkningar hos olika läsare och vid olika tillfällen. Mångtydigheten, 
som är en dygd i skönlitteraturen, är en styggelse i sakprosan (Hultman, 1989, s. 136). 

Det ställs med andra ord andra krav på den saklitterära texten både beträffande innehåll och 

språk, men även själva formen. Detta är viktigt för att texten ska kunna identifieras av läsaren 

som tillhörande den åsyftade genren. Tønnesson skriver i ”Illustrert vitenskap om blodpropp 

Schizofren flerstemmighet” att: ”Et viktig skille mellom hovedmengden av skjönlitteratur og 

hovedmengden av sakprosa går ut på at det i sakprosa bör ligge en norm i verket – et ’verk’ er 

her alt fra en trikkebillet til en flerbinds historiebok” (Tønnesson, 2002a, s. 122). 
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Enligt resonemangen från tidigare nämnda språkvetare görs klar åtskillnad i vad läsaren kan 

kräva av texter som ingår i någon av de kategorierna, saklitteratur och skönlitteratur. För 

saklitteratur gäller att den vanligtvis håller sig inom ramen för de normer som gäller för denna 

texttyp, och att syftet med texten uppfylls. Den bör dock innehållsmässigt kunna verifieras av 

andra källor. 

 Som tidigare nämnts kan så vitt skilda texter som tunnelbanebiljett och historiebok inne-

fattas i begreppet saklitteratur. Saklitteratur har ett entydigt syfte vilket inte skönlitteratur har, 

och detta kan även utläsas av Tønnessons definition av saklitteratur: ”Sakprosa er foremåls-

retta og situajonsprega saksframstilling av individuelle eller kollektive forfattar som styrer 

lesinga av tekstane i retning av deira intensjoner” (Tønnesson, 2002b, s.10). Här betonas att 

texten ifråga, antingen det är en hel bok eller en kortare text, har en tydlig funktion och ett 

syfte att fylla, och att författarens intentioner ska kunna uppfattas av läsaren. Texternas syfte 

och funktion kan vara allt från att informera medborgarna om vad samhället kräver av dem, 

”en lag”, till ett företags direktiv om hur en vara ska sättas ihop, ”en monteringsanvisning” 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 14). I nämnda fall kan texterna ifråga användas för ett specifikt 

syfte, ett speciellt ändamål. I Verklighetens texter skriver författarna om att ”[s]akprosan spe-

lar en stor roll bland annat därför att den utför viktiga uppgifter åt oss. Genom sådana texter 

skaffar vi oss huvuddelen av vår information” (Melander & Olsson, 2001, s. 13). Vi behöver 

med andra ord saklitteraturen i det dagliga livet och i de aktiviteter som ingår i detta. I Metod-

er för brukstextanalys påtalas att ”en brukstext fyller alltid en funktion inom någon mer över-

gripande aktivitet – läroboken inom undervisning, nyhetsnotis inom informationsförmedling, 

tidningsledaren inom opinionsbildning” (Hellspong 2001, s. 19-20). Texten har med andra ord 

ett bruksvärde, en ”praktisk[] användning[]” (Hellspong & Ledin 1997, s. 14), där syftet är att 

den ska användas till något specifikt, vare sig detta sedan är att propagera för användande av 

miljövänliga bilar eller att användas i undervisningen i skolan.  

2.4. Forskarnas syn på saklitteratur i skolan 
I skolans styrdokument fastställs att skolan ska ansvara för att både saklitteratur och skönlit-

teratur ska vara källor till elevernas kunskap (Lpf 2001, s. 10). Det finns mycket skrivet om 

hur man som pedagog på olika sätt kan arbeta med skönlitteratur i skolan, men det finns inte 

lika mycket skrivet om saklitteratur i skolan och hur man kan arbeta med denna. Om läsning i 

allmänhet finns dock en del att tillgå. I artikeln “Reading now and then” beskriver Valentine 

Cunningham betydelsen av att läsa och han anser att: ”any kind of reading activity is, to some 

extent better than none” (1998, s.9). Att läsa något över huvud taget, är alltså enligt Cunning-
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ham, i viss mån bättre än att inte läsa alls. Per-Olov Svedner fastslår i Svenskämnet & svensk-

undervisningen – närbilder och helhetsperspektiv att ”litteraturtypen är ointressant, det viktiga 

är att de texter vi väljer ger meningsfull läsning” (1999, s. 44). Han lyfter här fram textens be-

tydelse för individen och att den ska vara meningsfull för läsaren. Ur ett elevperspektiv skulle 

detta kunna innebära ett ökat elevinflytande vid val av texter, om dessa ska kunna uppfattas 

som meningsfulla. Med koppling till saklitteraturen i skolan kan detta innebära att all läsning, 

av olika sorters texter, bidrar till individens totala läskompetens och med att förbereda eleven 

inför vuxenlivet. Cunningham anser även att: 
it is one of the great ironies of our time that the means of writing production get more and 
more sophisticated, modern reading-content gets more and more playschool (1998,s.10).  

Cunningham är kritisk till att skrivproduktionen utvecklas, medan moderna texter blir alltmer 

anpassade och förenklade. I skolmiljön är det dock lärarens uppgift att se till att eleverna möt-

er texter med olika svårighetsgrad och från olika tider. Saklitteratur kan vara en 

informationstät texttyp som kräver en del av läsaren. Därför är det av vikt att eleverna får 

möta denna i skolan. I Verklighetens texter påtalas att saklitteraturen ”utför viktiga uppgifter 

åt oss. Genom sådana texter skaffar vi oss huvuddelen av vår information om nutiden och 

historien” (Melander & Olsson, 2001, s. 13). Också Margaret Meek betonar i sin artikel 

“Important reading lessons” vikten av att kunna läsa olika sorters texter för att uppnå ”the 

skill to interrogate the official texts which affect their lives as citizens” (1998, s.122). För att 

uppnå denna skicklighet och kunskap att granska och ”fråga ut” officiella texter, det vill säga 

de texter som eleverna kommer att möta som vuxna i olika officiella sammanhang och i denna 

tolkning saklitteratur, krävs att de i skolan får möta autentiska texter och att de får möjlighet 

att öva på att läsa och tolka dem. Kent Larsson betonar i artikeln ”Språket, vetandet och 

inlärningen” också vikten av att arbeta med texter och att ställa frågor. Han anser att detta är 

nyckeln till att utveckla kunskap (1989, s.53).  

 I Reflekterande läsning och skrivning diskuterar Gunilla Molloy på ett mer konkret sätt 

om vad som händer med en skönlitterär text när den används i skolan: ”[d]et faktum att den 

läses i skolan och att den läses på ett visst sätt förändrar den” och att”[t]exten blir läxa” 

(Molloy, 1996, s. 81). Läxa uppfattas av många elever som något negativt som endast tillhör 

skolans värld och detta negativa smittar på något sätt av sig på de skönlitterära texterna och 

förändrar hur eleverna ser på dem. Skönlitteraturen har på ett plan förvandlats till saklitteratur, 

det vill säga, texter som har ett tydligt brukssyfte oavsett textens ursprungliga estetiska värde. 

Även Englund & Ledin uppmärksammar i Teoretiska perspektiv på sakprosa vad som sker 

med de texter som eleverna arbetar med i skolan. De texter som diskuteras i denna bok är 
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motsatsen till skönlitteratur, nämligen saklitteratur, men samma fenomen uppstår, det vill säga 

att de blir läxa. Eleverna lär sig ”vad de kan förvänta sig av de texter som bearbetas i skolan 

jämfört med de texter som används utanför skolan”(2003, s.112). Eleverna har insett att lärar-

nas syfte med texterna är att lära eleverna något, och detta något förknippas tydligt med skol-

miljön. Oavsett om eleverna möter saklitteratur eller skönlitteratur i skolan betraktas ändå allt 

på samma sätt, nämligen som skolböcker som de förväntas lära sig något av.  

 Skolans uppgift är att förbereda eleverna för livet ute i verkligheten, och i denna verk-

lighet är det rimligt att anta att största delen av de texter de möter och hanterar är saklitteratur. 

I Facktext skriver Britt-Louise Gunnarsson att ”[e]n stor del av de texter som skrivs i dagens 

samhälle kan betecknas som facktexter [saklitteratur]” (vår kursivering) och ”[s]er vi till vilka 

texter som seriöst blir lästa finner vi säkerligen att just facktexterna utgör en väsentlig del” 

(1987, s. 9). I artikeln ”Non-fiction in the classroom” beskrivs samma synsätt , nämligen att 

”[m]ost of the reading people do in their lives is nonfiction; however most classroom reading 

programs focus heavily on fiction” (Borgia, Horack & Owles, 2006, s. 49). Författarna till 

denna artikel påtalar även att saklitteraturen, som är den litteraturtyp som är informations- och 

faktabaserad, inte används i tillräckligt stor utsträckning för att lära eleverna hur verkligheten 

ser ut. De anser att ”[r]eading nonfiction takes readers outside of their own limited world and 

expands horizons by teaching about other people, cultures, and points of views” (s.49) (vår 

kursivering). I Skola för mångfald eller enfald menar författarna tvärtom att ”[s]könlittera-

turen har en möjlighet att öppna nya världar för eleverna” (Fredriksson & Wahlström, 1997, s. 

212) (vår kursivering). Här finns med andra ord två olika dörrar in i samma värld. Å ena sid-

an uppfattningen att eleverna lär om den faktiska världen genom att läsa saklitteratur som är 

baserad på fakta, medan den andra uppfattningen är att eleverna genom läsning av fiktiva be-

rättelser på något sätt kan identifiera sig med personer och ta till sig det berättade. Det ena 

utesluter dock inte det andra. Enligt Mary Ingemanssons resonerande i artikeln ”Hur gör vi 

barn till goda litteraturläsare” krävs båda för att eleverna ska bli goda läsare. Hon anser att 

detta förutsätter ”god tillgång på olika sorters skönlitteratur och facklitteratur” (2005, s. 164). 

Valet av litteraturtyp beror på målet och syftet med läsningen av texten. Det kan gälla så vitt 

skilda företeelser som informationssökning eller relationsproblematik. Läsning och bearbet-

ning av texter som är baserade på fakta torde vara en lämplig metod att lära eleverna om verk-

ligheten. Micki S Nevett påpekar i artikeln ”Professionally speaking” att, ”a nonfiction writer 

is a storyteller, who has taken an oath to tell the truth” (2003, s. 65). Denna sanning ska kunna 

verifieras och kontrolleras av läsaren (Jansson, 1992, s. 69), och i skolvärlden är det viktigt ur 

ett källkritiskt perspektiv. 
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Den litteraturtyp, saklitteratur såväl som skönlitteratur, som eleverna arbetar med i skolan är 

till största delen vald av läraren. Läraren får mestadels, beroende på skolans ekonomi, arbeta 

med det som finns på skolan, och kan kanske inte välja exakt det läromedel som hon eller han 

anser bäst. De valda läroböckerna kompletteras sedan med övrigt material, efter varje lärares 

individuella planering. Det är inte givet att de saklitterära texterna med automatik finns i de 

läroböcker som eleverna arbetar med. Frank Smith skriver att ”man kan också ta in i 

klassrummet sådana tryckta material och produkter som är meningsfulla för barnen i deras 

vardagliga värld utanför skolan” (vår kursivering). Med meningsfullt material menar Smith 

här ”[m]enyer, både för restauranger och datorer” såväl som ”affischer, anslag, föreskrifter, 

kartor, register, tidtabeller och telefonkataloger” (2000. s. 185-186). Nämnda texter är tydliga 

exempel på saklitteratur som eleverna oundvikligen kommer att möta i den verklighet som 

väntar utanför skolan. Styrdokumentens utformning dikterar varken vilket material som ska 

användas eller när och hur. Stefan Lundström skriver i sin artikel ”Att välja eller inte välja – 

det är frågan. Om litteratururval i den postmoderna gymnasieskolan” att utformningen av styr-

dokumenten är något som ”öppnar möjligheter för elever och lärare att skapa ’egna’ svensk-

ämnen” men utformningen av kursplanerna gör även att lärarna i svenska, såväl som lärare i 

andra ämnen, ställs ”inför många svåra val, bland annat när det gäller att arbeta med litteratur” 

(2005, s. 90). Den litteratur som Lundström diskuterar är dock enbart skönlitteratur. Samma 

sak gäller när Magnus Persson ställer frågan, som även är bokens titel, Varför läsa litteratur? 

På första raden i inledningen förvandlas ordet ”litteratur” till ”skönlitteratur” (2007, s. 6) och 

det är tydligt är att när det talas om litteratur som begrepp är det skönlitteratur som avses. 

Detta kan tolkas som att skönlitteraturen med sina estetiska kvaliteter värderas högre än 

saklitteraturen, som har ett mer reellt bruksvärde.  

2.5. Styrdokument 
Detta avsnitt behandlar först för studien relevanta delar ur läroplanerna både för grundskolan 

och gymnasiet för att sedan övergå till gymnasiets kursplan för svenska. 

