
 

23 

 

  
 

I spänningsfältet mellan två läsarter 

Lillemor Arvidsson 

I dagens svenska skola finns det olika sätt att se på hur man ska läsa litteratur och 
varför. Ingrid Mossberg Schüllerqvist behandlar ett spänningsfält i sin avhandling 
Läsa texten eller ”verkligheten”: Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk 
bro (2008). Detta spänningsfält innebär att skolans litteraturundervisning påverkas 
av motstridiga mål: ”Den ena [av de två motsättningarna] vetter mot utveckling av 
människan, den andra mot kunskaper om estetiska gestaltningar och litterär 
läsförståelse” (Mossberg Schüllerqvist 2008: 68). Hon menar vidare att den ena 
motsättningen utgår från att elevernas erfarenheter ska vara utgångspunkten för 
urvalet av litteratur och att läsning syftar till att bättre förstå omvärlden. Den andra 
fokuserar på kunskaper om texter och läsförståelse av litterära texter. I sin 
avhandling betonar Mossberg Schüllerqvist också att svensklärare måste ta ställning 
till vilken läsförståelse man vill förmedla genom sin undervisning. Detta är relevant 
för hur man vill jobba, vad för slags texter man väljer att ta in i klassrummet, och 
varför man väljer dessa texter och ett visst arbetssätt. Att ta hänsyn till dessa 
didaktiska frågor är av stor vikt när lärare planerar och genomför sin litteratur-
undervisning. 

Ett alternativ som läraren har som svar på frågan vad är att använda sig av de 
läromedel som finns tillgängliga på skolan. Innan man väljer läromedel, anser jag att 
det är en förutsättning att man vet hur läroboken är uppbyggd och vilka frågor och 
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uppgifter som förekommer. Dessutom är det av vikt att veta att lärobokens 
litteratursyn stämmer överens med min syn som lärare. Hur ser man på litteratur och 
litteraturläsning i läroboken? Vill jag välja att arbeta med denna bok eller kommer 
jag att välja någon annan? Frågan är alltså vilken lärobok som passar min litteratur-
syn. 

Med utgångspunkt i spänningsfältet mellan olika motsättningar beträffande mål 
för litteraturläsning som nämnts ovan hade uppsatsen som ligger till grund för denna 
artikel som syfte att undersöka vilken syn på litteraturläsning som framkommer i ett 
undersökt läromedel. Spänningsfältet består av två utgångspunkter för litteratur-
läsning. Den ena lägger vikt vid läsning utifrån elevernas erfarenheter med syfte att 
främja personlig utveckling och omvärldsförståelse. Denna benämns den externa 
polen. Den andra polen i motsättningen fokuserar mer på kunskaper som litterär 
läsförståelse och litterär kompetens och benämns den interna polen. Även en 
granskning av den litterära inramningen till texterna i läroboken ifråga görs och 
kopplas till de båda polerna. 

Bakgrund och teori  

Den externa polen 

Den externa polen relateras till externa mål, vilket innebär att studier i ett ämne 
också ska leda till kunskaper utanför ämnet (Mossberg Schüllerqvist, 2008: 50). Till 
den externa polen räknas begreppet erfarenhetspedagogik som enligt Lars-Göran 
Malmgren innebär att undervisningen tar fasta på elevernas erfarenheter och 
förutsättningar därför att ”litteraturen i olika former gestaltar mänskliga 
erfarenheter” (Malmgren, 2007: 30). Mossberg Schüllerqvist säger också att ”[e]n 
erfarenhets-pedagogisk undervisning fokuserar på att texten kan användas för att 
diskutera livet och samhällsfrågor” (2008: 68), alltså delar som hamnar utanför 
ämnet i en litteraturläsning.  

