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Abstract 

The purpose of this paper is to examine secondary school teachers' views of epoch teaching 

what, how and why. The teachers believe that teaching about the epochs is relevant for the 

students to understand their own period in time, but also to understand the relationship 

between what has been and what will come. Teachers also feel that students are reading 

less and therefor have more difficulty absorbing the older texts. All teachers believe that 

teaching about the literary epochs should be based on the students’ frame of reference and 

that it is through connecting with students’ prior understanding they can be reached in order 

to find a base to build on. 
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1. Inledning 

Vid ett tillfälle vid en av mina VFU: er (verksamhetsförlagd utbildning) fick jag som uppgift 

att introducera några litterära epoker. Instruktionen innebar att jag genom en föreläsning 

skulle gå igenom upplysningen, romantiken, realismen och naturalismen under två längre 

lektioner. Jag försökte metodiskt måla upp en rättvis bild av epokerna och visa på viktiga 

händelser, intressanta författare och annat för att beskriva samtiden. När jag sedan började 

undervisa var det tvärstopp! Elevernas kontext var här och nu och deras referenser, eller 

avsaknad av referenser, skapade hinder. När en elev frågade om det fanns papper att skriva på 

under upplysningstiden eller om yttrandefriheten ändå inte hade företräde över censuren insåg 

jag att epokundervisningen måste presenteras på ett annat sätt. Men hur? Det har nu gått ett år 

och jag har samtalat med många lärare, både på högskolan och på gymnasiet och jag uppfattar 

det som om arbetet med de litterära epokerna inte är tillräckligt utforskat.  

Det finns många som har studerat och forskat kring läsning och läsundervisning, men få som 

har studerat undervisningen och läsningen kopplad till de litterära epokerna. De två senaste 

läroplanerna, Lpf 94 och Gy 11,  nämner de litterära epokerna. Dock går det inte riktigt att 

utläsa till hur stor del undervisningen ska präglas av dessa eller om det bara ska vara en del av 

den som allt annat. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasielärares syn på epokundervisningens vad, hur 

och varför. 

Vad anser gymnasielärare att epokundervisning är? 

Hur arbetar gymnasielärare med epokundervisningen? 

Vilka argument anger gymnasielärare för att undervisa om epokerna? 

2. Bakgrund 
De litterära epokerna är en del av ämnesplanen för svenska på gymnasiet och därför är det av 

intresse att beskriva hur det har formulerats i de två läroplaner som varit gällande under de år 

som informanterna har undervisat på gymnasiet. Eftersom det är specifikt de litterära 

epokerna som undersöks är det intressant att också definiera vad epok är och även begreppet 

historiemedvetenhet kan vara intressant att definiera. 



 

2 

 

2.1 Styrdokumenten 

Gunilla Molloy skriver i sin bok Reflekterande läsning och skrivning hur den undervisande 

lärare är präglad av sina egna tidigare lärare som har undervisat hen.1 Det innebär att den 

undervisning som i dag bedrivs i svenska skolor inte enbart styrs av 2011 års ämnesplaner. 

Lärarnas egen kanon, deras syn på svenskämnet samt deras lektionsplaneringar är delvis 

påverkade av när de genomförde lärarutbildningen, var de själva har gått i skolan och på 

vilket sätt de själva har blivit undervisade. Därför är det intressant att studera en tidigare 

läroplan, Lpf 94, och jämföra den med nuvarande läroplan då de flesta av informanterna har 

genomgått sin utbildning, och då utgått från, Lpf 94. 

2.1.1 Lpf  94 

I Lpf 94 återfanns två kurser inom kärnämnet Svenska, Svenska A och Svenska B. Dessutom 

ingick tre så kallade karaktärsämneskurser: Svenska C (Muntlig och skriftlig 

kommunikation), Litteratur och litteraturvetenskap samt Litterär gestaltning. 

Enligt ämnets syfte i Svenska på gymnasiet ska elevernas personlighet och den kulturella 

identiteten stärkas genom ämnet. Eleverna ska stärkas genom kreativiteten, analysförmågan, 

ställningstagandet och tänkandet. Litteraturen har en stor del i att stärka den kulturella 

identiteten. Genom att eleverna får ta del av kulturarvet genom litteratur och dylikt samt 

diskutera och ta ställning kan de mogna och på så sätt kan litteraturen var en del av elevens 

personliga utveckling.2  

Det är en tydlig fokus kring det kulturella arvet och språkets betydelse. Litteraturen nämns, 

men då enbart som ett redskap för att eleverna ska få möjlighet att öva upp olika färdigheter.  

I beskrivningen för kursen Svenska B inbegrips vad som kan kallas epokundervisning: 

”Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I kursen accentueras 

starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande 

samhällsförändringar.”3 

I karaktärsämneskurserna ingår de litterära epokerna. I kursen Litteratur och 

litteraturvetenskap ligger ett tydligt fokus på litteraturvetenskap och där står det beskrivet som 

följer:  

                                                           
1 Molloy, Gunilla. (1996). 
2 Skolverket (1994). 
3 Skolverket (1994). 
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Litteraturläsningen och textanalysen bidrar till fördjupad insikt i hur litteraturen 

förhåller sig samhället sett i historiskt perspektiv och till kulturella och estetiska 

strömningar. Värderingsfrågor ingår i kursen; begrepp som den litterära kanon, 

kvalitetslitteratur och populärlitteratur.4 

2.1.2 Gy 11 

Enligt svenskämnets syfte på gymnasiet ska undervisningen syfta till att eleverna kan lära sig 

att se det allmänmänskliga i skönlitteraturen, men också det som är unikt för kontexten, 

sammanhanget som texten är skriven i. Genom att använda sig av skönlitteratur, film eller 

andra medier ska eleverna komma till självinsikt och utveckla förståelse för andra människors 

livsvillkor, men också deras erfarenheter och föreställningsvärldar. Utifrån detta ska eleverna 

utmanas till nya tankesätt och perspektiv.  Tala, skriva, läsa och lyssna ska vara redskap för 

att stödja elevernas personliga utveckling. Eleverna ska förberedas inför vardags- och 

arbetslivet, men även för vidare studier genom att bygga upp en tillit till sin språkliga 

förmåga. Dessutom ska de utveckla en kunskap att kunna uttrycka sig både muntligt och 

skriftligt.5 

I ämnesplanen för Svenska 2 nämns undervisningen om de litterära epokerna. Där står det: 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från 

olika tider och epoker.  

[…] hur skönlitteraturen har formats av förhållande och idéströmningar i samhället 

och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.6 

Det är en diffus beskrivning av de litterära epokerna som återfinns i ämnesplanen för svenska 

i Gy 11. Definitionen epok nämns inte ens, men går att tolka in i ovanstående citat. Utöver 

kurserna Svenska 1, 2 och 3 återfinns även kurser som Litteratur, Skrivande och Retorik inom 

ämnet Svenska. 

2.1.3 Jämförelse av Lpf 94 och Gy 11 

Det finns en stor tyngdpunkt på språket i kursplanen för Svenska i Lpf 94, både vad gäller det 

språkriktiga men det är också en betoning på språket i form av tal och skrift. Det är tydligt att 

svenskämnet ska utrusta eleverna inför det kommande yrkeslivet och det innebär att 

                                                           
4 Skolverket (1994). 
5 Skolverket (2011), s. 160. 
6 Skolverket. (2011). 
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litteraturens roll i svenskämnet kan förklaras med att ta del av kulturarvet:”[…]ta del av och ta 

ställning till kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och 

utmanar åsikter”.7 Eleverna ska fostras in i att bli goda samhällsmedborgare. För att detta ska 

bli förverkligat inom kursen ges språket i tal och skrift som en förutsättning parallellt med 

litteraturen. I Lpf 94 beskrevs svenskämnet mer som ett färdighetsämne med hjälp av vilket 

eleven ska utveckla sina förmågor. I Gy11 har utvecklingen gått mot ett mer 

erfarenhetspedagogiskt ämne där elevens referensram och förförståelse står i centrum. 

