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Skönlitteraturen har en stor roll i svenskundervisningen. Vilka titlar eleverna läser i sin utbildning 

kan påverkas av skolans skönlitterära utbud. Syftet med denna studie är att undersöka vad 

svensklärare anser vara de främsta faktorerna som påverkar det skönlitterära utbudet i 

undervisningen samt hur lärarnas motiveringar stämmer överens med styrdokumentens riktlinjer. 

Denna fallstudie baseras på fyra kvalitativa intervjuer med gymnasielärare i svenska från olika 

gymnasieformer i olika kommuner. Undersökningens resultat visar utifrån lärarna perspektiv att 

skolans ekonomi, styrdokument och gymnasieprogram är faktorer som påverkar det skönlitterära 

utbudet. Skolbibliotek och arbetslag är andra faktorer som refereras till, dock inte lika homogent. 

Resultatet visar vidare att lärarnas motiveringar för det skönlitterära utbudet påverkas av 

ytterligare faktorer som lärarnas litteratursyn, skolans kultur och tolkningar av styrdokumenten.  

 
 
Nyckelord: ekonomi, individanpassning, kanon, klassiker, litteraturdidaktik, litteratursyn, 

litteraturundervisning, skönlitteratur, ämneskonception 
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1 Inledning 
Litteraturundervisningen utgör en väsentlig del av svenskämnet på gymnasiet, där litteratur 

tillsammans med språk är kärnan i ämnets alla kurser. I undervisningen har begreppet litteratur 

fått andra innebörder än för några decennier sedan då man oftast talade om skönlitteratur men 

som idag även innefattar både sakprosa och multimodalitet (Sandström 2015:1). Skönlitteraturen 

har fortfarande en stark ställning i svenskundervisningen. Under ämnets syfte nämns just 

skönlitteratur som en kunskapskälla för utveckling och tre av de nio punkterna som ämnet ska 

innehålla är baserade på skönlitteratur. 

 Trots den starka ställningen som skönlitteraturen har i undervisningen är den omtvistad. 

Olika teorier som till exempel nykritik och receptionsforskning har under det senaste seklet lyfts 

fram av forskare som argumenterar för skönlitteraturens betydelse (Arfwedson 2006). Många 

lärare menar också att styrdokumenten lämnar för mycket osagt om vad litteraturundervisningen 

ska innehålla. Detta innebär att litteraturundervisningen kan se olika ut, inte bara i olika skolor 

utan även i olika klasser. En del lärare arbetar mycket med äldre litterära verk, det som oftast 

kallas klassiker, medan andra lärare låter eleverna läsa betydligt mer modern litteratur.  

 Vilka resurser som finns att tillgå på en skola kan bli en avgörande faktor för hur lärare 

arbetar med skönlitteratur i svenskämnet. En del skolor har gedigna förråd med litteratur medan 

andra skolor har ett betydligt mindre lager av böcker som undervisningen kan baseras på. Även 

om många lärare använder sig av skolans bibliotek eller stadsbibliotek menar jag att den 

skönlitteratur som finns i ämnesrum och i klassrum ändå spelar en stor roll då den används av fler 

än en lärare och genom åren används den litteraturen av ett stort antal elever. I en studie av 

Molloy (2002) framgår det att de undersökta lärarnas syfte med litteraturstudierna ibland blir 

påverkat av andra faktorer. Hon nämner bl.a. att en lärare valde en boktitel till sina elever, trots 

det skeva genusperspektivet, men av den anledningen att den fanns tillgänglig på skolan. Och fler 

forskare med henne har undersökt varför lärare väljer den skönlitteratur som de gör, där olika 

resultat pekar på att andra ramfaktorer styr snarare än lärarens eget syfte (Molloy 2002:24–25; 

Brink 2009:48–56). Därför vill jag undersöka vad som styr inköpen av skönlitteratur som finns i 

svenskämnets bokförråd. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Genom fyra intervjuer med svensklärare från olika gymnasieskolor vill jag undersöka vad de 

anser vara de främsta faktorerna som påverkar det skönlitterära utbudet i undervisningen. Jag 

ämnar också ta reda på om de böcker som finns i skolorna och lärarnas motiveringar till dem 

motsvarar ämnesplanernas mål och riktlinjer. För att undersöka detta tar jag hjälp av följande 

forskningsfrågor:  

 

• Vilken skönlitteratur finns i svenskundervisningens ämnesrum och klassrum på de intervjuade 

lärarnas skolor? 