En annan forskare som förespråkar den externa polen är Gunilla Molloy som 
menar att ”[t]extens språk, författarens val av olika ord, olika stilvalörer […] är 
redskap för att finna fram till den verkliga skatten, de existentiella frågor som texten 
lyfter fram” [min kursivering] (Molloy, 1996: 226). Även Louise Rosenblatt 
förespråkar den externa polen. Gun Malmgren menar i ett förord till den svenska 
översättningen av Rosenblatts bok Litteraturläsningen som utforskning och 
upptäcktsresa att Rosenblatts budskap är att förståelsen av en text skapas mellan 
texten och läsaren, ett samspel som hon kallar transaktion (Rosenblatt, 2002: 5). 
Rosenblatt menar att mening skapas när texten läses estetiskt. En estetisk läsning 
kännetecknas av att läsaren vidgar ”sin uppmärksamhet så att den omfattar den 
personliga och känslomässiga aura som kringgärdar de frammanande orden och 
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fokusera – erfara, genomleva – de stämningar, scener och situationer som skapas 
under transaktionen” (Rosenblatt, 2002: 14). Läsningen kan också vara efferent. 
Malmgren beskriver också detta i förordet till den svenska utgåvan av Rosbenblatts 
text: ”[I] den efferenta läsningen trängs det personliga, intuitiva, känslomässiga, 
kreativa och tolkande förhållningssättet undan till förmån för en mer bokstavligt 
inriktad opersonlig och allmän läsart” (Rosenblatt, 2002: 11). Det är alltså en 
estetisk läsning som är att föredra, enligt Malmgren. 

Den interna polen 

Det som kännetecknar den interna polen kan istället sammanfattat förklaras med det 
begrepp som Örjan Torell kallar för performanskompetens, det vill säga ”den 
inlärda, konventionsstyrda förmågan att analysera och uttala sig om litterära texter”, 
som han anser är en del av den litterära kompetensen (Torell, 2002c: 83). Han 
menar att den som har en god performanskompetens kan finna saker i texten med 
hjälp av inlärda mönster. Exempelvis kan man upptäcka berättarteknik, se hur 
textens komposition ser ut, vilka teman som finns i texten och så vidare. 
Performanskompetensen kan till exempel innebära aktiv begreppskännedom, 
praktisk tillämpning av begreppen, och analytisk skrivfärdighet, vilket innebär att 
man genom relevanta citat kan ge belägg för sitt resonemang (Torell 2002c: 92). Det 
är alltså texten och dess innehåll som är i fokus. Torell anser också att det som han 
benämner literary transfer-kompetensen, som handlar om att ”läsaren kopplar 
textens innehåll till sina livserfarenheter” (2002c: 85) är lika viktig för den litterära 
kompetensen. Dock påpekar han att en läsning som överväger för mycket mot 
literary transfer kan leda till att texten ”hamnar i skymundan” och att ”[e]n sådan 
läsart gör läsaren till en skeppsbruten på en öde ö. Han riskerar att aldrig få se något 
annat än sina egna livsförhållanden i de texter han läser” (Torell 2002c: 87). 

Stig Bäckman (2002: 106) har liknande funderingar när det gäller risken för att 
texten försummas i det han kallar ”outvecklad litterär kompetens”. Outvecklad 
litterär kompetens menar han är då läsningen ”inte går att förena med eller bortser 
från väsentliga delar av texten”. Han menar också att läsaren kan tappa kontakten 
med texten genom att fokusera på sådant som kan relateras till den personliga 
livssituationen (Bäckman 2002: 108). Bäckman tar också upp Wolfgang Isers idéer 
som handlar om att läsaren, utifrån sin litterära kompetens, skapar mening i sitt möte 
med texten. Han påpekar också att litterär kompetens är det som hindrar läsaren från 
att helt subjektivt skapa mening utifrån sina egna erfarenheter (Bäckman 2002: 
122).  