2.5.1. Läroplaner 
Redan innan eleverna kommer till gymnasiet betonas vikten av en kunskapsbas som är av 

betydelse för deras framtid som samhällsmedborgare. I Lpo 94 fastställs bland annat att de 

”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden”, (2001, s. 11) för att 

”kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning” (2001, s. 12). 
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För detta krävs att eleverna är förtrogna med, har arbetat med och kan ta till sig den saklitte-

ratur som behandlar ämnena, utbildningarna och yrkena ifråga. 

 Även i Lpf 94 är samhälls- och kunskapsperspektivet en väsentlig del av skolans 

uppdrag gentemot eleverna. Skolan ska ”överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 

dem [eleverna] för att arbeta och verka i samhället” (2001, s. 5) och för att möjliggöra detta 

ska eleverna kunna ” söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 

källa till kunskap och självinsikt och glädje” (2001, s.10). Vår tolkning är att här lyfts 

saklitteraturens betydelse som en ”källa till kunskap” (s.10). Det är saklitteraturen som 

rymmer de fakta om olika ämnen och områden som eleverna arbetar med. Läroplanens 

uppräkning av kunskapens olika uttrycksformer, d.v.s. ”fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra” (2001, s. 6) visar på samma 

inbördes ordningsföljd. Det är faktadelen som behövs som bas för en fortsatt bearbetnings- 

och internaliseringsprocess av kunskapen. Samtidigt poängteras vikten av att inte framhålla 

den ena uttrycksformen före de andra (2001, s. 6). 

2.5.2. Kursplaner för gymnasiet 
I kursplanen för svenska under rubriken ”Ämnets syfte ”anges att ”[i]nom ämnet svenska 

skall eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, 

lyssna, se, läsa och skriva och möta olika texter och kulturyttringar”, och att ”[m]ötet med 

språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling” 

(skolverket.se). Här specificeras det inte närmare vilka ”olika texter” och vilken ”litteratur” 

som ska ingå i det eleverna möter i skolan, utan det övergripande syftet är allmänt hållet, 

medan däremot målen är mer specifika. 

2.5.3. Mål 
Som ett ”Mål att sträva mot” fastställs att läskunnigheten och elevens förmåga ”att tolka, 

kritiskt granska och analysera olika slag av texter” ska leva upp till ”de krav som ställs i ett 

komplicerat och informationsrikt samhälle” (skolverket.se). Detta innebär att eleverna ska 

kunna, både för personlig del och yrkesmässig, tillägna sig olika slags informativa texter, till 

exempel deklarationsblanketter, avtal och fakturor, som de möter i det dagliga livet och 

behöver både förstå och kunna använda. I ett annat ”Mål att sträva mot” görs en distinktion 

mellan litteratur och skönlitteratur. Dels ska eleven ”utveckla sin fantasi och lust att lära 

genom att tillägna sig skönlitteraturen i skilda former från olika tider och kulturer”, dels ska 

eleven ”stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och 
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glädje” (skolverket.se). Båda citaten har med kunskap och med lärande att göra, men det 

andra citatet lägger tonvikten på litteraturen som en kunskapskälla, medan det förstnämnda 

mer betonar fantasi och lust. 

Kursplanerna blir mer specifika när det gäller ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter 

avslutad kurs”, både i svenska A och svenska B, och när det gäller litteraturen som eleverna 

ska ha kännedom om och ha arbetat med. Ett av målen för svenska A innebär att eleven ska 

”kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den 

valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare” (skolverket.se). Även 

under samma målrubricering för svenska B talas om texter med relevans för ”vald studie-

inriktning” (skolverket.se). Det är inte många studieinriktningar som leder till ett arbete där 

skönlitterära texter ingår som en naturlig del i arbetet, och det är här som saklitteraturen 

kommer in. Ett annat av målen för svenska A uttalar att eleven ska kunna reflektera och gran-

ska både saklitteratur och skönlitteratur (skolverket.se), och här görs ingen åtskillnad på de 

olika litteratursorterna. Kursplanerna är emellertid tydliga med att eleverna ska kunna ta till 

sig informativa texter, det vill säga saklitteratur, genom att de under ”Mål som eleverna skall 

ha uppnått efter avslutad kurs” i svenska A ska ”kunna inhämta, värdera och ta ställning till 

information och kunskap från bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att 

skriva och kommunicera” (skolverket.se). Dessa kunskaper och färdigheter är nödvändiga för 

att kunna verka i ett modernt samhälle. 

2.5.4. Betygskriterier 
Kursplanerna är också tydliga beträffande den litteratur som anges i betygskriterierna. För att 

bli godkänd i svenska A ska eleven kunna ”sammanfatta[] huvudinnehållet i olika slags text-

er” och ”läs[a] både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter” (skol-

verket.se). Andra kriterier för betyget godkänt i svenska A, är att eleven ska klara av att kon-

sultera ”språkliga handböcker”, genomföra ”informationssökning” samt att vara källkritiskt 

medvetna (skolverket.se). Även för att bli godkänd i svenska B gäller att eleven ska ”med 

handledning” vända sig till ”olika informationskällor” (skolverket.se). Här kan konstateras att 

saklitteraturen är betydelsefull för att eleven ska uppnå målen. Saklitteraturen är nödvändig 

som källa för informations- och faktainsamling, men även som text i sig. Även för att uppnå 

det högre betyget väl godkänd gäller att eleven läser olika slags texter, det vill säga saklit-

teratur och skönlitteratur, och är källkritiskt medveten, men kraven är på en högre nivå. 
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3. Empiri 
I detta avsnitt redovisas och motiveras val av undersökningsmetod för denna studie. Valet av 

material, såsom statistik och läromedel samt valet av respondenter redovisas, samt vilka etiska 

överväganden som gjordes vid utformningen av enkäten, valet av respondenter och övrigt 

material.  

3.1. Metodbeskrivning 
Vald metod till denna studie är en enkätundersökning som kopplas till ett studium av läro-

medel för gymnasiet samt statistik från Skolverket. Till denna studie har valts kvantitativ me-

tod genom användandet av enkäter, och kvalitativ metod på grund av att enkätsvarens öppna 

frågor har tolkats och analyserats (se bilaga 1). Enkäterna lämnades tillsammans med ett för-

klarande följebrev, till svensklärarna på ifrågavarande skolor, och hämtades personligen upp 

av författarna en vecka senare. Detta tillvägagångssätt valdes för att ge lärarna ordentligt med 

tid att fundera över och formulera sina svar, men även för att kunna göra det under en tid-

punkt som passade dem. Enkätformen valdes dels för att vi ville få in så många enkäter som 

möjligt (Denscombe 2000, s.106), dels för att det inte var tidsmässigt möjligt, trots den 

fördjupning och förtydligande av respondenternas svar de hade bidragit med, att göra 

intervjuer med tillräckligt många för att få en bra undersökningsbas. I enkäterna finns både 

kryssfrågor och en del öppna frågor, där respondenternas åsikter efterfrågas och där de har 

möjlighet att ge längre och utförligare svar (s.122). Enkätsvaren tolkas, kategoriseras och 

analyseras av författarna. Ytterligare ett skäl att välja enkäter var att alla skulle svara på exakt 

samma frågor (s.106), det vill säga att förutsättningarna för respondenterna skulle bli lika. Det 

kan uppkomma följdfrågor under ett intervjutillfälle, som kan ändra svaret eller tolkningen av 

detta. Denna situation undviks genom enkätformen. Ett personligt möte med respondenten 

kan resultera i att tolkningarna av svaren blir färgade av det personliga mötet, och dessutom 

ger enkätformen även en garant för anonymitetskravet (s.107). Det kan vara lättare att besvara 

frågor om åsikter när det sker anonymt, och även detta är ett argument för att använda 

enkäter.  

3.2. Urval och beskrivning av respondenter, statistik och läromedel 
Som respondenter valdes svensklärare på gymnasienivå, dels eftersom det är detta som är vårt 

framtida yrke, dels eftersom det är denna kategori av lärare, som troligen arbetar mest med 

både saklitteratur och skönlitteratur. Skolorna som valdes är relativt stora skolor, vilket 

innebär att de har ett större antal svensklärare. Skolorna är dels skolor med både teoretiska 



  

 18 

och yrkesinriktade program, dels med enbart yrkesinriktade program, för att få ett så brett 

underlag som möjligt. Undersökningen genomfördes på fyra skolor, varav en är friskola och 

tre är kommunala. Skolorna finns i samma medelstora, skånska stad.  

 Syftet med ha läromedel som en del i denna studie var att undersöka vilka texttyper 

eleverna möter i det material de arbetar med i skolan. Läromedlen är slumpvis utvalda ur 

olika läromedelshyllor på de olika gymnasieskolorna för att få ett så brett spektrum som 

möjligt. Den statistik som har använts är resultaten från tio år av de nationella ämnesproven 

och även slutbetygen för årskurs 9. Ämnesproven i svenska för årskurs 9 valdes på grund av 

att det i dessa prov är möjligt att få en uppfattning om elevernas förmåga att läsa och förstå 

texter. Resultaten från slutbetygen i årskurs 9 valdes för att eventuellt kunna se liknande ten-

denser som i läsförståelsedelen. Valet av resultaten från årskurs 9 baserar sig dels på att det är 

på denna nivå eleverna befinner sig kunskapsmässigt när de kommer till gymnasiet, och dels 

på att det i resultaten från de nationella ämnesproven på gymnasiet inte kan plockas ut någon 

separat läsförståelsedel. 

3.3. Bearbetning 
I denna studie ingår tre olika undersökningar, en enkätundersökning, studier av läromedel, 

samt analys av statistiska resultat. Resultaten från enkätundersökningen bland svensklärare på 

gymnasiet har sammanställts och svaren har tolkats och kategoriserats. Beträffande studien av 

läromedlen har läroböcker valts slumpmässigt från olika läromedelshyllor ute på gymnasie-

skolorna. Texterna i läroböckerna har granskats utifrån vilket kategori de tillhör, sak- eller 

skönlitteratur, samt i vilket utsträckning de förekommer i de olika läroböckerna. De statistiska 

resultaten har sammanställts från Skolverkets internetsida där ämnesproven i svenska och 

slutbetygen för årskurs 9 i hela riket redovisas. Resultaten har analyserats och jämförts. 

3.4. Etiska överväganden 
Enkätundersökningen inleddes på så vis att en svensklärare från lärarstaben på varje skola 

kontaktades telefonledes med en förfrågan om svensklärarna på ifrågavarande skola var 

villiga att delta i en undersökning, dvs. den som ligger till grund för denna studie. När ett 

positivt svar erhölls från de tillfrågade, lämnades enkäten personligen på varje skola. Med 

enkäterna följde ett brev där syftet med studien framgick och där respondenterna även för-

säkrades om att materialet skulle behandlas på så sätt att respondenternas anonymitet garan-

terades. Detta skedde genom att varken namn på skola, ort eller lärare kan utläsas av enkäts-

varen. Beträffande läromedlen bör det påpekas att de bokförlag som ger ut en stor del av läro-
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medlen är Bonniers och Gleerups, och det till stor del är böcker från dessa som finns att tillgå 

ute på skolorna. Det är således inte något medvetet val att Bonniers och Gleerups är de läro-

medelsutgivare som finns representerade i denna studie. 

4. Resultat och analys 
Detta avsnitt inleds med resultaten från lärarenkäten angående saklitteratur, samt en analys av 

dessa. Nästföljande avsnitt behandlar vilka texttyper som finns i läroböckerna på gymnasiet. 

Avsnittet avslutas med resultat och analys av skolverkets statistik över ämnesprovet och 

slutbetyget i svenska för årskurs 9, samt en jämförelse mellan dessa resultat. 

4.1. Resultat och analys av lärarenkäter angående saklitteratur 
I följande avsnitt redovisas först resultaten av undersökningen gällande lärarenkäten, och åt-

följs av en samlad analys av dessa resultat. Resultaten är uppdelade efter frågorna i enkäten. 

4.1.1. Lärarnas definition av saklitteratur 
Den första frågan i enkäten lyder: Hur definierar du i din egenskap av lärare begreppet saklit-

teratur? Nio av de tretton lärarna definierar saklitteratur som skönlitteraturens motsats och sex 

av dem anger ett förtydligade på vad de menar. Exempel på detta är: ”Faktaböcker. Informer-

ar läsaren”, ”Facklitteratur är en bra synonym, artiklar om diverse ämnen kan också räknas 

hit” och ”tidningsartiklar, essäer, krönikor”. Tre av de nio lärarna som ställer saklitteratur i 

motsats till skönlitteratur ger bara korta svar såsom: ”Motsatsen till skönlitteratur”, ”Icke fik-

tiv litteratur” och ”Det som inte är skönlitteratur” och har inte med något ytterligare förtydli-

gande. I fyra av de tretton lärarsvaren benämns inte saklitteraturen såsom en motsats till skön-

litteraturen, utan här anges direkt att saklitteraturen är faktabaserad och ämnesanknutet. Det 

påtalas även att texterna har ett tydligt syfte. Saklitteraturen betraktas som ett begrepp för sig. 

Som exempel kan nämnas: ”Litteratur vars syfte är beskrivande/förklarande”, ”Litteratur mer 

knutet till ett ämne, mer fakta till ett ämne”, ”mer åt faktahållet” och ”Faktatexter. Främst 

böcker men också forskarrapporter, utredningar”.  