Litteraturen ska vara en ”källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”.8 För att nå längre förväntas eleven både öva upp 

färdigheter såsom tala och skriva för att även kunna förmedla sin kunskap på ett korrekt sätt 

både vad gäller källkritik och vetenskaplig text. Däremot är det ett tydligt fokus på elevens 

förmåga att förstå och reflektera kring sin egen och andra människors situation och att 

eleverna ska nå längre genom att få en inblick i det allmänmänskliga. 

Ingen av de båda läroplanerna nämner definitionen epok och därför beskrivs inte de litterära 

epokerna. De finns beskrivningar som går att tolka till de litterärar epokerna, men skulle 

kunna vara annan litteratur med. De kurser där det nämns specifikt, Svenska B och Svenska 2, 

finns det formuleringar som snuddar vid epokundervisning och inte mer.  

I Svenska B står det: ”Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I 

kursen accentueras starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande 

samhällsförändringar.”9 och i Svenska 2 står det: ”[…] hur skönlitteraturen har formats av 

förhållande och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen”.10 

Utifrån dessa formuleringar ska sedan lärare på något sätt hålla sig till styrdokumenten och 

utforma en undervisning som förmedlar en relevant blandning av litteratur och uppgifter där 

eleverna får möjlighet att göra en personlighetsutveckling. 

2.2 Epok och epokundervisning 

Epokundervisning kan definieras på olika sätt och jag har valt att inte definiera begreppet för 

informanterna för att på så sätt få dem att själva reflektera över sin undervisning. Enligt 

Nationalencyklopedin är epok en ”avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt för 

                                                           
7 Skolverket. (1994). 
8 Skolverket. (2011). 
9 Skolverket (1994). 
10 Skolverket. (2011). 
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tideräkning, geologisk tidsenhet närmast under period och närmast över ålder”.11 Skolverkets 

kommentarer till ämnesplanerna för Svenska 1, 2 och 3 i Gy 11 ger en definition av vad 

litteraturstudierna på gymnasiet ska innebära. Där beskriver man hur litteraturstudierna i 

Svenska 2 ska ha en fokusering på ”litteratur i ett samhällsperspektiv”.12 Vidare står det även 

att det går att lägga upp litteraturstudiet kronologiskt i form av epokstudier på de program där 

eleverna läser Svenska 1, 2 och 3. Om man utgår från nationalencyklopedins definition av 

epoker och sedan lägger till vad Skolverket förväntar att eleverna får med sig från 

svenskundervisningen är det inte per automatik så att eleverna får en kronologisk genomgång 

av epokerna.  

2.3 Historiemedvetenhet 

Inom historieämnet förekommer begreppet historiemedvetenhet. I ämnets syfte förklaras att 

eleverna ska fördjupa och utveckla historiemedvetandet genom kunskap om historien, men att 

de också ska utveckla sin förmåga att förstå skeenden och hur historia används. Därefter 

kommer en formulering som på många sätt överensstämmer med det som återfinns i det 

centrala innehållet för svenskämnet. Eleverna ska ges möjlighet ”att utveckla sin förståelse av 

hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden”.13 På samma sätt som man inom svenskämnet talar om hur 

eleverna ska utveckla sin ”självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” fokuserar man inom historieundervisningen på 

att ”undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids 

villkor och värderingar”.14  

Begreppet historiemedvetenhet introducerades av Karl-Ernst Jeismann 1979. Begreppet skulle 

förklara och illustrera hur nära tolkning av det förflutna, förståelse av samtiden samt 

perspektiv på framtiden, är varandra. Begreppet visar att ingen av de tre delarna kan stå för 

sig själv. De tre samspelar och befinner sig i en process som innebär att när ”nuet förändras, 

rör sig således historien och framtiden i våra föreställningar med detta ’nu’[…] De 

förväntningar vi har på framtiden färgas alltså av både vår historietolkning och vår 

nutidsförståelse. 15 

                                                           
11 Nationalencyklopedin. 
12 Skolverket. (2011a) 
13 Skolverket, (2011). 
14 Skolverket. (2011). 
15 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. (2009, s. 47-50). 
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Med andra ord är det högst betydelsefullt att eleverna utvecklar en historiemedvetenhet för att 

kunna utveckla förmågor att förstå, förklara och kunna förutse både historiska skeenden, men 

också för att förstå ”den lilla människan” både förr och i framtiden för att på så sätt kunna 

placera sig själv i sin egen kontext. 

2.4 Tre definitioner av svenskämnet 

Det går att definiera svenskämnet på många olika sätt. Lars-Göran Malmgren har gett en 

beskrivning av ett sätt att definiera skolämnet. Han menar att man kan tala om att 

svenskämnet är tre ämnen och ämnesuppfattningar: svenskämnet som ett färdighetsämne, 

litteraturhistoriskt bildningsämne samt ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Svenska som 

färdighetsämne innebär att eleverna lär sig behärska de tekniker som krävs för att klara 

språkliga färdigheter. Utifrån denna beskrivning är svensämnet ett språkämne som ska vara 

till nytta, rent praktiskt. Innehållet blir sekundärt eftersom det är språket och elevens färdighet 

i detta som står i fokus. Ser man på svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne 

läggs ett tydligt fokus på innehållet. Här talar man om kulturarv och en fastställd kanon som 

eleverna ska läsa för att på så sätt få en gemensam referensram. Malmgren menar att man om 

man har den här uppfattningen anser att klassikerna hjälper eleverna med deras personliga 

utveckling. Svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt ämne utgår från elevernas referensram 

och deras erfarenheter, men också utifrån deras egna förutsättningar. Innehållet förändras 

utifrån hur elevgruppen ser ut. Utgångspunkten i litteraturen är det allmänmänskliga och den 

knyter an både till dåtid och till nutid. Genom läsning får eleverna en social och en historisk 

förståelse. Malmgren tror att lärare anser att svenskämnet innefattar alla tre, men att man som 

lärare kan sträva efter en av dem och att detta styrs av lärarens ställningstagande och egna 

övertygelse.16 

2.5 Tidigare forskning 

Många har studerat elevers läsning, läsförståelse och textvärldar. Allt detta är intressant att 

koppla till de litterära epokerna.  

Christina Ohlin-Scheller har undersökt gymnasieelevers textvärldar, både i skolan och på 

fritiden. Studien genomfördes genom observationer och intervjuer med elever och 

svensklärare. Resultatet visar att de litterära repertoarer som lärare och elever har skiljer sig 

från varandra. De manliga eleverna efterfrågar emotionellt engagemang och de kvinnliga 

                                                           
16 Malmgren. (1996, s.86-89). 
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påpekar avsaknaden av det kvinnliga perspektivet i litteraturen som används. Vidare kommer 

studien fram till att lärare i allmänhet har lite erfarenhet av det vidgade textbegreppet. 17 

Caroline Graeske har utvecklat hur man kan läsa med strategi på gymnasiet. Hon utgår ifrån 

tre modeller – Reciprocal Teaching, Transactional Strategies Instruction och Concept-

Oriented Reading Instruction – som alla gett effekt på läsning. Utifrån dessa har hon sedan 

skapat en didaktisk design – lässtrategi – med tolv utgångspunkter. Dessa punkter går att 

använda både i samtal, men också skriftligt. Dessa tolv utgångspunkter förväntas hjälpa 

eleverna i deras analys av fiktioner eftersom den innehåller flera läsarter. De punkter som 

nämns är: Handling, Karaktärer, Miljö, Tid, Motiv, Tematik, Struktur, Stil, Kontexter, Genus, 

Egna erfarenheter samt Metaperspektiv.18 Graeske har även skrivit om lärspel som didaktisk 

design.19 

Rita Felski beskriver i Uses of literature vilka motiv en läsare kan ha och förklarar även 

varför vi lässer. Hon lyfter också fram vilka värden som finns med litteraturläsning. Hennes 

huvudtes är att man som läsare interagerar med texten och upplever olika faser: igenkänning, 

hänförelse, kunskap och chock. Genom att beskriva läsning på det här sättet bygger hon broar 

mellan litteraturteori och gemene mans uppfattning om litteratur.20  

Louise M. Rosenblatt anser att läsningens överordnade syfte är de demokratiska värdena. 

Genom att läsa skapas ett samspel mellan text och läsare som är givande. När en text läses 

sker en aktiv handling och det är i det konkreta tillfället som förståelse uppstår. Innan 

läsögonblicket handlar texten bara om bläck och papper för att sedan i interaktionen förändras 

till betydelsefull. Två begrepp som Rosenblatt använder är efferent och estetisk läsning. 