Ett sista begrepp som får representera den interna polen är det som Johan 
Elmfeld kallar för framställningsmedveten reception av litterära texter. Enligt 
Mossberg Schüllerqvist (2008: 28) menar Johan Elmfeldt att detta innefattar 
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”kunskaper om litteraturhistoria, genreutveckling, narratologi och hur texten 
gestaltar sin historiska tillkomsttid”. Anledningen till att detta nämns här är att 
Elmfeldt menar att erfarenhetspedagogisk undervisning i litteratur kan göra att man 
inte får med den framställningsmedvetna receptionen. Den kan leda till att de två 
olika läsarterna, dvs. ”livsläsning” å ena sidan, och ”förståelse av estetisk gestalt-
ning”, å den andra, ställs emot varandra (Mossberg Schüllerqvist, 2008: 79). 

Metod, material och urval 

Min studie är en textanalys av kvalitativ karaktär, där endast ett läromedel 
undersökts, dock på djupet. Läroboken heter Svenska spår 2 (Ahlenius & Leibig, 
2004) och är avsedd för undervisning i gymnasiets B-kurs i svenska. Analysformen 
kan sägas vara en innehållsanalys, som glider över i en idéanalys. Utifrån de teorier 
som ligger till grund för spänningsfältets båda poler har jag undersökt frågor och 
uppgifter i läroboken. Jag undersökte också den litterära inramningen av texterna i 
läroboken i förhållande till hur litterära texter ramas in i andra böcker. Detta kopplas 
i uppsatsen till de två polerna i spänningsfältet. Läroboken har valts ut på grund av 
att det var den senast utgivna på skolan där jag befann mig. Frågor och uppgifter i 
boken som användes för analysen valdes ut på två olika grunder. Några valdes ut då 
de kan ses som representativa för lärobokens uppgifter, medan andra uppgifter 
valdes ut på grund av sin egenart, dvs. att det endast förkommer enstaka eller ett 
fåtal sådana uppgifter och frågor i läroboken.  

Dessa frågor och uppgifter hänförs i läroboken till olika kategorier, vilka även 
finns med i tidigare upplagor av boken. De uppgifter som berörs i uppsatsen är 
direkt anslutna till de litterära texterna. De olika kategorier som behandlas där är 
närstudium, funderingar, diskussion, eget skapande, alternativ uppgift, läs och 
presentera en roman. Frågorna har jag sedan delat in i olika egna kategorier utifrån 
Ullströms resonemang kring Olga Dysthes begrepp autentiska, kvasi-autentiska och 
slutna frågor (2002: 274 f.). Autentiska frågor innebär frågor som inte har ett givet 
svar, medan slutna frågor innebär att det finns ett rätt svar. Kvasi-autentiska frågor 
är frågor som kan ses som autentiska men som blir icke-autentiska när frågan 
egentligen på grund av kontexten förväntas ha ett rätt svar. Ullström (2002: 33) tar 
även upp något som han kallar deskriptiva och analytiska utsagor, som handlar om 
”urval, tillrättaläggande och presentation av fakta”. Enligt Ullström (2002: 352 f.) 
kan en sådan uppgift eller fråga ha som syfte att ”[e]leven ska uppmärksamma och 
identifiera drag eller företeelser i en given text och reproducera [uppgifterna]”. 
Ullström (2002: 353) skiljer mellan deskriptiva uppgifter och explikatoriska 
skrivuppgifter. Utmärkande för de senare är att de innehåller tolkande inslag. Han 
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menar vidare att det kan vara värt att skilja sådana uppgifter åt men att båda delarna 
kan vara av styrande karaktär.  

Litteraturhistorisk inramning och kontext 

För att undersöka hur lärobokens utdrag inramades gjorde jag en jämförelse med hur 
utdrag vanligtvis ramas in. Läroboksförfattare kan till exempel inleda med att 
beskriva religiösa och politiska perspektiv på den tid då texterna uppkom. Ett annat 
vanligt sätt är att man berättar om författaren till texten. Därtill tar vissa också upp 
författarens skrivsätt, vilken genre utdraget anses tillhöra och vilken epok utdraget 
kan sägas vara del av (se Arvidsson, 2008: 16 f.).  