• Hur motiverar lärarna skönlitteraturen som finns på skolorna? 

• Vem väljer skönlitteraturen som används i undervisningen och hur går den processen till? 

• Vilken betydelse anser lärarna att skönlitteratur har för kunskapsutveckling? 

1.2 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 ges en forskningsbakgrund som beskriver hur litteraturundervisningen och dess 

litterära verk motiverats genom tiderna samt vad teorier och nyare forskning säger om 

skönlitteratära studium. Vidare i kapitel 3, Metod och material, redogör jag för hur min 

undersökning har utförts, vilka som ingår i studien samt vilka metoder jag har använt. Resultatet 

presenteras i kapitel 4 utifrån forskningsfrågornas kategorisering. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion med litteraturdidaktisk relevans i kapitel 5. 

1.2.1 Avgränsningar och begreppsförklaringar 
Jag ämnar endast koncentrera min undersökning på den skönlitteratur som finns i svenskämnets 

bokbestånd på respektive skola och alltså inte bibliotekets eller övriga skolämnens bokbestånd. 

 Begreppsförklaring: Klassuppsättningar är boktitlar som finns i bestånd som räcker till 

helklass, med reservation för klassens storlek; jag räknar 20–30 exemplar. Gruppuppsättningar är 

boktitlar som finns i 5–20 exemplar. Enstaka exemplar är boktitlar färre än fem. 

  Ämnesplan är det styrdokument som beskriver och motiverar svenskämnet på gymnasiet i 

sin helhet. Ämnesplanen är sedan uppdelad i kursplaner för ämnets olika kurser. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I denna del av uppsatsen presenterar jag forskning om skönlitteraturens relevans i undervisningen 

och dess motiveringar i ett historiskt perspektiv samt vad forskare anser om skönlitteraturens 

betydelse i ett allt mer globaliserat och demokratiskt samhälle.  

2.1 Syftet med litteraturundervisningen och valet av skönlitteratur 

– ett historiskt perspektiv 
År 1859 kommer den första läseboken till läroverket, skriven av Herman Bjurstens, med 

författarbiografier och texter av Kellgren, Bellman, Tegnér, Atterbom och Stagnelius (Thavenius 

1999:121). Folkskolans första läsebok kommer något senare, 1868, innehållande skönlitterära 

stycken och dikter. Läsningens syfte är vid denna tid att bringa moralisk uppfostran och 

fosterländsk samhörighet samt att läsning ska ske med flyt och rätt uttal. I början på 1900-talet 

kan man se i kursplanen för realskolan att även bildning ska tillföras genom ”läsning av 

betydande författare från 1800- och 1900-talen” (Thavenius 1999:23–31).  

 I början på 1900-talet gör europeiska författare som Ibsen, Shakespeare, Homeros och 

Goethe entré i skolorna. Kvinnliga författare samt den yngsta och äldsta litteraturen anses vid 

denna tid inte ha något värde (Thavenius 1999:123–124). På 1960-talet skiljer sig 

litteraturundervisningens syfte för de olika skolformerna gymnasieskolan och fackskolan. I 

gymnasiet ska eleverna både skaffa sig kunskaper om litteraturen och utvecklas som läsare. I 

fackskolan ska eleverna läsa skönlitteratur för att främja elevernas läsintresse medan den svenska 

litteraturhistorien faller bort (Malmgren 1999:92–93). Ändå dominerar de stora kanonverken, och 

det är dessa man ser i de läseböcker och antologier som utvecklas under 1960-talet. Från mitten 

av 1800-talet och fram till 1960-talet har olika legitimeringar lyfts fram om varför man ska läsa 

skönlitteratur, det intressanta är att den litterära kanon stabilt står fast (Thavenius 1999:123–129). 