Efferent läsning är praktisk läsning medan estetisk läsning mer styrs av impulser och är 

läsning som på något sätt ger en verklighetsflykt.21  

 

 

  

                                                           
17 Olin-Scheller, Christina. (2006).  
18 Jönsson, Maria & Öhman, Anders. 2015, s. 161-164). 
19 Tengberg, Michael & Olin-Scheller, Christina. (2015, s. 83 ff). 
20 Felski. (2008). 
21 Rosenblatt (2002). 
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3. Teori 

Anledningen till mitt val av område för studien beror på ett lektionstillfälle för något år sedan 

där jag hade en genomgång av några litterära epoker.. För att skapa en struktur i det jag 

undersöker blir skolans didaktiska frågor: vad? hur? varför? och för vilka? relevanta. Det blir 

tydligt att det handlar om: vad är epokundervisning, hur genomföra epokundervisning och 

varför behövs epokundervisning. Det blir också intressant att ställa sig frågan: för vilka, vem 

är det jag undervisar? Utifrån dessa tre välkända didaktiska frågor vill jag belysa 

epokundervisningen på gymnasiet genom några forskare som belyst dessa frågor i samband 

med litteratur och läsning: Judith Langer har studerat och beskrivit de föreställningsvärldar 

som elever använder sig av i samband med boksamtalet och Hans Georg Gadamer beskriver 

hur ”människans” kontext förändras i mötet med en annan kontext. Dock är det inte specifikt 

klassiker och epokundervisning som stått i centrum för dessa forskares undersökning, men jag 

vill använda mig av dem för att belysa läsningens betydelse och hur samma aspekter går att 

applicera på epokundervisningen. 

3.1 Föreställningsvärldar 

Judith A. Langer, professor vid State University of New York, använder sig av begreppet 

föreställningsvärldar. Hon beskriver hur olika individer har olika textvärldar. Dessa 

textvärldar består av erfarenheter, både personliga och kulturella, hur man mår, vad man letar 

efter. Föreställningsvärldar är ” dynamiska uppsättningar av sammanlänkade idéer, bilder, 

frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller våra tankar när vi läser, skriver, 

talar eller tar del av andra upplevelser där man uttrycker och delar med sig av tankar och 

tolkningar”.22 Inom föreställningsvärlden återfinns både sådant som individen förstår och inte 

förstår. En föreställningsvärld är antingen öppen för förändring eller i en förändringsprocess. 

Föreställningsvärldar går att applicera på annat än den litterära aspekten. Individer är ständigt 

i en process av förändring eller behov av förändring. 23 Langer beskriver även på vilket sätt 

elever/individer bygger upp föreställningsvärldar. Hon delar upp det i fyra faser: Att vara 

utanför och kliva in i en föreställningsvärld, Att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärld, Att stiga ut och tänka över det man vet, Att stiga ut ur och objektifiera 

upplevelsen.  

Boksamtalet står inte i centrum för min undersökning, men på det sätt som Langer beskriver 

hur föreställningsvärldar uppstår går att applicera på epokundervisningen och hur eleverna 

                                                           
22 Langer, Judith A. (1995, s. 23). 
23 Langer, Judtih. A. (1995). 
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behöver ta till sig både kontexter och texter och där målet med undervisningen är att låta 

eleverna skönja ”… hur skönlitteraturen har formats av förhållande och idéströmningar i 

samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen”.24 

3.2 Horisontsammansmältning 

En av företrädarna för den ontologiska hermeneutiken är Hans-Georg Gadamer. Han menar 

att hermeneutik inte enbart handlar om att förstå tal och skrift utan att det handlar om hur 

människan är i världen: ”Det går inte att skilja mellan förståelse av världen och medveten 

mänsklig existens. Att vara människa är att förstå”.25 Enligt Gadamer är ingenting klart förrän 

människan har förstått. Vad saker och ting betyder beror på uttolkaren som i sin tur är fast i 

sin egen kontext. På samma sätt är det för den litterära texten. När människan läser texten tar 

hen med förutfattade meningar. Dessa menar Gadamer inte är hinder utan förutsättningar för 

att förstå texten: ”Vi förväntar oss någonting visst, vi tror oss veta ungefär vad texten 

innehåller och vad författaren har haft för avsikt med den”.26 Enligt Gadamer är det endast 

genom dessa förutfattade meningar som människan kan förstå någonting. Den historiska 

utgångspunkt som människan har kallar Gadamer för horisont. När vi läser konfronteras vi 

med den litterära horisonten. Läsarens horisont ska inte bytas ut med den litterära textens 

horisont utan istället skapas tolkningen genom att de två horisonterna möts i en dialog mellan 

läsarens och textens horisont: ”Vi kan inte nå det förflutna utan att ha samtiden med oss”.27 

När läsarens kontext och förståelse smälter samman med textens historiska perspektiv sker en 

horisontsammansmältning. Hans Robert Jauss har anpassat Gadamers teori och använt den i 

samband med teorier kring receptioner.  Jauss menar att alla läsare är fast i sin egen tid och 

detta kallar Jauss för förväntningshorisont. Jauss ser inte detta som något negativt som måste 

övervinnas utan att det snarare handlar om att konstatera att texter får olika betydelse i olika 

tider, men att det inte behöver betyda att förståelsen av texten är detsamma som textens 

betydelse. Sentida förståelser eller tolkningar av texter behöver inte per automatik vara sämre. 

Ibland kan förståelse för kontexten kring verket synas tydligare i efterhand. 28 

 

 

                                                           
24 Skolverket. (2011). 
25 Tenngart, Paul. (2010, s.67-68).  
26 Tenngart, Paul. (2010, s. 67-68). 
27 Tenngart, Paul. (2010, s. 67-68). 
28 Tenngart, Paul. (2010, s. 67-68). 
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4.  Metod 
I den här studien har metoden kvalitativ intervju använts vilket innebär att det är 

informanternas svar som varit i centrum och inte intervjuarens intressen. Dessutom är inte en 

kvalitativ intervju strukturerad på samma sätt som en kvantitativ intervju. Här kan 

informanten besvara en fråga och eventuellt går det att använda sig av följdfrågor för att 

förtydliga resonemanget. I en kvalitativ intervju kan svaren vara långa och innehållsrika 

medan det i en kvantitativ intervju handlar mer om att koda svaren.29 

4.1Metoden @ografi. 

Tomas Kroksmark har utformat en metod för att göra intervjuer via internet och e-post. Han 

har valt att kalla den @ografi för att visa på att ”det rör sig om en elektronisk form av 

forskningsintervju och analysen ligger på en beskrivande nivå”.30 Metoden går ut på att 

intervjuaren inte träffar sina informanter utan skickar ut en fråga i taget till sina informanter 

för att sedan skicka nästa när informanten har besvarat den tidigare frågan. En fördel med 

denna metod är att det inte behöver ske någon transkribering eftersom informantens svar 

redan finns nertecknat. Ytterligare en fördel är att det inte uppstår någon direkt maktsituation 

eftersom intervjuare och informant inte möts i en ”fysisk” intervju.31 Alan Bryman beskriver 

vilka för- och nackdelar som finns med att samla in elektronisk data. Fördelarna kan till 

exempel vara att de som ska delta kan göra detta när de har tid och därför inte styrs av en 

specifik plats och dag, samt att intervjuerna inte behöver spelas in varför informanten slipper 

ett moment som kan skapa nervositet. Eftersom intervjuare och informant inte möts öga mot 

öga kan intervjuarens personlighet inte påverka resultatet. Dessutom besvarar informanterna 

frågorna i en miljö som de känner sig hemma i. Nackdelarna med att utföra intervju via e-post 

kan vara att en intervju kan dra ut på tiden om informanten inte är så samarbetsvillig: 

möjligheten att avbryta intervjun är större när informanten inte sitter öga mot öga med 

intervjuaren. Svaren som skrivs behöver inte alltid vara så spontana eftersom informanten får 

tid att tänka efter och informanten kan dessutom söka information och på så sätt hitta det 

”rätta” svaret på annat sätt än att enbart besvara frågan på egen hand.32 Det går att föreställa 

sig fler nackdelar än dem Bryman behandlar: informanterna upplever det inte lika seriöst när 

de kan sitta och besvara frågorna själva. Det finns även nackdelar med att informanterna vet 

vem intervjuaren är. Det skapar ytterligare ansvar hos intervjuaren. Dock kan informanterna 

                                                           
29

 Bryman, Alan. (2008). 
30

 Kroksmark, Tomas. (2006). 
31

 Kroksmark, Tomas. (2006). 
32

 Bryman, Alan. (2008). 
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googla på namnet om intervjuaren är okänd, vilket ändå leder till att de på något sätt får en 

bild av vem intervjuaren är.  