Analys och resultatredovisning 

Exempel på hur inramningarna har analyserats 

Uppgifternas kontext ser lite olika ut, och då utrymme inte finns i denna artikel att 
redovisa alla analyser, kommer jag att enbart redovisa min analys av inramningen 
till textutdraget från den första texten i läroboken ur Jan Fridegårds Trägudars land. 
Före denna text finns en genomgång av namn från den fornnordiska mytologin. Det 
är detta som kan ses som grund för hur texten och dess uppgifter ska förstås. 
Genomgången består av en lista med namn med tillhörande beskrivning för att 
förklara dem, till exempel ”Asgård Asarnas (gudarnas) hem som låg mitt i Midgård 
så att asarna kunde hålla uppsikt över människorna” (Ahlenius & Leibig, 2003: 16). 
Någon annan information innan man läser texten får man inte. Ska man då tolka 
detta som en del av historien till Fridegårds text och en hjälp att förklara den? Man 
kan fråga sig vilken förförståelse som skapas utifrån dessa namnförklaringar. Inte 
förrän på textens sista sida står det: ”Ur Trägudars land, 1940”, och det är således 
först här läsaren får veta när texten är skriven. Jag anser att informationen om texten 
är tunn och egentligen inte relevant. Här vill jag dock poängtera att detta endast är 
en av lärobokens texter, och hur läraren använder sig av boken i praktiken är inget 
jag har undersökt. För att anknyta till min teoretiska utgångspunkt vad gäller 
litteraturens inramning, så kan jag konstatera att denna uppgift inte presenteras i sitt 
litteraturhistoriska sammanhang. Man presenterar nordisk mytologi, vilket inte alls 
hör till den tid då texten Trägudars land skrevs. Man presenterar inte heller 
författaren som en del i inramningen. Författarna till läroboken nämner inte heller 
vilken genre texten tillhör. Vidare lämnar man en förklaring till epoken utanför. Vi 
kan också se att ingenting om Fridegårds stil eller sätt att skriva tas upp i 
inramningen.  

En närmare granskning av textutdraget från Trägudars land visar att det består 
av exakt samma text som finns i originalet och ingen omarbetning har således skett. 
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De avsnitt som återges i läroboken kommer alla tre från bokens senare del. Det 
första stycket finner vi i boken på sidan 157 av totalt 240. Det andra stycket sträcker 
sig från sidan 159 fram till 161, och det sista på sidorna 167-169 (Fridegård, 1954). 
Den del av historien läsaren får ta del av är endast ett stycke ur främlingens, som 
han kallas, perspektiv. Man går alltså som läsare miste om en hel del av vad texten i 
Trägudars land handlar om. Till exempel får man inte läsa om Holmes och Ausis 
tillvaro, vilka ändå får ses som romanens huvudpersoner. Ingenting beskrivs om hur 
de flyr från sin by, om deras barn, deras resa eller möten med andra.  