4.1.2. Lärarnas exempel på saklitteratur 
Fråga nummer två i enkäten lyder: Ge exempel på saklitteratur, dvs. texttyp eller genre, som 

passar in på din begreppsdefinition. I lärarsvaren förekommer läroböcker, uppslagsverk och 

artiklar av skiftande slag, såsom artiklar i dagstidningar och vetenskapstidskrifter, som de 

mest frekventa svaren. Det konstaterades att i tre av svaren tas läroböcker upp först, medan 

det i sju är artiklar som först och främst nämns. Läroböcker och artiklar är således de mest 
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frekventa exemplen på saklitteratur. Övriga exempel är rapporter, undersökningar, instruk-

tioner/manualer, samt konkreta exempel på tidningstexter såsom krönikor, reportage, ledare, 

insändare, recensioner och nättexter. Två av lärarna tar även upp dokumentärer, debatter, tv-

nyheter och ”muntliga” texter, och en av dessa hänvisar till ”läroplanens vidgade textbe-

grepp”. 

4.1.3. Lärarnas val av saklitteratur, samt motivering 
Den tredje frågan i enkäten lyder: Ge minst 3 exempel på saklitterära texter du har valt att 

arbeta med i skolan, och förklara kortfattat varför du har valt dessa. De exempel på saklitte-

ratur som lärarna anger att de har valt att arbeta med är i stort sett samma som de angav som 

exempel i fråga två. Skillnaden ligger i att de i fråga nummer tre är mer specifika och i en del 

fall anger titeln på läroböckerna och andra böcker. Exempel på läroböcker och andra texter 

som anges är: Svenska Timmars litteraturdel, Skrivboken av Siv Strömqvist och Tacitus 

Germania. Andra böcker som nämns är läroböcker om filmvetenskap, läroböcker i största 

allmänhet utan att nämna titel, och faktaböcker om t.ex. curlingföräldrar och GI-metoden. 

Denna metod är en viktminskningsmetod som bland annat innebär en minskning av kolhy-

dratsintaget. Även tidningstexter och manualer tas upp som exempel, samt dialektinspel-

ningar. Två av de tretton lärarna refererar angående sitt val av saklitteratur till föregående 

fråga och hänvisar till att det ingår i kursplanerna, och motiverar inte ytterligare. Tre av lär-

arna anger att de arbetar med läroböcker därför att de anser att ”det är praktiskt (klassupp-

sättning)”, och att ”urvalet är helt OK och hyfsat genomtänkt”. Dessa böcker anses också vara 

”överskådliga, sammanfattande texter utan att bli tråkiga”, samt att de ger ”information och 

faktakunskap”, och ger exempel och övningsmöjligheter att skriva olika sorters texter som 

exempelvis ett cv. Ytterligare exempel är användandet av historiska texter, som Tacitus 

Germania där läraren ”pratar seder & bruk med eleverna”, manualer därför att det är ”lätt att 

programinrikta undervisningen”. Tidningstexter används av flertalet av lärarna med moti-

veringar som: ”Används för att skriva refererat”, ”för att läsa och diskutera”, ”öva sig i argu-

mentation, såväl muntlig som skriftlig” och ”intressanta infallsvinklar på olika moment”.  

4.1.4. Vad lärarna använder mest, sak- eller skönlitteratur, och varför? 
I fråga nummer fyra i lärarenkäten ombeds lärarna svara på om eleverna arbetar mest med 

sak- eller skönlitteratur, eller både och, samt motivera varför. Av de tretton lärarna svarar åtta 

att de arbetar lika mycket med båda, och av dessa hänvisar tre till kurs- och läroplaner, och 

två av dessa tre nämner även variation och intresse från eleverna En av lärarna som använder 

lika mycket sak- och skönlitteratur påtalar att vid läsning av skönlitteratur blir det större 
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sidantal, men beträffande saklitteraturen möter de fler texttyper eftersom omfånget hos de 

olika saklitterära texterna inte är så omfattande. Fem av de tretton svarar att de arbetar mest 

med skönlitteratur, och här nämner bara en lärare kursmålen. Fyra av de fem som säger att de 

arbetar mest med skönlitteratur, anger som motivering att arbetet med denna tar mycket tid i 

anspråk och detta blir då förklaringen. En av lärarna som har mest skönlitteratur i 

undervisningen anger sig utgå ifrån denna ”när övriga mål ska uppnås”, och anger att hon 

”serverar saklitteraturen genom föreläsningar & olika texter för att sedan låta eleven arbeta 

vidare med skönlitteraturen”. Ingen av lärarna anger att de arbetar mest med saklitteratur. 

4.1.5. Vad vill eleverna arbeta med? 
Den femte frågan lyder: Vilket upplever du som lärare att eleverna helst arbetar med? Här kan 

konstateras att sju av de tretton lärarna tror att eleverna helst arbetar med både och, medan tre 

lärare tror att eleverna helst arbetar med saklitteratur. Enbart en lärare tror att eleverna hade 

valt att arbeta med skönlitteratur. Två av lärarna avstod från att svara, men en har dock angett 

motivering. Av de åtta lärare som arbetar lika mycket med sak- som skönlitteratur (se 4.1.4) 

tror fem även att eleverna själva hade valt att arbeta med detta. En avstår från att svara, och en 

väljer enbart saklitteratur, medan en av dem väljer skönlitteratur. Av de fem lärare som valt 

att arbeta mest med skönlitteratur (se 4.1.4), avstår en från att svara, och av de resterande fyra 

säger två att eleverna troligen skulle välja att arbeta med både och, medan två tror att de helst 

vill arbeta med saklitteratur.  

 Följdfrågan till fråga fem lyder: Vad beror detta på? En av lärarna säger sig ha svårt att 

svara på detta. Den enda lärare som tror att eleverna helst arbetar enbart med skönlitteratur 

anser detta bero på att den ”stimulerar fantasi och kreativitet, bildar underlag för diskussioner, 

i regel lätt att ta till sig, många gånger informellt språk”. De tre lärarna som anger att elev-

erna helst läser saklitteratur anser detta bero på att dessa för det mesta är ”kortare texter”, och 

att ”skönlitteraturen kräver en djupare förståelse”, samt att en saklitterär text är lättare att ar-

beta med, eftersom det går att hitta direkta svar på frågor som ställs till texten. De sju lärarna 

som tror att eleverna helst arbetar med både och, anser att variationen gynnar deras engage-

mang, motivation och intresse. Några exempel är: ”Jag ser att eleverna behöver variation för 

att inte tröttna. Jag ser inget ’helst’. Utan kontext och fakta ’dör’ den skönlitterära texten och 

för mycket fakta torkar ut fantasin”, ”Om jag som lärare introducerar och engagerar läser 

eleverna lika gärna det ena som det andra” och ”En del tror jag trivs med att försvinna in i 

skönlitteraturens värld och efteråt diskutera skillnader och likheter med en värld de själva 

lever i. En del tror jag hellre diskuterar texter som berör verkligheten”. En av lärarna som 
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avstår från att svara på fråga 5a anger dock i följdfrågan 5 b att eleverna ”har ett behov av 

både och. Skönlitteratur för att ta upp ’svåra’ ämnen […] Saklitteratur för att hänga med i 

samhället, allmänbildas” 

4.1.6. Saklitteraturens fördelar 
Den sista och sjätte frågan är: Har saklitteraturen, sett ur ett kunskaps- och inlärningsper-

spektiv, möjligheter som skönlitteraturen inte har? I så fall vilka? Majoriteten av lärarna anser 

att saklitteraturen har möjligheter som skönlitteraturen inte har. Som en del av möjligheter 

ses:  

• ”kan vara absolut aktuell på ett sätt som skönlitteraturen inte kan” 

• ”saklitteraturen är mer faktakunskap” 

• ”Lätt att variera[…]Lätt att hitta texter om moderna företeelser” 

• ”Ord som lärs in kan dock vara av en annan typ, när det gäller saklitteratur. I saklit-

teraturen har man en annan möjlighet att hitta texter som passar valt program” 

• ”Träning inför högskole- och yrkeslivets textproduktion” 

• ”saklitteratur kan väcka fler debatter än skönlitteratur” 

• ”Samtliga mål kräver någon form av faktakunskap” 

Två av lärarna ser möjligheter i båda, och anser inte att den ena utesluter det andra. Det beror 

helt på hur litteraturen används. 

4.1.7. Analys av resultaten från lärarenkäten 
Resultaten visar att majoriteten av de tillfrågade lärarna inte definierar saklitteratur som ett 

begrepp för sig, utan sätter begreppet saklitteratur i kontrast till skönlitteratur. I stället för att 

definiera vad saklitteratur är, gör lärarna tvärtom och definierar begreppet genom att konsta-

tera vad det inte är. De tre lärare som enbart sätter saklitteratur i kontrast till skönlitteraturen, 

är dock mycket konkreta i sina exempel på saklitterära texter. Det är tydligt att det är 

läroböcker och uppslagsverk, tillsammans med artiklar och tidningstexter av olika slag, som 

till största delen anses exemplifiera begreppet saklitteratur. Läroböcker och uppslagsverk är 

det som traditionellt förekommer i undervisningssammanhang, vilket även gäller för artiklar 

och tidningstexter. Dessa senare är även det som vanligtvis ingår i förberedelserna för de 

nationella proven. Merparten av det som lärarna anger som exempel på saklitteratur, är även 

det material som de anger att de har valt att arbeta med. Av motiveringarna till detta val kan 

utläsas att de anser de flesta läromedel vara bra utformade, men att de kompletterar med 
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övrigt material. Detta material är till stor del aktuella saklitterära texter tagna från samhället 

utanför skolvärlden. 

 Lärarna tillfrågades vilket de tror att eleverna helst arbetar med, sak- eller skönlitteratur, 

och vad de tror att detta beror på. Här kan konstateras att sju av de tretton lärarna tror att elev-

erna helst arbetar med både sak- och skönlitteratur, och det är tydligt att det är elevernas be-

hov av både fakta och fiktion som är i fokus. Markant är att fem lärare säger att de arbetar 

mest med skönlitteratur i undervisningen, medan det bara är en som tror att eleverna själva 

hade valt denna litteratur. Läraren anser att eleverna betraktar skönlitteraturen som mer 

stimulerande och lättare att läsa, än saklitteratur. Detta står i kontrast till vad de tre lärare, som 

angett att eleverna helst arbetar med saklitteratur, anser vara orsaken till att eleverna hade valt 

denna. Deras motiveringar kan tolkas som att eleverna hade valt denna på grund av att de tror 

skönlitteraturen vara svårare att läsa och kräver en annan förståelse. Saklitteraturens fördelar 

skulle vara att här finns givna svar och att texterna till största delen är korta. Nämnas bör att 

många lärare använder sig av tidningstexter, och dessa är vanligtvis av utrymmesskäl kortare 

än de skönlitterära verk de i allmänhet använder. 

 Resultaten visar tydligt att lärarna är övertygade om saklitteraturens möjligheter. De ser 

inte bara att saklitteraturen som en källa till kunskap, utan även till dess möjligheter att förbe-

reda eleverna inför det kommande yrkeslivet. De ser möjligheter i texternas aktualitetsvärde, 

att kunna föra in moderna företeelser i skolan, samt även möjligheterna att variera och att lätt 

hitta passande texter att arbeta med. Saklitteraturen erbjuder också tillfällen att ta in texter 

som passar elevernas valda studieinriktning, vilket bidrar till den individualisering som styr-

dokumenten påbjuder. 

4.2. Saklitteratur i läroböcker 
För att utröna vilka sorters texter, saklitterära eller skönlitterära, som förekommer i läromedel 

för gymnasieskolan, har några olika läroböcker på gymnasiet granskats, bl.a. Gleerups Texter 

& tankar från 2005, Bonniers Källan serie från 1999, Gleerups Svenska Timmar från 2006, 

Blickpunkt från 2006 och 2007, samt Känslan för ord från 2006 från samma förlag. Dessa 

läromedel är slumpmässigt utvalda ur på gymnasieskolorna tillgängliga läromedel.  

 I Texter & tankar, som riktar sig till gymnasiets B-kurs i svenska skrivs, att eleverna ska 

få möta ”levande klassiker – författare och texter”. Denna bok har en relativt stor variation be-

träffande det texturval som eleverna möter. Läromedlet innehåller dikter och korta utdrag ur 

skönlitterära verk och den har även en del illustrationer. Något som kan tolkas som en positiv 

eftergift åt det vidgade textbegreppet, vilket innebär att det inte bara är skrivna texter som be-
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traktas som text, utan även till exempel bilder. Här finns informativa texter, såsom författar-

porträtt och texter om den epok under vilken de levde. Med jämna mellanrum i läroboken 

förekommer tidslinjer som eleverna ska kunna tyda, och med vars hjälp de ska kunna sätta in 

texterna och författarna i ett tids- och historiesperspektiv. Läroboken innefattar också instruk-

tiva texter i form av uppgifter som eleverna ska arbeta med. Läroboken har en blandning av 

saklitterära och skönlitterära texter. 