För att få lite inblick i hur jag på bästa sätt skulle nå ut till svensklärare som informanter 

samtalade jag initialt med en svensklärare om vilken metod jag skulle använda. Jag fick rådet 

att välja intervju eller något liknande. Vi diskuterade även fokusgrupper, men svaret jag fick 

var att det finns många som inte riktigt vågar presentera sin undervisning för andra, inte ens 

sina kolleger. En annan anledning att exempelvis inte kunna genomföra fokusgrupp var tiden. 

Under vårterminen med nationella prov i både svenska och engelska kunde det vara svårt att 

hitta en gemensam tid. Dessutom hade inte alla mina informanter kunnat infinna sig på 

samma ställe, vilket hade varit en svårighet med fokusgrupper 

4.2 Tillvägagångssätt 

I förberedelserna för uppsatsen tillfrågade jag ett 20-tal lärare och efterfrågade informanter i 

gruppen Svensklärarna på Facebook. Jag gjorde även en förfrågan via Facebook bland mina 

vänner. Dessa efterforskingar genererade sju informanter; tre män och fyra kvinnor. Jag 

försökte att nå lärare ur ett brett område, men det slutade ändå med att de lärare som ställde 

upp fanns i min egen omgivning. Urvalet av informanter känner till vem jag är, några bara till 

namnet, andra känner mig väl. Jag har kommit i kontakt med samtliga under mina 

praktikperioder under lärarutbildningen förutom en som jag känner sedan barndomen. Fem av 

lärarna undervisar på samma skola och av de två andra undervisar en i Stockholm och den 

andra arbetar inte som lärare just nu, men har undervisat i Svenska fram till förra våren vilket 

innebär att hen är förtrogen med både Läroplan för de frivilliga skolformerna 94 och 

Läroplan för gymnasieskola 2011(hädanefter kommer jag att förkorta dessa med Lpf 94 och 

Gy 11). 

Lärarna tillfrågades och de fick en beskrivning av metoden. Jag förklarade att de behövde ha 

undervisat i Svenska enligt Gy11 eller undervisa utifrån den nu under det här läsåret för att 

kunna svara på frågorna i @ografin.  När de sedan tackade ja till att delta fick de välja en dag 

som passade för en intervju. På morgonen den utvalda dagen skickade jag den första frågan. 

De flesta av informanterna genomförde intervjun på en dag, men en av informanterna tog 

några veckor på sig och fullföljde dessutom bara halva intervjun. De svar som hen besvarade 

användes i resultatet. 

För att inte få för många underrubriker i resultatet utgick jag från de tre frågeställningar när 

jag valde sju underrubriker.  
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• Vad: Synen på svenskämnet, Upplevelsen av epokundervisningen 

• Hur: Arbetssättet: urval, litteratur och metoder, Exempel på lektionsupplägg kring en 

epok, Ämnesövergripande samarbete, Svårigheter och möjligheter med 

epokundervisning 

• Varför: Syftet med epokundervisningen, Förändring av elevernas historiemedvetenhet. 

Utöver de tre frågeställningarna påverkade även informanternas svar uppdelningen. När 

de valde att göra smidiga övergångar mellan frågorna utkristalliserades samband som 

också påverkade till de underrubriker som sedan utformades. 

Det har varit en tydlig fokusering på elevernas förståelse och möjlighet att koppla det lästa 

till sin egen referensram. Många av informanterna har beskrivit hur de använder sig av 

tematiskt upplägg för att på så sätt använda både samtidslitteratur och klassiker för att 

lyfta det allmänmänskliga. 

Alla informanter påpekar tidsbristen och hur svårt det är att hinna med allt det man skulle 

vilja. Några förklarar hur urvalet av litteratur eller urvalet i läroböckerna begränsar vilka urval 

de gör i samband med de litterära epokerna. 

En av informanterna påpekar att det inte står någonstans att man måste arbeta med samtliga 

epoker och en annan informant påpekar den tydliga fokuseringen på västvärldens kanon i 

läroböckerna. 

Samtliga informanter anser att eleverna har en sämre förmåga att kontextualisera mot vad de 

tidigare har haft (de flesta har undervisat 10 år eller längre). Några vill mena att elevernas 

historiemedvetenhet har blivit sämre, medan andra anser att elevernas problem att förstå 

kontexten beror på att de läser för lite och på så sätt inte kan ta till sig de äldre texter som är 

svåra att läsa. 

 4.3 Metoddiskussion 
Av de sju informanterna var det sex som till slut deltog och besvarade samtliga frågor. Dessa 

fick sedan möjlighet att berätta hur de uppfattade metoden.  De upplevde det positivt att 

kunna delta genom att besvara frågorna när de själva hade möjlighet. Informanter är hämtade 

från tre orter i Sverige och en förutsättning för att kunna utföra studien under tio veckor har 

varit att genomföra den via e-post och inte genom inbokade möten. Vid en sådan metod kunde 

sjuka barn, hastigt inplanerade sammanträden och konferenser samt försenade tåg varit något 

som kunnat påverka intervjuerna. Jag har upplevt det som att informanterna har tagit sig tid 
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att besvara frågorna och ibland har det avvaktat några timmar att svara. Ibland har de även 

utnyttjat möjligheten att reflektera och återkomma nästa dag. 

Det finns en fara att intervjun drar ut på tiden (trots att man bestämt en specifik dag). Det 

skedde med en av informanterna. Hälften av frågorna besvarades, men under ett par veckor 

och till slut upphörde intervjun helt. 

Vid många tillfällen under de veckor som jag har genomfört den här undersökningen har jag 

insett att många av de infallsvinklar som informanterna har kommit med både skulle berikat 

och utmanat vid en gruppintervju, som till exempel fokusgrupp. Det är en intressant 

erfarenhet att bära med sig från undersökningen: att det kollegiala lärandet inte enbart ses som 

en tillgång utan snarare både som ett ”hot” eller tillrättavisande. 

Några av informanterna var oroliga över hur mycket tid intervjun skulle ta, men dessa har i 

efterhand utvärderat och sagt att det var en smidig form av intervju. Jag tolkar utvärderingen 

som att det uppfattas som bättre med en digital intervju än att försöka träffa samtliga 

informanter. Datorn är ständigt närvarande och lärarna har kunnat svara både under arbetstid, 

men också kvällstid eller tidiga morgnar.  

Det kan finnas både för- och nackdelar med att informanterna vet vem den som intervjuar är, 

men jag upplever att samtliga lärare har svarat på frågorna utan att förställa sig. Ingen av dem 

har enbart hänvisat till styrdokumenten utan svarat med egna ord och med förankring i sina 

erfarenheter. Det går inte att veta på vilket sätt min studie skulle sett ut om jag haft 7 anonyma 

informanter, men jag tror att samtliga i den här studien gick in med inställningen att jag var 

genuint intresserad och att de ville svara på mina frågor. 

De flesta av frågorna har besvarats utan att behöva förtydligas, men bland annat frågan om 

synen på svenskämnet och vad de tre definitionerna står för har ibland behövts förklaras. 

Frågan om hur de tänker kring att undervisa om epokerna var från min sida tänkt som en 

öppen fråga där informanterna skulle få möjlighet att reflektera kring sin egen uppfattning 

(och inte enbart referera till styrdokumenten). När ordet undervisa fanns med i frågan började 

samtliga informanter att besvara den med beskrivningar kring hur man arbetade med epoker. 

Svaren har varit intressanta, men inte riktigt vad jag efterfrågade. 