Vilka förutsättningar finns då för en läsning utifrån den externa polen? Jag 
menar att bilder kan påverka förutsättningarna för en erfarenhetspedagogisk läsning 
i positiv riktning. Genom att ha med en bild om ett fenomen som alla kan känna 
igen, i detta fall en blixt, gör man det lättare för läsaren att knyta an till sin egen 
erfarenhet. På samma sätt ger man huvudpersonen ett ansikte, som också går att 
relatera till och använda sig av när man läser texten. Jag menar även att inramningen 
i form av presentationen av asagudarna leder till en ökad förutsättning för att utgå 
ifrån erfarenhetspedagogiken. Man presenterar något som de flesta läsare känner 
igen. Dessutom lämnar man litteraturhistoria och litterära begrepp utanför; man 
möter alltså texten utan dessa, vilket kan göra det lättare att möta texten utifrån sig 
själv. Inramningen ger inte på samma sätt förutsättningar för en läsning utifrån den 
interna polen. Det som vi kan hitta är dock att literary transfer underlättas på samma 
sätt som en erfarenhetspedagogisk läsning. Men läsningen som ska utveckla en 
performanskompetens gynnas inte. Varken begrepp som kan användas eller genren 
som sådan förklaras. Romanen sätts heller inte in i sin egen kulturella kontext. 
Bilden av en blixt leder istället fokus bort från vad som egentligen händer i texten 
till andra fenomen; blixt, oväder, eller liknande saker som kan associeras till bilden. 
Detta leder i sin tur till att möjligheten att utveckla performanskompetensen 
minskar, eftersom fokus flyttas från texten till fenomen utanför den. Jag tror att det 
kan leda till att man missar det främmande och obekanta i texten. Även den 
framställningsmedvetna receptionen anser jag motarbetas genom den inramning 
som förekommer, eftersom en litteraturhistorisk inramning saknas, samtidigt som 
inget heller nämns om genre. Dessutom blir det komplicerat att undersöka hur texten 
gestaltar sin tillkomsttid när information om textens tillkomsttid inte berörs. 

Exempel på analys av en uppgift 

Uppgiften som citeras nedan är en uppgift som tillhör kategorin närstudium, som 
står i anslutning till ett textutdrag ur Tristan och Isolde. Den består endast av tre 
frågor och är ett typiskt exempel på uppgifter i textboken: 
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Den första frågan placerar jag in i kategorin deskriptiva och slutna frågor där man 
kan hitta ett svar direkt genom att läsa textutdraget från Tristan och Isolde: ”Då 
Tristan närmade sig henne för att med milda ord lindra hennes smärta vredgades 
hon, stötte bort honom, och hennes hjärta svällde av hat”. Läsaren kan alltså hitta ett 
svar genom att läsa texten uppmärksamt och leta, så förkunskaper är inget måste för 
att finna svaret. Det är en fråga av deskriptiv karaktär och också en sluten fråga. På 
den andra frågan anser jag det vara svårare att hitta ett svar i texten som är uttryckt 
direkt, varför den placeras in i den explikatoriska kategorin. Man kan dock utläsa ur 
texten att Isoldes syn på Tristan ändras efter att de druckit kärleksdrycken: ”Hon 
drack djupa klunkar och därpå gav hon bägaren till Tristan som tömde den […] de 
betraktade varandra under tystnad, liksom förvirrade och hänförda”. Men vad vi 
dock inte vet är varför de dricker tillsammans. Kanske har synen på den andra 
förändrats redan innan? Den delen av texten finns inte med i utdraget. Kanske kan 
man som läsare fylla denna lucka med händelser från sitt eget liv, läsa och tolka 
texten utifrån detta och på så vis göra frågan till erfarenhetspedagogisk? Den tredje 
och sista frågan var svår att placera in i någon av mina kategorier. Dock nämns i 
texten en magisk kärleksdryck, vilket kan motivera att den hänförs till den 
deskriptiva kategorin. Men man kan också hävda att man helt fritt kan försöka hitta 
något i texten som man tror är tecken på magi och mystik, då blir det mer en fråga 
om en explikatorisk och autentisk fråga.  

Frågan om hur Isolde först reagerar på Tristans vänlighet tolkade jag som 
deskriptiv. Den blir därmed svår att hänföra till den externa polen; den leder till ett 
efferent läsande, som inte är erfarenhetspedagogiskt. I fråga om den interna polen 
kan den inte heller placeras in i Torells terminologi, då det inte är fråga om ett 
utvecklande av någon av kompetenserna; varken performanskompetensen eller 
literary transfer har stor chans att utvecklas genom uppgiften. Frågorna kan dock 
leda till reducering, eftersom eleverna kan lämna stora delar av texten 
okommenterade, men de kan också leda till att eleverna tränas till att bli 
uppmärksamma läsare, dvs. undervisning i litteratur. 