 Källan-serien innefattar en bok om litteraturhistoria, två antologier, en språkbok, språk-

övningar, kassettband, lärarhandledning och en hemsida på Internet. Detta läromedel riktar sig 

enligt förordet till de studieinriktade programmen. Eftersom texter av olika slag är i fokus i 

denna studie, har främst antologidelarna och boken om litteraturhistoria granskats för att se 

vilka olika texttyper som finns i dessa. Definitionen på ordet antologi är enligt Bra Böckers 

Lexikon: ”sammanställning av litterära verk” (1987, s 280). Det är då i de textexempel som 

eleverna ställs inför fokus på skönlitteratur, eftersom ordledet litterär enligt Nationalencyk-

lopedin innebär något ”som har att göra med (skön)litteratur” (ne.se). I bokens förord nämns 

att:  
Antologierna levandegör litteraturhistorien med hjälp av texter från olika epoker och författare. 
Avsikten är att läsaren genom litteraturhistorien och antologiernas texter själv ska kunna skapa sig 
en bild av såväl personligheterna som tiden och budskapet. (Kretz 1999,s.3)  

Vid en granskning av innehållsförteckningen och av texterna i böckerna, visar det sig att anto-

login innehåller mest utdrag ur skönlitterära texter från olika epoker, från Antiken fram till 

nutid, vilket stämmer med ovanstående citat. I antologin finns även en del instruktiva texter i 

form av lästips och uppgifter, men betoning ligger på det skönlitterära. Innehållet i detta läro-

medel visar tydligt att litteratur innebär skönlitteratur och inte saklitteratur. I Källan-seriens 

del om litteraturhistoria är förhållandet omvänt. Det finns några kortare exempel på dikter 

som är typiska för perioden och författaren, men större delen av texterna är informativa av 

saklitterär karaktär. Dessa har formen av längre texter, små faktarutor och med jämna mel-

lanrum återkommer tidslinjer som ska hjälpa läsaren att sätta in texterna i ett sammanhang. I 

läromedlet finns även rikligt med författarbilder och konstverk. 

 Basboken för serien Svenska Timmar riktar sig enligt förordet till både de som förbere-

der sig för gymnasiet och de som läser på gymnasienivå. Boken innehåller mestadels informa-

tiva texter, som till exempel olika sorters artiklar och reportage, utdrag ur uppslagsverk, och 

instruktiva texter i form av uppgifter som eleverna ska göra. Här är det skönlitterära inslaget 

bara kortare exempeltexter och dikter, medan det centrala är saklitteratur. Fokus ligger i denna 

bok på att bygga upp elevernas baskunskap och språk. Språkanvändning är det viktiga i detta 

läromedel. 
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Läromedelsserien Blickpunkt finns i olika versioner beroende på vilket gymnasieprogram 

läroboken är avsedd att användas i, till exempel fordon, barn och fritid och hotell och 

restaurang. På titelbladet kan utläsas att läromedlet är utformat av författare som även är lär-

are med erfarenheter från klassrummet. Variationen av olika texttyperna i böckerna är inte 

stor, och det finns inte många illustrationer. De instruktiva texter som finns är i form av 

arbetsuppgifter som eleverna ska arbeta med. Största delen av texterna är av skönlitterär kara-

ktär, och är utdrag ur dikter, noveller och skönlitterära böcker, med en del korta enstaka inslag 

av informativa texter. Som exempel kan nämnas Ellen Keys Barnets århundrade (Hedencrona 

& Smed-Gerdin, 2006, s. 22) för Barn- och fritidsprogrammet, och ett recept ur Cajsa Wargs 

kokbok (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2007, s. 24-24) för Hotell- och restaurangprogrammet. 

 I läroboken Känslan för ord riktar sig förordet direkt till eleven och här anges att 

innehållet är texter, bilder och uppgifter. Boken är rikt illustrerad både i form av serier, 

tecknade bilder, fotografier av miljöer, personer och även konst. Texterna i boken är av olika 

karaktär. De informativa texter som finns är till exempel korta faktatexter och artikelutdrag ur 

tidningar och boken innehåller även instruktiva texter i form av uppgifter. Här finns även 

dikter, korta noveller samt utdrag ur dramer. Innehållsmässigt är läroboken varierad, dock 

finns inga längre texter, varken saklitterära eller skönlitterära. Boken avslutas med en del som 

benämns som handbok och här finns informativa och instruerande texter. 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att av ovan nämnda läromedel har två, Texter och 

tankar och Känslan för ord, ett mer varierat innehåll, det vill säga att de har texter av både 

saklitterär och skönlitterär karaktär. Källan-seriens antologidel och Blickpunkts tre versioner, 

som alla vänder sig till elever på de yrkesförberedande programmen, innehåller till största 

delen skönlitterära texter. I Källan-seriens bok om litteraturhistoria och Svenska Timmars 

basbok är förhållandet omvänt. Dessa böcker har till största delen texter av saklitterär 

karaktär. 

4.3. Resultat och analys av ämnesprov samt slutbetyg i svenska 
För att eventuellt påvisa om elevernas motvilja att läsa bottnar i försämrade kunskaper beträf-

fande läsförståelse, har statistiska resultat över ämnesprovet i svenska i årskurs 9 samt slut-

betygen för samma årskurs gällande hela Sverige sammanställts och studerats. Resultaten från 

ämnesprovet och slutbetyget har jämförts eftersom vi ville undersöka om samma tendenser 

kunde urskiljas och om detta har förändrats över tid Resultaten redovisas och jämförs nedan. 

 Ämnesprovet i svenska i årskurs 9 är det prov där läsförståelsen bedöms som en 

individuell del, medan det inte behandlas på samma sätt i de nationella proven på gymnasiet. 
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Slutbetyget i svenska i årskurs 9 inbegriper de mål som eleven ska ha uppnått när hon eller 

han lämnar grundskolan, där läsförståelse är en viktig del. Valet av åren 1998 till och med 

2007 motiveras av ett försök att se tendenser som sträcker sig över ett hanterbart 

tidsspektrum, samt med att det är dessa resultat som finns tillgängliga på skolverkets sida 

(Skolverket.se). I denna uppsats har också medvetet valts att inte granska själva texterna i 

proven, utan enbart resultaten har varit av intresse. I tabellerna som följer redovisas resultaten 

på ämnesprovet samt på slutbetygsdelen. 

4.3.1. Resultat i ämnesprov i svenska för årskurs 9 i hela Sverige 
Tabellen nedan visar resultatet i ämnesprovet i svenska för årskurs 9 i hela Sverige gällande 

läsförståelsedelen, från år 1998 till 2007. Resultaten visas i andel procent av det totala antalet 

elever som gjort delprovet och är fördelat mellan de olika betygen G, VG och MVG. Även 

resultatet för de elever som ej uppnått målen (EUM) redovisas. Denna elevgrupp är sedan 

uppdelad i en pojk- respektive flickgrupp, för att på så sätt kunna påvisa eventuella skillnader 

mellan könen. 

Tabell 1. Resultat i ämnesprovet i svenska, läsförståelsedelen, för årskurs 9 gällande riket. 

Å
G VG MVG EUM EUM, pojkar EUM, flickor

1998 36,0 26,3 17,0 10,7 11,2 10,1
1999 42,8 37,4 10,3 9,5 12,9 6,0
2000 47,9 31,8 9,9 10,3 14,3 6,2
2001 39,6 17,7 4,5 38,1 41,0 34,9
2002 41,9 25,7 7,6 24,8 27,4 21,4
2003 46,7 35,9 8,9 8,5 11,0 5,8
2004 50,7 27,9 8,4 13,0 17,4 8,5
2005 34,0 42,0 11,4 12,5 16,6 8,4
2006 32,2 39,9 18,8 9,1 12,3 5,9
2007 39,3 40,1 11,0 9,7 12,1 7,1

Medelvärde: 41,1 32,5 10,8 14,6 17,6 11,4
 

I Tabell 1 visas att andelen elever som inte uppnår målen under denna tid har varierat mellan 

8,5 % (2003) upp till 38,5 % (2001), vilket kan upplevas vara stor variation. Även året 2002 

uppvisas ett högt resultat med 24,8 %. Vad dessa höga, dock negativa resultat beror på är 

svårt att spekulera i. De texter som ingick i läsförståelsedelen kan på något sätt ha varit svår-

are än de vanligtvis är, eller också kan eleverna ha varit mindre förberedda. När det gäller för-

delningen mellan flickor och pojkar i gruppen som ej uppnår målen, kan det konstateras att 

med undantag av åren 2001 och 2002, var det ungefär dubbelt så många pojkar som flickor, i 

procent räknat. Vad detta beror på är också svårt att förklara. En anledning skulle kunna vara 
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att pojkar är mindre vana eller motiverade att läsa texter och har svårt att klara de prov som av 

någon anledning tydligt lämpar sig bättre för flickor. Det kan också bero på provets utform-

ning eller någon annan ytterligare faktor. Resultatet för år 2004 uppvisade 13 %, men har 

därefter sjunkit de följande åren fram till 2007 då siffran var 9,7 %. Således har en positiv 

trend påvisats, det vill säga allt färre elever ingår i gruppen som ej når upp till målen.  

 Tabellen uppvisar också andra positiva resultat. Från 1998 till och med 2003 har 

resultatet gällande G-betyget varierat mellan 36,0 % (2007) till 47,2 % (1998), för att därefter 

2004 nå den högsta notering med 50,7 %. Resultatet har dalat två år i rad för att sedan stiga 

något till 39,3 % år 2007. Resultaten har således kortsiktigt förbättrats mellan 2006 och 2007. 

Detta resultat ligger dock under medelvärdet på 41,1 %.  

 När det gäller betyget VG visar år 2005 det högsta resultatet med 42 %. Det lägsta 

resultatet uppvisades med 17,7 % år 2001, vilket var samma år som andelen elever som ej 

uppnått målen var som störst med 38,1 %. De senaste två åren har resultatet för VG-betyget 

stigit och befann sig år 2007 på 40,1 %. Även här påvisas en kortsiktig förbättring. Jämfört 

med 1998-års resultat på 26,3 % kan dock en avsevärd förbättring noteras. 

 Resultatet angående MVG -betyget visade det högsta resultatet år 2006 med 18,8 %. 

Det lägsta resultatet för detta betyg uppvisades år 2001 med 4,5 %. Detta låga resultat 

sammanfaller med det högsta resultatet för de elever som ej uppnått målen (38,1 %) samt det 

lägsta resultatet för betyget VG. Vad detta beror på är svårt att utröna utifrån denna statistik. 

År 2007 var resultatet 11 %. Samtidigt kan konstateras att sedan 2001 har en avsevärd 

förbättring skett gällande den andel elever som uppnår betyget MVG på läsförståelsedelen i 

ämnesprovet i svenska. 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att allt färre elever ingår i den grupp som inte når 

upp till målen på läsförståelsedelen i ämnesprovet i svenska. Trots denna positiva förbättring 

är pojkarnas andel dubbelt så stor som flickornas i denna grupp. Den andel elever som når upp 

till G-betyget har kortsiktigt förbättrats mellan 2006 och 2007 och även när det gäller VG-

betyget kan en förbättring påvisas. Allt fler elever uppnår det högsta betyget MVG på 

läsförståelsedelen i ämnesprovet i svenska.  

4.3.2. Resultat i slutbetyg i svenska för årskurs 9 i hela Sverige 
Tabellen nedan visar resultatet i slutbetyg i svenska för årskurs 9 i hela Sverige, från år 1998 

till 2007. Resultaten visas i andel procent av det totala antalet elever som fått ett slutbetyg och 

detta är fördelat mellan de olika betygen G, VG och MVG. Även resultatet för de elever som 
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ej uppnått målen (EUM) redovisas. Denna elevgrupp är sedan uppdelad i en pojk- respektive 

flickgrupp, för att på så sätt kunna påvisa eventuella skillnader mellan könen. 

Tabell 2. Slutbetyg i årskurs 9 i svenska gällande hela riket. 

Årtal/betyg G VG MVG EUM EUM, pojkar EUM, flickor
1998 47,2 37,2 12,3 3,3 4,5 2,0
1999 45,9 37,0 13,4 3,7 5,1 2,3
2000 45,0 37,1 13,9 4,0 5,6 2,3
2001 44,2 37,1 14,6 4,2 5,7 2,7
2002 43,7 37,4 15,0 3,9 5,2 2,6
2003 43,6 37,9 14,9 3,7 4,9 2,5
2004 44,4 36,8 15,0 3,8 5,2 2,4
2005 43,1 37,8 15,2 3,9 5,3 2,4
2006 42,5 37,7 16,1 3,6 5,0 2,3
2007 42,9 38,1 15,4 3,6 4,9 2,3

Medelvärde: 44,2 37,4 14,6 3,8 5,1 2,4
 

Resultatet i tabell 2 visar ett jämnare resultat än när det gäller resultatet på läsförståelsedelen i 

ämnesprovet i årskurs 9 (se tabell 1). Andelen elever som inte når upp till målen varierar från 

3,3 % år 1998 till 4,2 % 2001. Det är 5,7 % pojkar av det totala antalet elever och 2,7 % flick-

or, alltså mer än dubbelt så många pojkar som flickor. Mellan år 1998 och 2001 ökade denna 

grupps andel för att därefter minska fram till 2006 och 2007, då 3,6 % blev resultatet för båda 

år. Således kan urskönjas ett positivt resultat de senaste sex åren, då allt färre elever ingår i 

denna grupp som ej når upp till målen. Fler elever har sålunda uppnått ett annat betyg. 