Informanterna har bjudit på sin erfarenhet och sitt sätt att undervisa och det är gedigna och 

genomtänkta svar som jag har fått ta del av.  
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5. Resultat 

I resultatet har jag valt att ge en sammanfattning av de svar som informanterna har gett under 

sju punkter: Synen på svenskämnet, Syftet och upplevelsen av epokundervisning, 

Arbetssättet: urval, litteratur och metoder, Exempel på lektionsplanering, Ämnesövergripande 

samarbete, Förändring av elevernas historiemedvetenhet, Svårigheter och möjligheter med 

epokundervisning. Hur dessa underrubriker vuxit fram finns återgivet under kapitel 4 i 

samband med att genomförandet beskrivs.  

Det blir mer relevant att beskriva informanternas svar i en tematisk form än att redovisa 

samtliga sju var för sig. Genom att formulera resultatet på det här sättet blir skillnader och 

likheter tydligare. 

5.1 Presentation av informanter 

Informanterna består av sju gymnasielärare varav en inte fullföljde intervjun utan endast 

deltog till och med frågan om litteraturval. Tre män och fyra kvinnor har deltagit. Lärarna har 

arbetat olika länge: från 7-31,5 år och ämneskombinationerna är Svenska/Engelska, 

Svenska/Historia, Svenska/Tyska. Dessutom har några Latin, Filosofi och Människan och 

språket som de undervisar i. 

5.2 Sammanställning av resultat 

Redogörelsen av informanternas svar redovisas i en sammanfattande text där enbart specifika 

förklaringar som förstärker resonemanget nämns. Även om någon informant avviker från de 

övriga i sitt resonemang lyfts svaret fram. När samtliga informanter är överens återges inte 

ordagrant vad varje lärare har svarat.  

5.2.1 Synen på svenskämnet 

Samtliga informanter beskriver på olika sätt hur de tar sin utgångspunkt i elevernas 

referensramar och var de befinner sig i nuläget, men de menar att svenskämnet är både ett 

färdighets-, ett litteraturhistoriskt bildnings- samt ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Informant 

A beskriver det som att svenskämnet är ”erfarenhetspedagogiskt med inslag av 

litteraturhistoriskt som medvetet styrt in läsningen av skönlitteratur mot att svenskan blir ett 

färdighetsämne” medan informant E inte vill använda kategorisering och menar att det inte 

finns ett tillvägagångssätt eller ett pedagogiskt synsätt som är ”allena saliggörande”. Det 

handlar om ett gott omdöme och sunt förnuft. Informant C menar att ämnet innehåller alla tre 

beskrivningarna, men vill även beskriva svenskämnet som ett demokratiämne. Informant E 

beskriver ämnet som erfarenhetspedagogiskt och nämner inte de två andra definitionerna. 
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Informant F gör en skillnad mellan de olika kurserna på gymnasiet och menar att alla tre 

definitionerna finns med, men att det är fokusering på det erfarenhetspedagogiska i den 

inledande kursen och att de två andra blir mer tydliga på senare kurser. Informant G har 

samma syn som övriga informanter, men beskriver de tre definitionerna utifrån att det 

erfarenhetspedagogiska ger möjlighet till att förstå sig själv, få självförtroende genom att 

kunna hantera språket. Svenskämnet som färdighetsämne vill informant G beskriva som 

förberedelse för högskolestudier, men även för arbetslivet och det litteraturhistoriska 

bildningsämnet för att det berikar människan och att litteraturen kan förbereda för det som en 

människa kan tänkas möta. 

I en av frågorna uppmanades informanterna att reflektera över det som står i ämnesplanen för 

Svenska 2 som går att koppla till litterära epoker: ”[…] hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen”.33 Informant A anser att det innebär att eleverna måste känna till 

viktiga historiska händelser och att det är dessa som kan förklara varför en ny idéströmning 

uppstår. Nästa steg är att tolka litteraturen utifrån den historiska kontexten och sedan komma 

fram till hur litteraturen har påverkat samhällsutvecklingen. Informant A menar att 

formuleringen i ämnesplanen visar på hur viktigt det är att läsa om litteraturen och om 

eventuella debatter omkring den: ”Allt annat blir ointressant och leder bara till lösa 

antaganden”. Informant B svarar att det betyder att man ska ägna sig åt att samtala om 

samhället som kontext i samband med litteraturläsning och att eleverna behöver ha en 

historiemedvetenhet. Informant C tolkar det som att man behöver ha ett sammanhang och en 

förståelse: att litteraturen speglar tiden (epoken) och att litteraturen kan väcka debatt, göra 

skillnad och påverka. Hen ger exempel på Det går an av Carl Jonas Love Almqvist. Informant 

C läser inte in att det står något om någon kronologisk aspekt men att det kan vara ett sätt att 

närma sig en förståelse för sin samtid. Då upptäcker man att ”allt inte är nytt under solen”. 

Informant D tolkar texten som att det handlar om att peka på hur litteraturen har påverkats av 

epoken och hur författare påverkade samhällsutvecklingen genom att vara kritiska. Genom att 

koppla epokerna och litteraturen med samtidslitteratur kan eleverna förstå varför litteraturen 

skrevs och att den skrevs för något mer än bara underhållning. Även informant E är inne på 

samma spår och ger exempel som Robinson Crusoe, Gullivers resor och Oliver Twist som 

exempel där det kan vara intressant att göra kopplingar till hur samhällspåverkan sker i dag. 

Informant E beskriver även hur hen har arbetat med Anna Maria Lenngrens ”Pojkarne” och 

                                                           
33 Skolverket. (2011). 
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då samtalat med eleverna om ett politiskt innehåll. Hen anser att elevernas historiska 

allmänbildning är låg, men att man genom att servera lite verktyg kan komma en bit på väg 

genom en kort överblick av franska revolutionen. Då ser man ”Pojkarne” på ett annat sätt. 

Informant F kopplar samman skrivelsen i ämnesplanen med Voltaire och upplysningstiden 

och med yttrandefriheten. Hen beskriver hur detta är aktuellt i dag om man ser på Vilks 

rondellhundar eller på attentatet mot Charlie Hebdoe. Hen ger ytterligare exempel som att 

Betnér får säga vad som helst i talet till nationen och att Odelberg får skämta om CP-skadade 

(för att han själv är det): ”Idén om det gudaförklarade geniet under romantiken, går ju lätt att 

överföra på musiker, fotbollsspelare mm”. 

5.2.2 Syftet med epokundervisningen 

En sammanfattning av de svar som informanterna ger av detta är alla knutna till en 

kontextuell aspekt. Informanterna talar än en gång om den möjlighet till förståelse som 

eleverna får tillgång till genom att läsa litteraturen och på så sätt få kunskap om hur 

människor levde och tänkte. En annan aspekt är att eleverna får förståelse för sin kultur och 

ytterligare en att de får en förståelse för det allmänmänskliga, eller som informant E beskriver 

det: ”öka insikten om och förståelsen för vad det innebär att vara människa. Inte bara vid en 

viss tidpunkt, i en viss miljö, utan i alla tider”. Informant C ger en parallell mellan antikens 

tragedier och dagens tv-serier. Informant C påpekar även att man måste inse ”att vi läser med 

dagens glasögon på näsan och att vi har väldigt svårt att se något annat perspektiv. Man kan 

inte uppleva en tid igen.” Informant D poängterar att eleverna ska få kunskap om och 

förståelse för hur samhället påverkade litteraturen och att författarna faktiskt även de 

påverkade samhället genom det de skrev”. Informant D påpekar dock att tiden inte räcker till 

för djupdykningar. Ett annat begrepp som kommer upp i samband med syftet med 

epokundervisning är allmänbildning. Informant C, E, F och G nämner detta och informant F 

menar att man uppnår det tillsammans med anknytningen till det historiska skeendet och 

anknytningen till samtiden genom att arbeta kronologiskt: ”Det allmänmänskliga hade sin 

variant förr i tiden”. Informant C menar att allmänbildning ger en viss makt när man kan säga: 

”Jag vet vad de pratar om”. Att läsa/ se film från olika epoker utvecklar ju också 

analysförmåga, läsförståelse osv”. 
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5.2.3 Upplevelsen av epokundervisning 

Informant B upplever att det är roligt och att undervisningen stundtals får vara en 