Frågan om när Isoldes syn på Tristan förändrades, som är exempel på en 
explikatorisk fråga, kan även den i viss mån sägas anknyta till erfarenhets-
pedagogiken. Liksom för föregående fråga gäller för denna att den interna polen, 
undervisning i litteratur och risk för reducering föreligger. En skillnad är dock att 
det finns luckor i texten för den som letar efter svaret där. Om man väljer att fylla 

1. Hur reagerar Isolde först på Tristans vänlighet? 
2. När förändras henne syn på Tristan? 
3. Under medeltiden älskade man magi och mystik. Var syns 
det i texten? (Ahlenius & Leibig, 2003:43) 
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luckorna med händelser från sitt eget liv och sina erfarenheter, kan det här handla 
om literary transfer och rationalisering. 

Den tredje frågan, där det gällde att hitta exempel på medeltida mystik, anser 
jag ligger i linje med erfarenhetspedagogiken när det gäller den externa polen. Man 
kan som läsare leta i texten efter sådant som är magi och mystik, utifrån sitt eget liv 
och sina egna erfarenheter, även om fokus fortfarande ligger på texten och dess 
innehåll. Man kan också koppla det till litteraturhistoria, och vad som var magi och 
mystik under den aktuella tiden, och hur detta kan beskriva textens tid. Då blir det 
en fråga om litteraturhistorisk bildningskunskap. Den sista frågan kan ge upphov till 
olika läsningar i den interna polen. Om man väljer att hitta svaret i texten från 
Tristan och Isolde, och hänvisar till den magiska kärleksdrycken, blir det endast 
fråga om en uppmärksam läsning av texten. Om man däremot skapar mening med 
hjälp av sina egna erfarenheter, handlar det istället om literary transfer och 
rationalisering. Dessutom kan man som läsare utveckla sin framställningsmedvetna 
reception genom att knyta an texten till den tid historien utspelar sig och undersöka 
hur medeltiden gestaltades 1940, då boken skrevs.  

Inramningen och kontexten till textutdraget ur Trägudars land ger den externa 
polens mål för litteraturläsande bättre möjligheter än den interna polens. Detsamma 
gäller utdraget från Tristan och Isolde, även om möjligheterna till ett litterärt 
läsande från den externa polen inte är helt optimala. Kontexten till en tredje text som 
jag analyserade i min studie men inte gått närmare in på här, Berättelsen om det 
osynliga barnet, leder även den till större möjligheter att utveckla målen med 
litteraturläsning i den externa polen än den interna. Sammanfattningsvis kan alltså 
sägas att läsningen generellt fokuseras till den externa polen. Anmärkningsvärt är att 
ingen av inramningarna leder till goda förutsättningar vare sig för ett utvecklande av 
performanskompetensen eller för den framställningsmedvetna receptionen. Till 
skillnad från detta har den erfarenhetspedagogiska läsningen större chanser att 
utvecklas. 

Närstudium 

I min analys av uppgifterna som i läroboken klassificeras som närstudium har jag 
delat in frågorna i olika kategorier. Frågorna i den första kategorin, som jag 
benämner deskriptiva frågor, har enligt min analys visat sig varken ge goda 
förutsättningar för den externa eller den interna polens mål för litteraturläsningen. 
De har med andra ord inte kunnat hänföras till någon av de två polerna och kan 
därför inte sägas ge förutsättningar för några av de mål för litteraturläsningen som 
de kan sägas ha. De frågor som placerats in i den kategori, som kan sägas innehålla 
både deskriptiva och explikatoriska delar, där svar finns i texten men tolkning och 
koppling krävs, har även dessa visat sig svåra att placera in i de båda polerna, även 
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om de delvis kan sägas leda till ett erfarenhetspedagogiskt läsande. Man kan då säga 
att frågorna som hänför sig till den externa polen överväger något. Till den tredje 
kategorin som består av explikatoriska frågor, där direkta svar ej finns i texten samt 
där eventuella förkunskaper krävs, har analysen av frågorna visat att det handlar om 
delar från de olika polerna. Externt stimuleras litteraturhistorisk bildningskunskap i 
viss mån. Internt utvecklas undervisning om litteratur genom dessa frågor. Här blir 
det med andra ord ingen av polerna som dominerar. 