 När det gäller G-betyget har detta resultat varierat mellan 42,9 % (2007) och 47,2 % 

(1998). Variationen i denna grupp har varit liten, då medelvärdet i resultat varit 44,2 %. År 

2007 uppvisas det lägsta resultatet hittills med 42,9%. De senaste två åren har resultatet legat 

på ca 42 %, vilket jämfört med resultatet 1998 på 47,2 % innebär en försämring över tid. 

Färre elever uppnår alltså betyget G. 

 Resultatet gällande VG-betyget visar sig också skilja endast något litet, mellan 36,8 % 

(2004) och 38,1 % (2007). Medelvärdet för detta betyg ligger på 37,4 %. Sedan 2004 har 

resultatet ökat varje år utom år 2006. Denna ökning, som dock är liten, kan uppfattas som en 

positiv förbättring. Vid en jämförelse mellan år 1998 och 2007 har resultatet ökat med 0,9 

procentenheter, vilket är en liten, men ändock en ökning, sett ur en tioårsperiod. 

 Andelen elever som uppnått betyget MVG har ökat under denna tioårsperiod. 1998 

bestod denna grupp av 12,3 % och har stadigt ökat sedan dess, för att 2006 uppnå den högsta 

noteringen med 16,1 %. Året därpå, 2007, sjönk resultatet något till 15,4 %. Resultatet visar 

att fler elever uppnår detta höga betyg. Vad detta beror på att svårt att veta. Det kan vara så att 
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lärarnas bedömning har blivit mer tolerant, det vill säga en betygsinflation kan ha skett. Men, 

det kanske är så enkelt att fler elever har blivit bättre på att uppnå de utsatta målen.  

Efter att ha studerat resultatet för elevernas slutbetyg i årskurs 9 mellan 1998 till 2007 kan det 

konstateras att under de senaste sex åren har allt färre elever ingått i den grupp som ej når upp 

till målen. Dock dominerar pojkarna i denna grupp. Färre elever uppnår också betyget G. När 

det gäller VG-betyget har en liten ökning skett. Andelen elever som uppnått betyget MVG har 

också ökat under denna tioårsperiod. 

4.3.3. Jämförelse mellan resultat på läsförståelse- och slutbetygsdelen 
Allt färre elever ingår i den grupp som inte når upp till målen på läsförståelsedelen i ämnes-

provet i svenska. Trots denna positiva förbättring är pojkarnas andel dubbelt så stor som 

flickornas. Efter att ha studerat resultatet för elevernas slutbetyg i årskurs 9 mellan 1998 till 

2007 kan det konstateras, att under de senaste sex åren har även allt färre elever ingått i den 

grupp som ej når upp till målen, vilket är en positiv trend. I gruppen dominerar pojkarna stort 

över flickorna. 

 Den andel elever som når upp till G-betyget på läsförståelsedelen har kortsiktigt förbät-

trats mellan 2006 och 2007, medan färre elever uppnår betyget G i slutbetyg. När det gäller 

VG-betyget har en kortsiktig förbättring påvisats i läsförståelse, men också en liten ökning när 

det gäller slutbetyg. Däremot uppnår allt fler elever det högsta betyget MVG på läsförståelse-

delen i ämnesprovet i svenska och den andel elever som har uppnått samma betyg i slutbetyg 

har också ökat under denna tioårsperiod. 

 Elevernas ovilja att läsa och deras förmåga att förstå och läsa texter kan, utifrån resulta-

ten på ämnesprovet i svenska och slutbetyget i årskurs 9, inte entydigt förklaras utifrån deras 

prestationer på dessa prov. Positiva resultat pekar på att allt färre elever ingår i den grupp som 

ej uppnår målen både avseende läsförståelse och slutbetyg. Däremot har färre elever uppnått 

betyget G i slutbetyg. Detta gäller ej läsförståelsedelen, där andelen kortsiktigt förbättrats. Då 

andelen elever som uppnått betygen VG och MVG har ökat, både gällande läsförståelse och 

slutbetyg, är sannolikheten stor att de elever som försvunnit från G-gruppen återfinns i någon 

av dessa grupper med högre betyg. Är det så att en betygsinflation har skett eller har elevernas 

kunskaper ökat? Det som utan svårighet kan konstateras genom att studera resultaten gällande 

läsförståelse och slutbetyg, är att pojkar är överrepresenterade i den grupp som ej når upp till 

målen.  
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5. Diskussion 
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärarnas inställning till 

saklitteratur i ämnet svenska. Vi ville även undersöka vilka texttyper som finns representerade 

i de läromedel som eleverna möter i skolan och om elevernas ovilja att läsa bottnar i försäm-

rad läsförmåga. Studiens olika resultat kommer att diskuteras i följande avsnitt. 

5.1. Lärarnas definition av begreppet saklitteratur, samt exempel  
I analysen av resultaten från lärarenkäten (se 4.3.7) framkom att majoriteten av de tillfrågade 

lärarna definierar begreppet saklitteratur genom att konstatera vad det inte är, det vill säga fik-

tionslitteratur eller skönlitteratur. Det faktum att begreppet saklitteratur endast förekommer i 

läro- och kursplaner kan tyda på att begreppet som sådant inte är oproblematiskt. Även bland 

forskare har svårigheterna att förklara begreppet vållat huvudbry. Currie förklarar begreppet 

saklitteratur genom att kontrastera det mot skönlitteratur (se 2.3. s. 10) och beskriver vad som 

skiljer dem åt. Hans förklaringar visar på att syftet med texterna skiljer sig åt. I det första fal-

let är det fråga om ett informativt syfte, att upplysa läsaren. Texterna är ”skrivna för att för-

medla faktiska upplysningar” (Englund & Ledin, 2003, s. 36). Ett av lärarsvaren lyder att: 

”Faktaböcker. Informerar läsaren” (se bilaga 2). Syftet med texten är, enligt denna lärare, att 

finna fakta. Läsaren kan genom andra källor verifiera att Karl XII har existerat, det är fråga 

om ett sakförhållande (Jansson, 1992, s.69). Beträffande Tolstojs bok, är syftet att förmedla 

en fiktiv värld. Detta är något som läsarna av skönlitterära texter är medvetna om. Det berät-

tade måste visserligen för läsaren upplevas som trovärdigt för att fånga läsarens intresse, men 

innehållet är ändock påhittat. Lärarnas definitioner av saklitteraturen som skönlitteraturens 

motsats, visar då återigen att skönlitteraturen på något sätt symboliserar begreppet litteratur, 

och att det är denna de utgår ifrån. Även forskare som Magnus Persson, som diskuterat det 

vidgade textbegreppet och populärkulturen i skolan, betraktar begreppet litteratur som syno-

nymt med skönlitteratur (2007, s. 6). 

 Trots svårigheterna att konkretisera vad begreppet saklitteratur innebär, ger lärarna 

mycket specifika exempel på litteratur som inbegrips i definitionen. När lärarna ska exempli-

fiera, nämns läroböcker, uppslagsverk, faktaböcker och facklitteratur, olika sorters tidnings-

texter, såväl som instruktioner/manualer, rapporter och undersökningar. Det som lärarna tar 

upp, har en viktig funktion både i sig och ”inom någon mer övergripande aktivitet” 

(Hellspong, 2001, s. 19-20), men även en funktion att fylla i skolan. Det är genom saklitte-

rära texter som det huvudsakliga informationsflödet i samhället äger rum (Melander & 

Olsson, 2001, s. 13). Texter som manualer, facklitteratur och tidningsartiklar fyller funktioner 
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inom olika områden i samhället, och genom att ta dessa som exempel visar lärarna på vikten 

av att förbereda eleverna för ett liv ute i samhället.  

5.2. Saklitteratur i skolan 
I följande avsnitt kommer frågan om vilka saklitterära texter lärarna valt att arbeta med att 

diskuteras, för att följas av vilken litteratur, sak- eller skönlitteratur de arbetar mest med och 

varför. Avsnittet avslutas med en diskussion kring vad lärarna upplever att eleverna helst 

arbetar med och varför. 

5.2.1. Lärarnas val av saklitterära texter och deras motivering 
Av lärarnas svar kan uttydas att läroböckerna är viktiga saklitterära texter. Motiveringarna ty-

der på att de anser dessa böcker vara praktiska, med acceptabla texter och att de bidrar med 

den bas av fakta och information eleverna behöver (se bilaga 2). Det är dock inte bara läro-

böcker, som exempelvis Svenska Timmar-serien som studerats avsnitt 4.2 i denna studie, lär-

arna använder, utan de tar även in andra saklitterära texter såsom faktaböcker om: ”GI-meto-

den och curlingföräldrar” (se bilaga 2), och manualer. Skolans uppgift är att förmedla kunskap 

om omvärlden, till exempel andra människor, kulturer, åsikter och värderingar, och då är de 

saklitterära texter som lärarna använder ett ypperligt sätt att vidga elevernas horisonter 

(Borgia, Horack & Owles, 2006, s. 49). Tidningstexter av olika slag, som flertalet lärare arbe-

tar med, ger även dessa möjligheter att med autentiska texter ta in omvärlden i skolan. Lärarna 

använder tidningstexter för att skriva referat, läsa och diskutera, öva argumentation och att få 

in olika synvinklar. Man kan ana att arbetet med tidningstexter är en del av förberedelserna 

inför de nationella proven. Tidningstexter såväl som tidtabeller och föreskrifter är ett sätt att 

få in för eleverna meningsfulla texter (Smith, 2000, s. 185-186).  

5.2.2. Lärarnas val av sak- eller skönlitteratur, och vad de uppfattar att 
eleverna föredrar. 
Åtta av de tretton lärarna anger att de arbetar med sak- och skönlitteratur i lika stor utsträck-

ning. Av dessa åtta är det enbart tre som hänvisar till styrdokumenten, men två av dessa på-

talar även att det är viktigt ur ett elevperspektiv för att få en variation samt även att eleverna 

är intresserade av att få tillgång till båda. Här kan det konstateras att lärarna har anpassat un-

dervisningen till eleverna, vilket är helt i linje med vad läroplanen föreskriver (Lpf 94, 2001, 

s.4). Enligt Ingemansson behövs både sak- och skönlitteratur för att eleverna ska bli goda läs-

are, som kan förstå och ta till sig olika sorters texter (2005, s. 164). Sju av de tretton lärarna 

tror även att eleverna helst arbetar med såväl sak- som skönlitteratur, och att de (eleverna) 
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själva inser att båda behövs. Lärarna tror även att eleverna vill och behöver ha den variation 

som blir resultatet av en undervisning där båda finns. ”Jag ser att eleverna behöver variation 

för att inte tröttna. Jag ser inget ’helst’. Utan kontext och fakta ’dör’ den skönlitterära texten 

och för mycket fakta torkar ut fantasin” (se bilaga 2). Denna lärare ser både behovet av balans 

och att det kan finnas två olika dörrar in i samma värld. Det finns olika vägar att uppnå målen 

beträffande kunskap. En väg kan vara att genom de icke-fiktiva, saklitterära texterna uppnå 

denna kunskap (Borgia, Horack & Owles, 2006, s. 49), och en annan väg kan vara genom den 

fiktiva skönlitteraturen (Fredriksson & Wahlström, 1997, s. 212). Vilken texttyp som används 

beror således på vilka behov och syften som ska tillgodoses. 

 Det som kan tyckas motsägelsefullt är att fem av de tretton lärarna uppger att de arbetar 

mest med skönlitteratur i undervisningen, medan enbart en lärare tror att eleverna själva hade 

valt att denna litteraturtyp. Läraren upplever att eleverna hade valt denna främst beroende på 

den lättare läsningen. Tre av lärarna uppfattar att deras elever hade föredragit saklitteraturen 

eftersom de (eleverna) upplever den som lättare läsning. Denna markanta åtskillnad i åsikt är 

troligen beroende på den elevsammansättning varje lärare har i de olika kurserna. 

5.3. Texttyper i gymnasiets läromedel 
En del i denna studie är att undersöka vilka texter eleverna möter i skolan. Som diskuterades 

under 5.1 är det viktigt att läsningen upplevs som meningsfull. Skolans uppdrag är att förbere-

da eleverna för livet ute i samhället, och då bör de få möjligheter att möta verklighetens text-

er, de texter som de som vuxna ska kunna förstå och handskas med, redan i skolan. I Lpf 94 

fastställs detta klart och tydligt genom att det under rubriken ”Skolans huvuduppgifter” fast-

slås att skolan ska: ”överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem [eleverna] för att 

arbeta och verka i samhället” (2001, s. 5). Det stora flertalet texter som de flesta möter ute i 

arbetslivet är inte skönlitterära verk, utan de är saklitterära. Syfte med merparten av texterna i 

arbetslivet och samhället, är inte att förmedla estetiska värden och kvaliteter, utan det rör sig i 

allmänhet om utbyte av information och direktiv. Gunnarsson benämner dessa texter som 

”facktexter” och att de utgör en väsentlig del av de ”texter som seriöst blir lästa” (1987, s. 9). 