ögonöppnare för eleverna när de upptäcker att en del inte har förändrats: ” att vara människa 

är att drivas av samma känslor, drömmar, bekymmer osv.”. Informant B anser även att 

epokundervisningen ger utrymme för att titta på hur språket har förändrats och varför och att 

samtidigt tala om hur samhälle och litteratur hör ihop. Informant C anser att man genom att 

arbeta tematiskt kan plocka fram temata som visar på exempelvis hur människosynen har 

förändrats och att då även koppla in samtiden. Hen beskriver även hur eleverna lär sig om 

olika genrer och vilka genrer som är mest frekventa under respektive epok: ”I undervisningen 

kan epokstudierna mycket väl utgöra underlag för ex muntliga anföranden eller essäer där 

elevens möjlighet både att använda analytiska begrepp och visa sin kunskap, men också 

koppla vidare till hur man själv hade handlat exempelvis”. Informant D betonar att det är 

genom att arbeta tematiskt och sammanföra dåtid och nutid som eleverna förstår epokerna och 

hur de kan påverka oss i dag. Hen betonar att det inte behövs några faktaprov eller ”regelrätt” 

epokundervisning. Informant F menar att epokundervisning faller sig naturlig. Hen har prövat 

att börja i 1800-talet och gå fram mot nutid för att sedan backa men hen ger inte något svar på 

hur det har fungerat. Däremot beskriver informant F hur filmatiseringar är ett bra komplement 

till textstudierna och dessa oftast väcker elevernas intressen. Informant G tycker att det är bra 

att arbeta kronologiskt och på så sätt koppla dåtidens samhälle till litteraturen och se ”hur 

tidens tanke färgar av sig i det skrivna – att allt hänger ihop”.  Exempel på vad detta kunde 

tänkas vara är allmänbildningen, och bildningen: att vissa begrepp och namn är viktiga att 

känna till för att förstå samhällsdebatten. 

5.2.4 Arbetssättet: urval, litteratur och metoder 

Samtliga menar att intentionen är att hinna med samtliga epoker, men tidsbrist innebär att man 

får fokusera på några, låta eleverna grupparbeta kring några och eventuellt ta de senare 

epokerna i Svenska 3 för de som läser den kursen. Då är det främst modernismen som lämnas 

till nästa kurs.  

Informant A, B, C och F menar att det är utbudet på skolan, vilka romaner som finns i 

klassuppsättningar som styr valet av litteratur. Informant A, B, C och D menar att valet av 

litteratur påverkas av vad eleverna är intresserade av. De beskriver hur viktigt det är att skapa 

intresse och att utgå från en referensram som är känd för eleverna för att sedan angripa nya 

kontexter.  Informant D beskriver hur hen låter eleverna välja från en lång lista med romaner 

och väljer vad de tycker om. Sedan anpassar hen uppgiften utifrån valen. Informant D påpekar 
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också att hen vill använda provocerande texter som utmanar elevernas sätt att tänka. Som 

exempel lyfter hen upp Stagnelius (”Till förruttnelsen”) som eleverna brukar uppskatta på 

grund av det dubbla budskapet. Jonathan Swifts resonemang däremot i Ett anspråkslöst 

förslag, som också är en provocerande text, uppfattar de som ”knäppt”. 

Samtliga informanter anser att variationen av metoder är viktigt i epokundervisningen. 

Informant D förklarar hur variationen är ”en av grundbultarna i undervisningen så jag varierar 

mycket dels för att undervisningen ska kännas motiverande, dels för att eleverna behöver 

olika sätt att lära/se saker”. Informant E använder sig av många olika metoder, men menar att 

det mest centrala är litteraturdiskussionen som oftast är muntlig, men där informant E på 

senare tid har börjat använda sig av skolans lärplattform och låtit eleverna ha en skriftlig 

diskussion i stället.  

5.2.5 Exempel på lektionsupplägg kring en epok 

Några av informanter delade frikostigt med sig av lektionsplaneringar.  Informant D beskriver 

hur hen arbetar tematiskt och samtidigt kopplar dåtid med nutid. När det gäller Renässansen 

får eleverna efter en genomgång av epoken titta på en filmsnutt från tv-spelet Assassins Creed 

2 som utspelar sig under Renässansen. Därefter läser de recensioner av spelet och arbetar med 

ordkunskap eftersom den är formellt skriven och därefter skriver eleverna ett referat av 

recensionen. Utöver detta läser de utdrag ur texter från renässansen som Boccaccio och ibland 

blir det samarbete med engelskan och de läser då Shakespeare. Informant D ger också 

exempel på hur hen kombinerar då och nu i samband med Upplysningen. Då läser de Ett 

anspråkslöst förslag av Jonathan Swift och arbetar samtidigt med argumentation. Eleverna får 

som uppgift att skriva en debattartikel och argumentera mot de idéer som Swift lyfter fram. I 

samband med denna text samtalas det om det satiriska och hur och varför Swift använde sig 

av detta för att framföra kritik mot samhället och dess ledare. 

Informant B ger inga konkreta exempel, men beskriver hur hen brukar arbeta sig igenom 

epokerna som följer med några återkommande teman. Dessa kan vara barnen, kvinnorna och 

männens situation, makt, hjältar, pengar. Vilka teman som används beror på vilken klass det 

är som undervisas.  

Informant C beskriver hur hen varvar metoderna: ibland läser de, ibland ser de på film och 

ibland ser det tv-program som speglar epoken. Hen föreläser ibland och låter eleverna hålla 

föredrag för varandra ibland. Inledningsvis försöker informant C att skapa intresse för epoken 

genom att berätta något som kan skapa intresse för tiden. Exempelvis berättar hen om Kung 
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Oidipus utan att avslöja tiden för att se om eleverna känner igen den från något sammanhang 

(exempelvis en tv-serie).  

Både informant C och D beskriver hur de använder sig av Dante och hur han reser ner i 

helvetet. I grupp får eleverna skapa en egen helvetestratt och beskriva vilka som skulle hamna 

där, vilka brott som är värst. Dessa samtal leder till etiska diskussioner.  

Informant D ger även exempel på hur romantiken passar till lyrikanalyser. Inledningsvis visar 

hen konstverk på storbild samtidigt som eleverna får höra Chopin. Under tiden skriver de ner 

ord som de tycker beskriver epoken. Vid ett sådant här tillfälle brukar en del nyckelord som 

förknippas med romantiken diskuteras. Det är här hen brukar använda Stagnelius ”Till 

förruttnelsen” och de brukar diskutera hur den kan tolkas, stilen samt ord och uttryck. När 

eleverna har fått dessa delar med sig får de möjlighet att analysera en dikt själva. 

Informant E beskriver hur hen sätter den litterära texten och det påföljande samtalet i centrum. 

För att förstå texten får eleverna även genomgångar kring epoken både vad gäller författare, 

samtid och epoken som helhet. Informant E har nu börjat använda sig av skolans lärplattform 

och låter eleverna komma till tals där och ge varandra idéer. En bra examination är utredande 

tal eller text. 

Informant F arbetar kronologiskt, men lägger in moment emellan ”så att eleverna inte 

ledsnar”. Hen använder sig av ett tematiskt upplägg och anknyter samtidigt till tidigare lästa 

texter. Ibland ser de ett filmavsnitt och läser sedan samma scen eller tvärtom.  

Informant G fördjupar sig i någon text och författare. Exempel på detta kan vara att berätta 

om Oidipus och sedan låta frågorna handla om vad ödet är i elevernas vardag. Ett annat 

exempel kan vara att de får göra en fortsättning på ett verk, exempelvis Lysistrate. Informant 

G anser att det är bättre att låta dem ”läsa någon riktig text än att köra med omarbetningar”. 

Hen visar aldrig filmer om tiden som exempelvis Arnfilmerna, men menar att exempelvis 

filmen Gullivers resor eller Frankenstein säger mycket om romanernas samtid.   