Den sista frågan till Tristan och Isolde har inte placerats in i någon av 
kategorierna och analysen av den ser därför annorlunda ut. Den uppgiften kan sägas 
ge förutsättningar för ett erfarenhetspedagogiskt läsande med inslag av litteratur-
historisk bildningskunskap. Den ger samtidigt möjligheter för den interna polens 
läsande endast genom literary transfer. Viktigt att påpeka är dock att förutsättningar 
för ett utvecklande av performanskompetensen och den framställningsmedvetna 
receptionen saknas.  

Diskussion och slutsats 

Avslutningsvis kan det konstateras att denna textanalys visar att de frågor som är 
representativa för läroboken i stor utsträckning ger förutsättningar för ett läsande 
utifrån målen i den externa polen. I de uppgifter som är mer sällsynta eller ensamma 
i sitt slag visade min analys att det övervägande är frågan om en läsning som utgår 
från den interna polens mål. Texternas inramning och kontext ger också i större 
utsträckning bättre förutsättningar för den typ av läsande som eftersträvas i den 
externa polen. Endast en uppgift, den som tillhör eget skapande, är exempel på en 
uppgift som kan sägas ha ett complexity-perspektiv där läsningen utifrån den externa 
såväl som från den interna polen har goda möjligheter att utvecklas.  

Vilken läsning genererar då frågorna, uppgifterna och de litterära texternas 
kontext sammanfattningsvis? Jag vill inte hävda att lärobokens frågor helt kan 
placeras in i den ena eller den andra polen, då det finns frågor och uppgifter som 
inte går att hänföra till någon av polerna. Men mitt resultat av denna 
läromedelsanalys är att den externa polens mål för litteraturläsningen dominerar, 
medan den interna polens samtliga mål enbart framträder i enstaka fall. Vi ser 
emellertid att den litterära kompetens som tillhör den interna polen inte helt 
utelämnas, då den stimuleras i enstaka annorlunda uppgifter. Men eftersom de 
representativa uppgifterna i läroboken till stor del genererar den läsart som den 
externa polen eftersträvar, anser jag att man kan säga att denna pol dominerar. Detta 
gäller både för kontexten och för frågorna. Men eftersom vissa frågor inte helt har 
placerats in i mina två poler finns det alltså ytterligare kategorier för litterär 
förståelse som inte täcks in av de som jag har använt mig av i min undersökning. En 
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sådan torde vara att i sin läsning leta reda på fakta i texten. Jag anser dock att man 
ofta som lärare kan använda texten på sätt som genererar den läsförståelse man är 
ute efter.  

Analysen har alltså visat att det förekommer en stor del faktafrågor i 
lärobokens uppgifter, vilket leder till ett efferent läsande. Samtidigt har jag sett att 
det finns många frågor som också kan sägas ha en erfarenhetspedagogisk ansats. 
Kanske kan man också se att det även börjar ställas krav på en litterär kompetens 
som innebär någonting mer? Den kompetens jag menar är den som tillhör den 
interna polen, framförallt med betoning på performanskompetensen, undervisning i 
litteratur och det som kallas framställningsmedveten reception. Jag menar att den 
interna polen ger upphov till en litterär kompetens som både tar utgångspunkt i den 
litterära läsaren men också i texten och i dess förutsättningar. 

Hur utvecklas då litterär läsförståelse? Om läroboken inte ger stora möjligheter 
till att utveckla den litterära läsförståelse som den interna polen står för, måste lärare 
finna andra vägar att leda eleverna till en sådan kompetens. Lärare måste också följa 
de styrdokument som finns, vilket innebär att det som står i mål och betygskriterier 
blir avgörande faktorer. 
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