Författarna till artikeln ”Non-fiction in the classroom” är av samma åsikt och påtalar att: 

”[m]ost of the reading people do in their lives is nonfiction” (Borgia, Horack & Owles, 2006, 

s. 49). De skönlitterära texterna hamnar således inom ramen för fritidsläsande. Vilka texttyper 

finns då representerade i de på gymnasieskolor vanligt förekommande läromedlen?  

 Resultatet av studien visar att det är relativt stor variation mellan de olika läromedlen, 

när det gäller vilka texttyper, saklitterära eller skönlitterära, som ingår. Vilken texttyp eleven 
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möter beror med andra ord på vad som finns på skolan, och som skolan och lärarna har valt att 

köpa in. Eleverna möter även andra texter, de som lärarna kompletterar med, men dessa har 

inte granskats i denna studie. Två av de i denna studie ingående läromedlen kan konstateras 

ha ett mer varierat innehåll än övriga. Dessa böcker är Texter och tankar och Känslan för ord. 

I böckerna finns både saklitterära och skönlitterära texter, dock kan nämnas att det inte finns 

några längre texter i någon av dem. Detta är helt klart av utrymmesskäl, eftersom mycket skall 

in, men innehållet upplevs ändå inte som förenklat eller anpassat. Att böckerna erbjuder ett 

visst motstånd och ett varierat innehåll motsäger vad Cunningham anser vara problemet med 

många texter av idag. Han anser att: ”modern reading-content gets more and more play-

school" (1998, s. 10). Att läsa och förstå saklitteratur, både beträffande innehåll och språkligt 

sett, kräver mycket av läsaren, och då borde inte de läroböcker som eleverna möter vara för-

enklade. Samma bearbetning som förekommer när eleverna handskas med skönlitterära texter 

borde även vara rimlig när de ska bearbeta en saklitterär text.  

 Läromedelsserien Blickpunkt, som riktar sig till de yrkesinriktade programmen, innehål-

ler en sammansättning av texttyper som, med tanke på att de vänder sig just mot yrkesinrikt-

ade program, är lite överraskande. Dessa elever ska förberedas för ett yrkesliv inom t.ex. for-

donsbranschen och inom hotell och restaurangbranschen. Det är inte troligt att de kommer att 

möta speciellt många skönlitterära texter inom det blivande yrket. Ändå är de läromedelstex-

ter de möter och arbetar med i skolan, när det gäller läromedelsserien Blickpunkt, i stort sett 

bara skönlitterära. Tilläggas får att texter i läromedlen berör relevanta områden och utspelas i 

aktuella miljöer, som till exempel Roald Dahls text I verkstaden från fordonsprogrammets 

bok, men de är ändock skönlitterära. Dessa texter är till syvende och sist fiktiva och har inga 

som helst krav på sig att vara faktabaserade på samma sätt som en saklitterär text har. Text-

erna i dessa läroböcker är inte de texter som de kommer att träffa på i sin yrkesutövning, som 

till exempel service- och verkstadshandböcker. Detta överensstämmer inte med vad som före-

skrivs i kurs- och läroplaner, vilket bland annat innebär att de ska ”läs[a] både i utdrag och i 

sin helhet saklitterära och skönlitterära texter” (Skolverket.se). Läromedelsförfattarna tycks 

förutsätta att eleverna får tillgång till saklitterära texter från annat håll. De textval läromedels-

författarna gör kan dock ses som ett försök att i viss mån tillgodose kraven i styrdokumenten 

genom att eleverna får möta texter med relevans för eleven själv och för ”vald studieinrikt-

ning” (skolverket.se). 

 De böcker ur Källan-serien som ingår i denna studie har en tydligare uppdelning beträf-

fande sak- och skönlitteratur. Antologidelen innehåller i stort sett bara skönlitteratur, med un-

dantag för några instruktiva texter vilka är de uppgifter eleverna ska arbeta med. Förhållandet 
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är det motsatta i boken om litteraturhistoria, där merparten av texterna är saklitterära. Detta 

läromedel är dock utformat på detta sätt med de olika texttyperna var för sig, vilket mer eller 

mindre förutsätter ett användande av alla delarna i serien. Läromedlet riktar sig till de studie-

inriktade programmen och har ett helt annat innehåll än Blickpunkt. Källan har med klassiska 

verk som är uppdelade i epoker, vilket inte är fallet med föregående läromedel, som har mer 

nutida texter. Detta visar på att eleverna inte har tillgång till samma bas trots att de läser 

samma kurs. Det som kan sägas är att det tas hänsyn till vald studieinriktning. Trots 

skillnaden innehållsmässigt sett har dock eleverna, oavsett vilket läromedel de mött, samma 

möjligheter men olika förutsättningar att söka vidare in på eftergymnasiala utbildningar. 

Lundström resonerar om detta med litteratururvalet och anser att det ”öppnar möjligheter för 

elever och lärare att skapa ’egna’ svenskämnen” (2005, s. 90). Det skulle lika gärna kunna 

stänga dörrar, om man betänker att eleverna inte har fått samma grund att bygga vidare på. 

 Svenska Timmars basbok har till största delen texter av saklitterär karaktär, som är äm-

nade att träna elevernas basfärdigheter. I boken finns exempeltexter på hur annonser, reklama-

tioner och brev till företag och myndigheter kan utformas. Detta ger eleverna möjligheter att 

redan i skolan möta texter som de sedan kommer att möta ute i samhället, och även att träna 

på att läsa, förstå och producera egna. Meek betonar vikten av just detta, eftersom denna för-

måga och skicklighet kommer att krävas av dem senare i mötet med de officiella saklitterära 

texter som påverkar deras liv som medborgare (1998, s. 122).  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att de läromedel som ingått i denna studie varit av 

skiftande karaktär. Två av dem innehöll ett varierat och blandat textutbud, medan skönlitte-

rära texter dominerade i två av läroböckerna och detta gällde även de saklitterära texterna. 

Valet av läromedel kan ur ett elevperspektiv innebära att de möter svenskämnen med olika 

innehåll trots att de läser samma kurs och följaktligen innebär detta att eleverna inte får lik-

värdiga kunskaper och förutsättningar. Det positiva är att texturvalet i läromedlen kan an-

passas till elevernas studieinriktning. De granskade böckerna i studien är dock delar av hela 

läromedelspaket, där delarna ska kompletterar varandra och ge eleverna möjligheter att uppnå 

goda resultat. Det är därefter upp till läraren att komplettera med de texter som anses behövas 

för att uppnå målen.   

5.4. Saklitteraturens möjligheter  
Resultaten visar tydligt att majoriteten av lärarna är övertygade om saklitteraturens möjlighet-

er. De ser saklitteraturen som en ”källa till kunskap”, och även att den förbereder eleverna 

inför det kommande yrkeslivet(Lpf 94, s. 10). Enligt betygskriterierna för svenska på gym-
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nasiet ska eleverna kunna vända sig till ”olika informationskällor”, men samtidigt vara käll-

kritiskt medvetna (Skolverket.se). Saklitteraturen erbjuder fakta som är tillförlitlig på ett sätt 

som den fiktiva skönlitterär inte är. Nevett anser att läsaren bör kunna förlita sig på att inne-

hållet i saklitterära texter är trovärdigt och tillförlitligt (se 2.4. s. 13). I det källkritiska tänk-

andet ingår att sanningshalten ska kunna verifieras och kontrolleras (Jansson, 1992, s. 69). 

Innehållet i den saklitterära texten ska inte kunna ge upphov till olika tolkningar, eftersom 

”mångtydigheten, som är en dygd i skönlitteraturen, är en styggelse i sakprosan” (Hultman, 

1989, s. 136). Men det är inte bara faktadelen lärarna ser möjligheterna i, utan även i texternas 

aktualitetsvärde, och att kunna ta in moderna företeelser i skolan som ger möjligheter till 

debatt.  

 Lärarna ser också att i de saklitterära texterna förekommer ord av en annan typ än de 

som eleverna möter i skönlitterära texter. Eleverna möter orden i sin kontext, inte bara i 

ordkunskapsövningar, och detta bidrar till att bygga upp elevernas vokabulär. Detta arbete 

med text och ord går att anpassa till den för eleverna valda studieinriktningen, vilket bidrar till 

den individualisering som styrdokumenten påbjuder. Denna individualisering erbjuder 

möjligheter att utveckla elevernas förmåga att läsa och förstå olika sorters texter. 

5.5. Elevernas förmåga att läsa och förstå texter 
Den sista frågeställningen lyder: Kan en försämring av läsförståelsen utläsas ur statistiken 

över de nationella ämnesproven och slutbetygen i svenska för årskurs 9? Orsaken till att den-

na fråga ställs är att elevernas ovilja och motstånd mot att läsa skönlitteratur har uppmärk-

sammats och diskuterats under vår verksamhetsförlagda utbildning. Denna ovilja uppmärk-

sammas även i media, och har varit föremål för undersökningar av Statistiska centralbyrån. 

Frågan är vad motståndet och oviljan beror på. Kan en nedgående tendens beträffande för-

mågan att läsa och förstå texter vara en förklaring? För att utröna detta har skolverkets stati-

stik över resultaten från de nationella ämnesproven studerats. Även slutbetygen i ämnet sven-

ska har studerats för att kunna se om det finns en nedgående tendens även här. Slutbetygen 

visar var hög-stadielärarna har bedömt att eleverna befinner sig kunskapsmässigt när gymna-

sielärarna tar över undervisningen. I skolsystemet ligger en kunskapsmässig progression, och 

eleverna ska klara av att läsa och ta till sig mer avancerade texter på gymnasiet än på hög-

stadiet.  

 Resultaten visar att det inte finns någon nedgående tendens när det gäller ämnesproven 

och läsförståelsedelen. Här har resultaten blivit bättre under den tioårsperiod som har gransk-

ats. Det antal elever som inte når upp till målen har under denna period blivit färre. Det är 
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med andra ord fler elever som klarar av att läsa och förstå de texter som ingår i de nationella 

proven. En försämring av läsförmågan föreligger således inte. Resultaten visar snarare på det 

motsatta, nämligen att förmågan att läsa och förstå texter har blivit bättre. Det är också tydligt 

att det är ett större antal elever som uppnår de högre betygen, vilket då innebär att de inte bara 

klarar av att läsa texterna, utan lärarna har bedömt att eleverna även har en större förmåga att 

tolka och analysera texterna ifråga. De nationella provens bedömningsmallar är även gemen-

samma för hela riket. Förutsättningar för likvärdiga bedömningar blir i och med detta så goda 

som det går att få dem. På många skolor är även de inlämnade proven avkodade vid bedöm-

ningen, för att få en så ”ofärgad” bedömning som möjligt. De texter som ingått i läsförståelse-

delen har inte granskats, och vi kan därför inte yttra oss om svårighetsgraden har varierat i de 

nationella proven under de tio år som statistiken visar.  

 Ovan har konstaterats att läsförståelsen sett under en tioårsperiod har förbättrats bland 

eleverna i årskurs 9. Det är med andra ord inte denna som är orsaken till att de senare på gym-

nasiet är ovilliga att läsa skönlitteratur. Vad som är markant är att bland de eleverna som inte 

uppnår målen dominerar pojkarna stort. Med undantag av vissa år, 2001 och 2002, är antalet 

pojkar nästan dubbelt så stort som flickor i denna grupp. Dessa pojkar återfinns troligen bland 

de gymnasieelever som inte tycker om att läsa skönlitteratur. Orsakerna kan ligga både hos 

individerna, men även hos skolan som institution och hos lärarna, men kanske även de lit-

teraturval som görs i gymnasieskolorna. Kan saklitteratur vara ett alternativ för dessa elever? 

Som tidigare har nämnts har skönlitteraturen en stor plats inom svenskämnet. Bland lärarna 

talas det mycket om svårigheterna i att få pojkar med sig när det kommer till läsning av just 

denna litteratur. Denna företeelse borde utgöra en möjlighet använda en annan infallsvinkel. 

Vad dessa pojkar behöver kan vara andra sorters texter, som kan fånga deras intresse, och som 

de kan relatera till sin egen verklighet i ett för dem meningsfullt sammanhang. En pojke vars 

största intresse är att spela dataspel, som till exempel World of Warcraft, läser mer än gärna 

en hel facktidning om spel och datorer. Detta ligger i linje med Cunninghams tankar om att 

”any kind of reading activity is, to some extent better than none” (1998, s. 9). Även Svedner 

har en liknande uppfattning där han menar att det inte spelar någon roll vilken sorts litteratur 

eleverna läser. Huvudsaken är att det upplevs som meningsfullt för individen (1999, s. 44). 

Eftersom individualisering eftersträvas i skolorna borde detta vara ett ypperligt tillfälle att låta 

eleverna få vara med och välja texter som tilltalar och intresserar dem. 

 Resultatet över elevernas slutbetyg skiljer sig något från resultatet gällande ämnes-

provet. Antalet elever som inte når upp till målen (EUM) har minskat, vilket kan sägas vara 

positivt, men pojkarna dominerar även i denna grupp. Det är alltså dubbelt så många pojkar 
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som flickor som lämnar grundskolan utan ett godkänt betyg i svenska, vilket är ett krav för att 

komma in på ett nationellt program på gymnasiet.  