5.2.6 Ämnesövergripande samarbete 

Informant A har arbetat övergripande kring epokundervisningen vid något tillfälle. Då har hen 

arbetat med lärare i engelska, bild och biologi utgått från en gemensam epok. Det har också 

förekommit samarbete kring en specifik text. Övriga informanter arbetar inte 

ämnesövergripande. Anledningarna beror på att det är tidskrävande, men att man har kontakt 

med exempelvis läraren som undervisar klassen i engelska för att det inte ska uppstå krockar i 



 

20 

 

litteraturvalet. Informant C beskriver hur hen skulle vilja arbeta ämnesövergripande och ger 

exempel på hur litteraturen då skulle kunna vara ett komplement till historieämnet med 

levande berättelser om hur den lilla människan påverkas av historien. Informant C menar 

också att det finns möjligheter att arbeta tematiskt med epokerna och då främst med 

samhällskunskapen, psykologin och historian. Hen påpekar också att man inte får glömma att 

koppla språkhistorian till de litterära epokerna och på så sätt skapa ett samband mellan de 

olika momenten i svenskämnet. 

5.2.7 Förändring av elevernas historiemedvetenhet 

Några av informanterna menar att de inte kan svara på om elevernas historiemedvetenhet har 

förändrats under de år som de har undervisat. Men samtliga berör hur svårt eleverna har med 

att förstå kontexten. Informant B beskriver hur eleverna har svårt att se sambanden mellan 

saker och menar att det handlar om att de har läst mindre och inte har samma kunskaper i 

historia som tidigare. Informant C menar att eleverna har svårare att ta till sig texter överlag 

vilket gör att det blir ytterligare ett hinder när texterna är gamla. Det mesta av energin går åt 

till att förstå vad det står i texten och sammanhanget blir sekundärt. Informant C belyser också 

problematiken kring att eleverna inte tänker ämnesövergripande. Det man har läst i historian 

lämnar man åt historian och tar inte med den kunskapen in i svenskämnet. Dessutom menar 

informant C att förmågan till inlevelse till en skriven text har förändrats vilket också försvårar 

möjligheten att förstå något från dåtid. Här kan filmen vara en möjlighet. Informant F 

beskriver hur eleverna uppfattar allt väldigt svart eller vitt när de förväntas förstå epoken 

utifrån hur man levde, tänkte, vilka livsvillkor som gällde. Där menar informant F att det blir 

ett naturligt tillfälle att arbeta med källkritik och källhantering. Informant E anser att 

förändringen är till det sämre och menar att hjälpa eleverna att utveckla deras 

historiemedvetenhet och förmåga att kontextualisera är helt avgörande i mötet med en äldre 

text. Informant A har undervisat i många olika sammanhang och hens uppfattning är att var 

man arbetar och med vilka elever påverkar hur historiemedvetenheten ser ut. Dock beskriver 

informant A hur hen i dag arbetar med studiemotiverade elever inom det humanistiska 

programmet och att hen även där upplever att eleverna har svårigheter att kontextualisera: ”De 

elever jag har nu har bra koll på epokerna redan innan, men ändå har de svårt nu i trean att 

sätta ihop sina kunskaper om viktiga händelser, konsthistorisk utveckling och idéhistoriska 

utveckling med vad vi läser”. Informant A berättar också om hur eleverna vill ha repetition på 

grund av att de upplever att de har svårt att komma ihåg vad som hör till vad.  
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5.2.8 Svårigheter och möjligheter med epokundervisning 

Informant B, C och D anser att en av svårigheterna med epokundervisning är att få eleverna 

att uppleva det meningsfullt. Informant C och D påpekar tidsbristen. Informant D förtydligar 

att det inte står någonstans i styrdokumenten att man måste undervisa om alla epoker, men 

menar att det är många lärare som tror det. Informant A talar om de omfattande kunskaper 

som krävs för att förstå vad en idéströmning är och ser då elevens förmåga till läsning och 

tolkning som en svårighet.  

Informanterna visar på många möjligheter. Bland annat nämns strukturen. Både informant A 

och informant F beskriver hur strukturen och referensramen blir ett bra verktyg som eleverna 

kan knyta upp kunskapen kring. Informant A beskriver hur epokundervisningen är helt 

avgörande för de elever som vill veta ”vart vi är på väg”. Informant F menar att elever har en 

tendens att kategorisera och det generaliseras mycket bland dem. Något som hen menar 

förstärks av läromedlen. Informant B, C, D och E talar om de möjligheter till förståelse som 

epokundervisningen ger. Informant C talar om att eleverna genom kunskap och bildning 

”förstår sin egen kultur och samtid och upptäcka att fenomen återkommer i historien”. 

Dessutom ser informant C det som en möjlighet att få eleverna att få upp ögonen för sådant 

som de vanligtvis inte ser. Informant B drar också parallellen mellan dåtid och nutid och 

menar att insikten om pennans makt kan vara en möjlighet. Informant D uttrycker att det finns 

en stor möjlighet till variation inom epokundervisningen 

5.3 Sammanfattning 

Det har varit en tydlig fokusering på elevernas förståelse och möjlighet att koppla det lästa till 

sin egen referensram. Många av informanterna har beskrivit hur de använder sig av tematiskt 

upplägg för att på så sätt använda både samtidslitteratur och klassiker för att lyfta det 

allmänmänskliga. 

Alla informanter påpekar tidsbristen och hur svårt det är att hinna med allt det man skulle 

vilja. Några förklarar hur urvalet av litteratur eller urvalet i läroböckerna begränsar vilka urval 

de gör i samband med de litterära epokerna. 

En av informanterna påpekar att det inte står någonstans att man måste arbeta med samtliga 

epoker och en annan informant påpekar den tydliga fokuseringen på västvärldens kanon i 

läroböckerna. 
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Samtliga informanter anser att eleverna har en sämre förmåga att kontextualisera mot vad de 

tidigare har haft (de flesta har undervisat 10 år eller längre). Några vill mena att elevernas 

historiemedvetenhet har blivit sämre, medan andra anser att elevernas problem att förstå 

kontexten beror på att de läser för lite och på så sätt inte kan ta till sig de äldre texter som är 

svåra att läsa. 

 

 

 

  



 

23 

 

6. Diskussion 

Informanternas syn på svenskämnet har på många sätt varit överensstämmande. Samtliga 

nämner svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt. Tyngdpunkten i ämnet kan sedan förklaras 

med färdighet eller bildning/allmänbildning, men samtliga informanter beskriver hur viktigt 

det är att utgå från eleverna för att sedan gå vidare. Detta återkommer informanterna till ofta i 

samband med att de beskriver sina exempel på lektionsplaneringar. Utöver att de beskriver 

vad, hur och varför lägger de även till elevernas referensram och förutsättningar i 

sammanhanget. Det blir ett tydligt exempel på att eleven/eleverna ständigt står i centrum för 

den undervisning som dessa sju informanter ger exempel på. En av informanterna vill även 

lägga till att det kan vara ett demokratiämne. Med andra ord kan Gadamers teori kring 

horisontsammansmältning appliceras på resonemanget. Gadamer anser att den förutfattade 

bilden som man bär med sig är en förutsättning för att kunna ta till sig något nytt som sedan 

blir en horisontsammansmältning. Elevernas referensram behövs för att förstå den nya 

kontexten. 

Bland informanterna finns förespråkare både för att arbeta kronologiskt och/eller tematiskt. 

En av informanterna anger tematiskt arbete som en möjlighet till ämnesövergripande 

samarbete och en annan förtydligar att det inte krävs av läroplanen att man går igenom epoker 

kronologiskt. Den mer rådande uppfattningen tycks vara att en genomgång av de litterära 

epokerna mer eller mindre förväntas om man undervisar i Svenska på gymnasiet och då med 

en fokus på dessa i Svenska 2. 

Flera av informanterna nämner film som en metod att använda i samband med de litterära 

epokerna. En av informanter anser att det finns många fördelar med att visa filmer som utgår 

från verk från tidigare epoker, men att filmer om en epok inte känns relevanta. En annan av 

informanterna lyfter fram program från utbildningsradion om epoker som en bra metod och 

hen nämner även filmer om epoken. Det visar att det finns många sätt att undervisa om de 

litterära epokerna, men också att det finns många uppfattningar kring på vilket sätt eleverna 

bäst tar till sig kontexten. 

Ingen av informanterna vill direkt påstå att elevernas historiemedvetenhet har förändrats. 