 Färre elever når också upp till betyget G, vilket kan uppfattas som negativt om enbart 

siffran som sådan beaktas. Det kan dock innebära att antalet elever som erhåller de högre be-

tygen VG och MVG istället har ökat, vilket är fallet här. Har en inflation gällande elevernas 

slutbetyg ägt rum under de tio senaste åren eller är det så att elevernas kunskaper istället har 

förbättrats? Vilket alternativ som är det mest troliga är svårt att utröna ur statistik, men tydligt 

är att något har hänt som har påverkat elevernas betyg i positiv riktning. Om det beror på ele-

verna, lärarna eller på något annat är svårt att avgöra. Det är också värt att notera att det är 

många faktorer som spelar in när det gäller elevernas slutbetyg, och att ämnesprovet i svenska 

enbart är en del av många som vägs in i det slutgiltiga betyget. Förmågan att läsa och förstå 

texter är en del av detta. Lärarna ska inkludera alla de moment som förespråkas i styrdoku-

menten. Det är upp till lärarna själva att tolka dessa styrdokument eftersom ingen färdig mall 

finns tillgänglig, som den vid bedömningen av ämnesprovet. 

 Den sista frågan i denna studie kan då anses besvarad. Genom att studera resultaten från 

de nationella ämnesproven i svenska och slutbetygen från årskurs 9 kan ingen försämring 

beträffande läsförståelsen utläsas. Tvärtom visar statistiken på att färre antal elever finns 

bland dem som inte når upp till målen, och det som upplevs som negativt är att pojkarna är 

överrepresenterade i denna grupp. Statistiskt kan det inte påvisas att elevernas ovilja att läsa 

skönlitteratur har med en försämrad förmåga att läsa och förstå texter att göra.  

5.6. Avslutande diskussion 
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärares inställning till 

saklitteratur i ämnet svenska, eftersom det är de enskilda lärarna som formar svenskunder-

visning i skolorna. Att eleverna faktiskt möter olika svenskämnen, beroende på vilken lärare 

de har, har sin grund i de målinriktade styrdokumenten. I dessa påtalas att både sak- och skön-

litteratur ska finnas, men lärarna får själva bestämma vad, hur och när, men även hur mycket. 

Författarna till denna studie upplever att skönlitteraturen har lyfts fram och fått ett stort ut-

rymme i svenskundervisningen, detta i kombination med många elevers ovilja att läsa skön-

litteratur har gett upphov till denna studie. Elevernas ovilja att läsa skönlitteratur betraktas 

som något som måste ”rättas” till, eftersom skönlitteraturen anses vara nyckeln till läsandet 

och språket, och därmed även till kunskap. Det kan finnas olika vägar till kunskap och till att 

få eleverna att läsa, och då bör dessa elever även få tillgång till en annan sorts litteratur. Vi 

ställde oss frågan om elevernas ovilja att läsa skönlitterära texter kanske berodde på en för-
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sämrad förmåga att läsa och förstå texter. Faktum kvarstår att det finns elever som genom hela 

sin skolgång inte anser att skönlitteraturen ger dem något. Saklitteraturens möjligheter att nå 

eleverna är något som inte tas upp och diskuteras, varken bland språkvetare, på lärarutbild-

ningen, eller ute på skolorna. Inte minst därför att styrdokumenten föreskriver att undervis-

ningen ska anpassas. Saklitteraturen med dess reella och tillförlitliga innehåll kan vara något 

som tilltalar de elever som inte läser skönlitteratur. Det kan vara lättare för elever att ta till sig 

texter som har en uttalad nyttoaspekt och vars innehåll kan omsättas i praktisk användning än 

skönlitterära texter. 

 Studiens resultat visade att det inte förelåg någon försämrad förmåga att läsa och förstå 

texter. Detta visas av att de elever som inte når upp till målen faktiskt har minskat i antal, 

dock är pojkarna överrepresenterade i denna grupp. Oviljan att läsa skönlitteratur kan då inte 

sättas i samband med elevernas läsförmåga, men det kan kanske bero på texttyperna de möter 

i skolan. Som diskuterats tidigare anses skönlitteraturen vara viktig, och med full rätt. Men, 

kan de nästan tio procenten av eleverna som inte uppnår målen beträffande läsförståelsen, 

vara i behov av andra sorters texter än den påhittade skönlitteraturen? Det borde inte spela 

någon roll vilken litteratur eleverna läser, bara de gör det och finner det meningsfullt. 

Saklitteraturen kan vara en av flera dörrar in i läsandet.  

 Vad innefattas då i begreppet saklitteratur, och i vilken omfattning används den? Stud-

ien visade att det var problematiskt både att finna källor och litteratur där termen och begrep-

pet saklitteratur behandlades, och för lärare att ge konkreta svar på vad begreppet innebär. 

Saklitteraturen ställs, av både språkvetare och gymnasielärare, till största delen i kontrast till 

skönlitteraturen och definieras av och genom denna, inte som ett självständigt begrepp. Detta 

visar återigen på den tyngdpunkt som läggs på skönlitteraturen. Saklitteraturen verkar, trots 

det bruksvärde och de krav på tillförlitlighet som ställs på den, inte värderas lika högt. En 

annan orsak kan vara att saklitteraturen är en så naturlig del av både samhället och skolan, att 

den tas för given. När lärarna anger exempel på saklitterära texter som passar in på deras 

definition, är de mycket specifika med vad de menar, trots den otydliga definitionen.  

 Vi ville veta i vilken utsträckning lärarna använde saklitteraturen i undervisningen, och 

det visade sig att majoriteten av dem använder både saklitterära och skönlitterära texter, vil-

ken visar på att styrdokumentens direktiv uppfylls. Många av de texter som kan innefattas i 

termen och begreppet saklitteratur är också representerade i de läromedel som har ingått som 

en del i denna studie, och som lärarna även har uppgett att de arbetar med. Klart är således att 

eleverna möter saklitterära texter i skolan. Flertalet av lärarna tror även att eleverna både vill 

arbeta med och inser vikten av att använda båda sorter, och flertalet anser också att saklittera-
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turen har möjligheter ur ett kunskaps- och inlärningsperspektiv som skönlitteraturen inte har. 

Vad som kan uttydas av svaren är dock att lärarna inte betraktar de saklitterära texterna som 

texter med ett eget värde, utan de har bara ett bruksvärde och en kompletterande funktion. Om 

de saklitterära texterna hade betraktas och värderats som egentexter, kunde det estetiska vär-

det i dessa texter ha lyfts fram och de hade kunnat användas och utnyttjas bättre i skolorna. 

Detta hade troligen gynnat de eleverna som inte uppfattar de skönlitterära texterna som men-

ingsfulla, vilket i sin tur kan ha positiva effekter på förmågan att läsa och förstå olika sorters 

texter. 

5.7. Metoddiskussion 
För att studera vad lärarna anser saklitteratur vara, samt deras inställning till denna valdes att 

göra en enkätundersökning. Denna enkät delades ut på fyra gymnasieskolor, med olika studie-

inriktningar. Dessa skolor har sju eller åtta svensklärare vardera. Detta gör det totala antalet 

utlämnade enkäter till 32, räknat på åtta lärare på varje skola, medan totala antalet inkomna 

svar uppgick till tretton. Vid förfrågan om lärarna på ifrågavarande gymnasieskolor var villiga 

att besvara en enkät blev svaret positivt, men trots detta inkom bara tretton svar. En trolig an-

ledning till detta är att det under den tidsperiod undersökningen gjordes ligger både nationel-

la prov och utvecklingssamtal. Tidsbrist från lärarnas sida är således den troliga orsaken till 

det relativt låga antalet inkomna svar. De få svaren kan dock betraktas som slumpmässiga ur-

val, vilka representerar åsikter från lärare som undervisar på tretton av de nationella program-

men. 

6. Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärarnas inställning till saklitteratur i äm-

net svenska. Vi ville även undersöka vilka texttyper som fanns representerade i de läromedel 

som eleverna möter i skolan och om elevernas ovilja att läsa bottnade i försämrad läsförstå-

else. I forskningsbakgrunden har redovisats definitioner av termen och begreppet saklitteratur, 

vilket i denna studie innebär att termen saklitteratur är fakta och kunskap om ett föremål eller 

ämne, vilket är nerskrivet i en text. Det problematiska i begreppet saklitteratur, eftersom det i 

stort sett enbart används av Skolverket och Utbildningsdepartementet, har diskuterats, och i 

denna studie har saklitteratur använts som synonymt med sakprosa, vilket är det begrepp som 

i allmänhet används av språkvetare. Vidare har i denna studie redogjorts för forskarvärldens 

syn på saklitteratur och för forskarnas syn på saklitteratur i skolan. Det som forskarna disku-

terar är bland annat kraven på språk och form, tillförlitlighet, syfte och funktion samt genre-
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tillhörighet. Beträffande saklitteraturens roll i skolan resonerar flertalet forskare kring men-

ingsfull läsning, och den roll saklitteraturen har, mycket på grund av att det är denna litteratur 

som är vanligast förekommande i samhället, men även dess betydelse för eleverna sett ur ett 

framtida perspektiv. Det avslutande avsnittet i forskningsbakgrunden behandlar vad det i styr-

dokumenten skrivs om saklitteratur. Här konstateras att den ska, i lika hög grad som skönlitte-

raturen, vara en del i av undervisningen och en källa till kunskap. Det betonas att kunskapen 

är nödvändig ur ett framtidsperspektiv. 

 I studien har använts både kvantitativ och kvalitativ metod, genom användandet av en 

enkät med både kryssfrågor och öppna frågor, vilken kopplades till en granskning av läromed-

el för gymnasiet, samt statistik från Skolverket över ämnesprov och slutbetyg för årskurs 9.  

 Resultaten visade att det inte förelåg någon försämring under den tioårsperiod som 

granskades gällande elevernas förmåga att läsa och förstå texter, och det är således inte detta 

som är orsaken till elevernas ovilja att läsa skönlitteratur. Dock är pojkarna överrepresen-

terade bland de som ej uppnått målen. Det konstaterades att majoriteten av lärarna definierar 

saklitteratur som skönlitteraturens motsats, vilket visar på den tyngd som skönlitteraturen 

ändå har. De flesta av lärarna arbetade helt i enlighet med styrdokumenten både med sak- och 

skönlitteratur och de anser även att saklitteraturen har möjligheter ur ett kunskaps- och in-

lärningsperspektiv som skönlitteraturen inte har, men det ena utesluter dock inte det andra. 

Följande citat från en av gymnasielärarna får sammanfatta det, enligt författarna, ideala 

förhållandet mellan saklitteratur och skönlitteratur:  

 

”Utan kontext och fakta ’dör’ den skönlitterära texten 

och för mycket fakta torkar ut fantasin”  
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Bilaga 1. Enkät till lärare i svenska angående saklitteratur. 
 
Kvinna  Man  Ålder  

 

Undervisat i antal 
år 

 Undervisar på 
program: 

 

 
I Lpf 94 står angett under Mål att uppnå att det är skolans ansvar att eleverna ”kan söka sig 
till saklitteratur, skönlitteratur och övriga kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt 
och glädje”. 
 I kursplanerna för svenska A anges under Mål att uppnå att eleven ska: ”kunna 
formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av 
saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer” I betygskriterierna för svenska 
A anges även att för att få betyget godkänt ska eleven läsa både ”saklitterära och 
skönlitterära texter” 
 
 
1: Hur definierar du i din egenskap av lärare begreppet saklitteratur?  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

2: Ge exempel på saklitteratur, dvs. texttyp eller genre, som passar in på din begreppsdefinition. 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

3: Ge minst 3 exempel på saklitterära texter du har valt att arbeta med i skolan, och förklara 

kort-fattat varför du har valt dessa.  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

4.a: I min undervisning läser och arbetar eleverna med: 

Mest saklitteratur  Mest skönlitteratur  Lika mycket sak- som skönlitteratur  
 

 

4.b: Motivera ditt svar: 

.................................................................................................................................................................  



  

 6 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
 

 

5.a: Vilket upplever du som lärare att eleverna helst arbetar med?  

 

5.b: Vad tror du att detta beror på?  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

 

6: Har saklitteraturen, sett ur ett kunskaps- och inlärningsperspektiv, möjligheter som 

skönlitteratur inte har? I så fall vilka?  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

 
 
 
Tack för din hjälp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saklitteratur  

Skönlitteratur  
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Bilaga 2. Sammanställning av enkät till lärare i svenska angående 
saklitteratur. 
 
Kön: Ålder: Antal undervisningsår Program: 
(1a) Kvinna  52 25 Bf, OP 
(1b) Kvinna - - BF, IP, BP 
(2a) Man  - 35 SP 
(2b) Kvinna - 8 SP, SM, HR 
(2c) Kvinna 40 10 SP, HR, SM 
(3a) Kvinna 42 9 T, N, ES, HA 
(3b) Kvinna 37 12 NP, TP, EP 
(3c) Kvinna 27 3 ES,T,NV, HA 
(3d) Man 59 35 Internationella (S,NV), 

yrkeshögskola 
(3e) Man 52 24 Estet, teknik 
(4a) Man 34 7 IT-inriktat elprogram 
(4b) 33 1(på gymnasiet) 

Jag har ej undervisat i 
Svenska A och utgår därför 
från Svenska B. 