Svaren kan tyda på att frågan är ställd på ett sätt som får dem att bli tveksamma. Dock 

påpekar samtliga informanter att eleverna saknar förutsättningar för att kontextualisera och en 

del av lärarna antyder att det kan ha att göra med elevernas erfarenhet av läsning. Ett av 

problemen tror man är att de läser för lite och att ett äldre språk och en annan stil än den 
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”moderna” hindrar dem i deras försök att kontextualisera. En av informanterna nämner att 

undervisning kan komplettera ”luckor” som en del elever har kring historieämnet och många 

informanter återkommer till hur viktigt det är att eleverna blir allmänbildade. 

Den litteratur som informanterna nämner och beskriver att de använder sig av är från en 

västerländsk kanon. En av informanterna uttrycker en besvikelse över att det är en fokusering 

på det västerländska i beskrivningen av epokerna. Hen är också den informant som ger 

exempel på andra titlar som inte går att koppla till den västerländska kanon. Läromedlen har 

en stark påverkan i skolan och utöver kommentaren kring den västerländska koncentrationen 

har även en informant påpekat att läromedlen är generaliserande och att detta förstärker 

elevernas förmåga att generalisera och kategorisera. Läromedlens ställning i skolan och i 

undervisningen är en intressant fråga att ta med sig och reflektera över. 

Frågor om litteraturval och ämnesövergripande samarbete är de frågor som har fått få svar. 

Den litterära kanons ”makt” är snarare ett konstaterande än något som informanterna vill 

diskutera. Det kan bero på hur frågorna ställts, men eftersom informanterna i andra frågor har 

velat förtydliga vad de menar är nog detta en icke-fråga. Två av informanterna nämner att de 

har arbetat ämnesövergripande och ger exempel på hur. Övriga anser att det är svårt, tar för 

lång tid och att om de samarbetar sker det med deras andra ämne vilket innebär att de då 

samarbetar med sig själv. Även detta uppfattas som en icke-fråga bland informanterna. 

Enligt kursplanen för Svenska i Lpf 94 samt ämnesplanen för Svenska i Gy11 är 

undervisningen i de litterära epokerna en del som allt annat. Begreppet epokundervisning 

förekommer inte ens. I kommentarerna till Gy 11 skriver Skolverket att det går att arbeta 

kronologiskt om eleverna läser samtliga tre hundrapoängskurser i ämnet. Med andra ord är det 

inget som Skolverket kräver att man ska göra. Språket har en stark position i Lpf 94 och även 

kulturtanken nämns. I Gy11 är det en tydlig fokus på elevens personlighetsutveckling och här 

ligger fokus på förståelse av andra och hur litteraturen ska användas för att eleven ska nå 

självinsikt. Det är intressant att något som nämns i så vaga formuleringar får så stor del i 

kursen Svenska B och Svenska 2 på gymnasiet.  

En intressant iakttagelse som jag har gjort under studiens gång är att begreppet 

epokundervisning inte nämns i läroplanerna. Informanterna har vid några tillfällen korrigerat 

mina frågor eller velat få dem omformulerade. Men begreppet epokundervisning har fått stå 

oemotsagt. En av informanterna har förtydligat att det inte står någonstans att man måste 

undervisa om alla epoker, men ingen av dem har nämnt den vaga formuleringen som står i 
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den nu gällande läroplanen: ”hur skönlitteraturen har formats av förhållande och 

idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen”.34 I 

kommentarerna till Svenskämnet som återfinns på skolverkets hemsida står det att man utifrån 

det centrala innehållet inte behöver utesluta möjligheten att arbeta kronologiskt och då i form 

av epokstudier. I kommentaren används begreppet epok, men i ämnesplanen förekommer det 

inte. En del av informanterna har antytt att det är lärobokens utbud som styr och utan att ha 

gjort en studie av läroböcker kan jag ändå hävda att de läromedel som utformas för Svenska 2 

på gymnasiet till största del präglas av de litterära epokerna. Något som inte återfinns i det 

centrala innehållet i ämnesplanen för samma kurs.  

Även Judith Langers beskrivning av föreställningsvärldar går att applicera på det som 

informanterna har återgett från sin undervisning. Judith Langer menar att man antingen 

befinner sig i en föreställningsvärld eller att man är i en process på väg mot en ny 

föreställningsvärld. En del av informanterna har beskrivit hur viktigt det är att eleverna förstår 

kontexterna i epokerna. Dels för att förstå det allmänmänskliga, det som händer dem själva, 

dels för att kunna koppla händelser från dåtid till sådant som sker nu och på så sätt också 

kunna förstå vart vi är på väg. Judith Langer talar om att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld, Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld, Att stiga ut och tänka 

över det man vet, Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen.  

De sju informanter som deltagit i den här studien har tagit sig tid och besvarat frågorna genom 

att beskriva både deras uppfattning om varför svenskämnet ska rymma de litterära epokerna. 

De har även frikostigt delat med sig av sina erfarenheter och sina lektionsplaneringar. Genom 

att få sammanställa deras svar har min egen uppfattning om de litterära epokerna både 

fördjupats, men också utmanats. Jag hoppas att jag får vara med om mycket kollegialt lärande 

även i fortsättningen. Jag är tacksam för all didaktik jag har fått del av under min utbildning, 

men än mer glad att jag fått möjlighet att ta del av så många erfarna svensklärares 

erfarenheter.  

 

  

                                                           
34

 Skolverket. (2011). 
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7. Vidare forskning 

Under studiens gång har det kommit upp en del intressanta områden som inte har täckts in av 

syftet och frågeställningarna, men som ändå är relevanta.  

En av dem är läromedlens ”makt” över hur undervisningen och hur deras utformning styr mer 

än vad den aktuella läroplanen gör. 

Redan inledningsvis i min studie funderade jag på om fokusgrupper som metod skulle kunna 

vara ett bra sätt att samla information på. Jag fick rådet att välja intervjuer och ett argument 

för detta (förutom tiden) var att lärare inte är så öppna med sin lektionsplanering och syn på 

vad svenskämnet är. En studie kring det kollegiala lärandet eller hur lärare ser på 

ämnesövergripande samarbete skulle vara intressant. 

Ytterligare en studie skulle kunna vara att auskultera kolleger på samma sätt som det 

lärarkandidater får erfara på sina praktiker.  Det kollegiala lärandet diskuteras ibland i 

arbetslag eller vid fikabordet på skolan. Det är något som många skulle vilja ha tid till. Då är 

det intressant att en diskussion kring lektionsplanering och synen på ämnet kan ses som något 

en annan lärare skulle reagera negativt på. Det verkar nästan som om det finns ett rätt och ett 

fel i hur man arbetar. Detta område skulle vara intressant att undersöka. 
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Bilaga 1 

 

Frågor till @ografin 

• Vilken ämneskombination har du och hur länge har du arbetat som lärare? 

Skulle du beskriva svenskämnet som ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne eller ett erfarenhetspedagogiskt. Motivera ditt svar. 

• Vad anser Du vara syftet med epokundervisning i svenskämnet?  

• Hur tänker Du kring att undervisa om/i epoker? 

• Hur arbetar du med epoker? 

- Urval 

Gör du ett urval av epoker? I så fall vilka? Varför gör du ett urval? 

- Om inte, varför gör du inte ett urval? 

- Val av litteratur. 

Vad styr Ditt val av litteratur/ verk från de olika litterära epokerna? 

Vilken litteratur nämns? 

- Metoder. 

Vilka metoder använder Du dig av? Föreläsningar, grupparbeten, film eller annat? 

• Hur tolkar Du innebörden i ämnesplanen för Svenska 2 gällande epokundervisning? 

”… hur skönlitteraturen har formats av förhållande och idéströmningar i samhället 

och hur den har påverkat samhällsutvecklingen”. 

• Välj ut en specifik epok och beskriv en lektionsplanering som du har genomfört kring 

epoken.  Hur mottog eleverna undervisningen?  Uppstod några missförstånd? 

•  Sker ämnesövergripande samarbete kring epokundervisningen och i så fall med vilka 

ämne och på vilket sätt? 

• Har elevernas historiemedvetenhet och förmåga att kontextualisera förändrats? Om ja, 

på vilket sätt? 

• Vilka svårigheter och möjligheter ser du med epokundervisningen? 

 

 