IT-media, IT 

 
Fråga 1: Hur definierar du i din egenskap av lärare begreppet saklitteratur?  

 

1a Texter som i första hand går ut på att skildra förhållandet(en samhällsutveckling, känne-
tecknande drag för en epok etc.)snarare än att berätta en fiktiv historia om en eller flera 
personer. 

1b  motsats till skönlitteratur. Faktaböcker. Informerar läsaren. 
2a Sakprosa dvs ej fiktion utan faktabaserade texter. Denna fråga vill jag bolla över till dig! 

Definiera vad du menar med saklitteratur! 
2b Litteratur mer knutet till ett ämne, mer fakta till ett ämne. 
2c Mer åt faktahållet. 
3a Motsatsen till skönlitteratur. 
3b Icke fiktiv litteratur. 
3c Texter som inte är skönlitterära, t.ex. facktexter. 
3d Facklitteratur är en bra synonym, artiklar om diverse ämnen kan också räknas hit. Det 

mesta utom skönlitt, alltså. 
3e Det som inte är skönlitteratur. 
4a Litteratur vars syfte är beskrivande/förklarande. 
4b Faktatexter. Främst böcker men också forskarrapporter, utredningar, statistik & vissa 

tidningstexter. 
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Fråga 2: Ge exempel på saklitteratur, dvs. texttyp eller genre, som passar in på din 
begreppsdefinition. 
 
1a Skildringar av litterära epoker och de samhällen och tider där dessa litterära epoker 

fanns. 
1b Svensk litteraturhistoria, Litteraturhistorien i Världen, Filmvetenskap, uppslagsböcker, 

internet: www.ne.se, Illustrerad vetenskap o dy. 
2a Artiklar/ sakprosetexter om alkohol, narkotika, kroppsfixering. Många av de texter som 

finns i NP-häftet, Sv. B. 
2b Sekundärlitteratur, artiklar, vetenskapliga magasin. Ex. språkhistoria, ätstörningar, 

alkohol, droger mm. 
2c t.ex. artiklar/böcker om manligt/kvinnligt språk, språkhistoria etc. 
3a Faktatexter, rapporter, vetenskapliga texter, nyhetsartiklar. 
3b Artiklar, dokumentärer, undersökningar, tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar, tv-

nyheter, debatter etc, krönikor, ledare. 
3c Tidningsartiklar, ledare, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, insändare, 

debattartiklar, lärobokstexter, recensioner mm 
3d Tidningstexter om litt, vetenskap, politik, instruktioner, rapporter etc. 
3e Tidningsartiklar, insändare, debattartiklar, (utdrag) ur fackböcker, texter i uppslagsverk, 

texter på nätet, även ”muntliga” texter (se läroplanens vidgade textbegrepp) 
4a Manualer, läroböcker, pm, protokoll etc. 
4b Se ovan. Dessutom uppslagsverk, ordböcker, läroböcker mm. 
 

3: Ge minst 3 exempel på saklitterära texter du har valt att arbeta med i skolan, och 
förklara kortfattat varför du har valt dessa.  
 
1a 1a. Svenska timmar, litteraturen: Beskrivningar av samhällen som producerat viss typ av 

texter, samt beskrivningar av typiska egenskaper hos viss litteratur. Tidningstexter som 
knyter an till något vi just läst.tex. essäer om antika hjältar. Artiklar som används som 
underlag för diskussion och referat. 

1b 1b. Filmvetenskap- då vi analyserar film. Alla ovanstående. www.ne.se/ eller böckerna-
ganska säker källa. lättillgängligt. Sv. Litteraturhistoria - så vi jobbar med epokerna. 

2a Referatövningar: sakprosatexter om hur det är att vara ung, ungdomsvåld, 
kroppsfixering. Tema om kärlek, våld och mobbning. 

2b Valt för att det ingår i kursplanerna, texter se fråga 2. 
2c Se ovanstående i kursplanerna. Därför att de ingår. 
3a Tidningsartiklar: Används för att skriva referat och personlig kommentar(lätt att hita 

intressanta ämnen) 
Faktaböcker: Böcker som behandlar moderna fenomen t.ex. GI-metoden, curling-
föräldrar: elever läser några kapitel, redovisar muntligt och kommenterar. 
Historiska texter: t.ex ”Tacitus Germania”- pratar seder & bruk med eleverna. 

3b Referattexter hämtade från Populär vetenskap, tidningsartiklar som behandlar ämne som 
mobiltelefoner. 

3c Tidningsartiklar- för att läsa och diskutera, skriva referat på, kommentera i text (och 
muntligt), jämföra med varandra, diskutera källkritik mm. 
Insändare, debattartiklar, ledare- underlag ör debatt och för att öva sig i argumentation, 
såväl muntlig som skriftlig. 
t.ex krönikor- för att diskutera olika texttyper samt för att lära sig skriva olika sorts 
texter mm. 
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3d I Sv A t.ex. texter av och om Columbus(för referat), ledare- för argumenterande 
textträning. Filmanalyser. 

3e Inspelade dialekter med textutskrift- mycket givande för eleverna 
Insändare, debattartiklar - provocera fram argumentation - skriftlig o muntligt 
Tidningsartiklar - referat, utredande uppsatser, intressanta infallsvinklar på olika 
moment t.ex. språksociologi, språkhistoria.  

4a Manualer- lätt att programinrikta undevisningen 
Läroböcker- ofta överskådliga, sammanfattande texter utan att bli tråkiga 
cv- viktigt att arbeta med och arbeta om beskrivningen av/berättelsen om sig själv. 

4b Läroboken ”Svenska timmar”, litteraturen” för att det är praktiskt (klassuppsättning) och 
för att urvalet är helt OK och hyfsat genomtänkt. 
En tidningstext om hur datorspel påverkar sömn hos unga killar som spelar mycket. För 
att texten var relevant & för att visa hur en artikel är uppbyggd. 
”Skrivboken” av Siv Strömqvist. För att eleverna skulle skriva ett sv och typexempel 
fanns i ”Skrivboken”. 

 

4.a: I min undervisning läser och arbetar eleverna med: 
 

1a Lika mycket sak- som skönlitteratur. 
1b Lika mycket sak- som skönlitteratur. 
2a Lika mycket sak- som skönlitteratur. 
2b Lika mycket sak- som skönlitteratur. 
2c Lika mycket sak- som skönlitteratur. 
3a Lika mycket sak- som skönlitteratur. 
3b Mest skönlitteratur. 
3c Både och. 
3d Lika mycket sak- som skönlitteratur 
3e Mest skönlitteratur? 
4a Mest skönlitteratur 
4b Mest skönlitteratur 
Totalt: Saklitt: 0 Skönlitt:4 Både och: 8 Inget svar: 0 
 

4.b: Motivera ditt svar: 

1a Både skönlitteratur och saklitteratur föreskrivs i läroplanen. 
1b De ska jobba med både och i målen & för variationens skull. 
2a Sakprosa förekommer också vilket jag redovisat, och sakprosa läses i alla kurser. 

Skönlitteratur läses enbart i kurserna i svenska och har därför stor plats. 
2b Kursplaner, intresse från eleverna. 
2c Försöker variera undervisningen. 
3a Lättare att hitta… i läroböcker - antologier -  klassuppsättningar etc. 
3b Inget svar 
3c Handlar det om omfånget så är det naturligtvis skönlitteratur, eftersom det där blir fler 

antal sidor. Antalet andra texter är dock fler. 
3d Det är så. Du frågar antagligen efter anledningen till varför jag gör denna uppdelning. 

Med tanke på de texter man vanligtvis möter i det efterskolära livet. 
3e I antal sidor är det helt klart skönlitteratur. 
4a Litteratur är mycket mer än bara beskrivande. De finns ofta många syften inblandade. 

Jag läser och skriver för att förstå mig själv och andra. Alltså, jag arbetar mest med 
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skönlitteratur eftersom det är mest lämpat att ge eleverna en förståelse av språkets 
identitetsskapande funktion. 

4b Jag motiverar inte, för jag vet inte om jag ”gjort rätt” men min förklaring är: Jag 
försöker utgå från skönlitteratur när övriga mål ska uppnås. T.ex. hur svenska språket 
utvecklats, språkliga skillnader, debattera, utreda etc. Ofta ”serverar” jag saklitteraturen 
genom föreläsningar & olika texter för att sedan låta eleven arbeta vidare med 
skönlitteraturen. Språksociologin faller något utanför. Där har jag arbetat med ”Värsta 
språket” & enkäter. 

 

5.a: Vilket upplever du som lärare att eleverna helst arbetar med?  

1a inget svar 
1b saklitteratur. 
2a Skönlitteratur 
2b Både sak- och skönlitteratur 
2c Både sak- och skönlitteratur 
3a Både sak- och skönlitteratur 
3b Inget svar 
3c Båda  
3d Både sak- och skönlitteratur 
3e Saklitteratur 
4a Saklitteratur 
4b Både sak- och skönlitteratur. 
Totalt: Saklitt: 3 Skönlitt:1 Både och: 6 Inget svar: 2 
5.b: Vad tror du att detta beror på?  

1a Det är svårt att svara på exakt vilken typ av. 
1b Kortare texter - ofta. 
2a Stimulerar fantasi och kreativitet, bildar underlag för diskussioner, i regel lätt att ta till 

sig, många gånger informellt språk. 
2b Ingår i kursplanen, elever engagerade och intresserade. 
2c Det beror på vilka grupper man har, hur läsvana de är. Läsvana elever tycker oftast det 

är mest intressant med skönlitteratur. 
3a Äldre skönlitteratur kan uppfattas som mossig. Saklitteratur(som jag använder) är oftast 

modernare. 
3b Jag tror att elever har ett behov av både och. Skönlitt för att ta upp ”svåra” ämnen och få 

en möjlighet att identifiera sig. Träna empati etc. Saklitt. för att hänga med i samhället, 
allmänbildas och för att träna sig i att uttrycka åsikter och iakttagelser. 

3c Det skiljer från fall till fall. Vissa uppskattar läsningen av skönlitteratur mycket medan 
andra hellre läser saklitteratur. En del tror jag trivs med att försvinna in i 
skönlitteraturens värld och efteråt diskutera skillnader och likheter med en värld de 
själva lever i. En del tror jag hellre diskuterar texter som berör verkligheten. 

3d Skönlitteratur berör känslolivet på ett annorlunda sätt. Dock är debatterande text 
populär. 

3e Ofta kortare texter, skönlitteratur kräver en djupare förståelse. 
4a Jag kan ställa frågor till texten och hitta svar. I skönlitt finns inga givna svar - de måste 

formuleras egenhändigt. 
4b Jag ser att eleverna behöver variation för att inte tröttna. Jag ser inget ”helst”. Utan 

kontext och fakta ”dör” den skönlitterära texten och för mycket fakta torkar ut fantasin. 
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6: Har saklitteraturen, sett ur ett kunskaps- och inlärningsperspektiv, möjligheter som 

skönlitteratur inte har? I så fall vilka?  

1a saklitteraturen, i första hand tidningstexter, kan vara absolut aktuella på ett sätt som 
skönlitteratur inte alltid kan. Saklitteraturen kan användas för att etablera en form av 
förs.. 

1b Det kan väl vara att saklitteraturen är mer faktakunskap & skönlitteraturen utvecklar 
kreativitet & fantasi(men det kan ju i och för sig sak.litt också göra). 

2a All litteratur såväl saklitteratur om skönlitteratur rätt använt ger dessa möjligheter. 
2b Tillför ev. mer konkret fakta?? 
2c Förstår inte riktigt frågan. Menar ni att sak.litt kan lära eleverna mer fakta kanske?! 
3a Lätt att variera - lätt att hitta korta texter(notiser t.ex.) Lätt att hitta texter om moderna 

företeelser.ex. mobiltelefoner, ja, tekniska prylar som elever är intresserade av! 
3b Se fråga 6. Det ena behöver inte utesluta det andra. 
3c Båda typerna av litteratur har fördelar på olika(och ibland samma) sätt. Ordförråd tränas, 

variation av språket(t.ex. meningsuppbyggnad) lärs in mm. Ord som lärs in kan dock 
vara av annan typ, när det gäller saklitteraturen. I saklitteraturen har man en annan 
möjlighet att hitta texter som passar valt program. Det finns många möjligheter hos 
saklitteraturen (se övriga frågor) 

3d • Träning inför högskole- och yrkeslivets textproduktion 
• Analys av argument, texttyp, disposition 
• Användbart ordförråd 

3e Ja, men tvärtom gäller också. Är mer direkt. 
4a Det är just ur detta perspektiv som dess möjligheter finns. När stoffet är givet. 
4b Absolut! Samtliga mål kräver någon form av faktakunskap. Denna kan mycket väl hittas 

i saklitteraturen. Nya frågor, nya infallsvinklar, större referensram, större förståelse för 
andra. Absolut! 

 