 Men med 1970 års kursplansrevidering tas många av de preciserade beskrivningarna bort 

från kursplanen och behandlar litteraturstudierna mer översiktligt. För den tvååriga 

svenskundervisningen anges bland annat: ”Läsning av ’förslagsvis fyra hela verk, svensk eller 

utländska’ per läsår” (Malmgren 1999:100–101). Den nya kursplanen anger att både sakprosa och 

massmedia ska ingå i textbegreppet och ingenstans nämns titlar på verk eller hur mycket som ska 

läsas, vilket medför att den kanonbaserade undervisningen tappar fäste (Persson 2007:82–85). I 
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och med det börjar den fria läsningen få fart i undervisningen och på 1980-talet kommer nya 

forskningsresultat om språkutveckling som når medborgarna. Språkforskaren Kent Larsson 

skriver om elevernas läsundervisning: 

 
[Eleverna] de utvecklar sitt språkliga tänkande så att de kan föreställa sig människor, situationer, händelser 

och skeenden som ligger utanför här- och nu-situationen. De lär sig att bygga textvärldar i sina tankar och de 

lär sig att bygga ny kunskap med ett allt mer fullfjädrat språkkunnande. (Larsson, i Dahl 1999:64).  
 

Englunds (1997) undersökning av 1980-talets litteratursyn i skolan visar att litteraturen gestaltar 

verkligheten så som den ter sig för eleverna. Här får eleverna läsa om andra människor, platser 

och tider ur ett samhällsperspektiv som förmedlar föreställningar och erfarenheter av det verkliga 

livet där reflektion, diskussion och ställningstaganden krävs i litteraturdidaktiken och som sätter 

igång kunskapsprocesser (Englund 1997:181–185).  

 År 1994 kom en ny läroplan. I den finns inte längre några angivelser vilka epoker eleverna 

ska läsa. De ramar som finns är att skönlitteraturen ska vara författad av såväl kvinnor som män, 

från olika tider och från olika kulturer. Trots det menar Persson (2007:86) att kanoniska inslag 

fortfarande finns i skolans kontext och framför allt på gymnasiet. Författarens teori är att skolans 

litteraturundervisning ska erbjuda goda litteraturval som gör eleverna goda, vilket han menar 

motiveras i svenskämnets syfte i både grundskola och gymnasium där ord som demokrati, 

empati, estetiska värden och omprövningar av värderingar och attityder går läsa. Den senast 

reviderade läroplanen kom år 2011 med nya kursplaner i svenskämnet, den behandlas i avsnittet 

2.3.2. 

2.2 Teorier om skönlitteraturens betydelse för läsutvecklingen 
Forskning om skönlitteraturens betydelse för läsutvecklingen har de senaste 50 åren fått stor 

betydelse för svenskundervisningen. Nedan presenteras två internationella teorier som växte fram 

under 1950-talet. 

2.2.1 New Criticism 
Nykritiken, eller New criticism, är en av de tidigaste teorierna som fick fäste i 

skolundervisningen under 1950-talet och som grundar sig i ett litteraturstudium på en djup 

analytisk nivå av form, stil och språk (Arfwedson 2006:19). En utgångspunkt för nykritiken är 
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formalismen, vilken innebär att textanalyser endast ska utgå från den skrivna textens former. Det 

betyder att textens mening endast finns i språkliga symboler och dess komposition där läsarens 

tidigare erfarenheter och referensramar inte ska ligga till grund för hur texten ska tolkas (Edström 

2013:9–11). Arwedson (2006:19) skriver att det amerikanska skolväsendet är starkt präglat av 

denna teori, vilket även kan ses i den svenska skolan, framför allt på gymnasiet. Malmgren 

(1986:184–186) kritiserar den formalistiska synen på litteraturundervisning då han menar att 

eleverna i skolan ska läsa texter som de får ut någonting av i livet som samhällsmedborgare. 

2.2.2 Receptionsforskning 
Nykritikens motsats, receptionsforskningen, bygger på förhållandet mellan läsaren och texten, där 

läsarens egen tolkning har legitimitet, en idé som Rosenblatt utvecklade i mitten på 1900-talet 

och som sedan fått genomslag hos andra forskare i modern tid (Svedner 2010:37). Rosenblatt 

(2002) anser att skönlitteraturen i skolan ska bidra till att eleverna utvecklar sin personlighet med 

alla dess värderingar och ideal. Denna utveckling sker genom upplevelser av olika slag där 

framför allt skönlitteraturens innehåll gestaltar skeenden, känslor och idéer som ger oss en uppsjö 

av upplevelser som utvecklar jaget. Centralt för receptionsforskningen är läsarens upplevelser av 

texten. Rosenblatt menar att en text bara består av ord till dess att läsaren har gett orden dess 

betydelse utifrån egna referensramar av föreställningar, känslor, kunskaper och värderingar. Den 

betydelse som läsaren lägger i orden blir avgörande för hur läsaren tolkar texten (Rosenblatt 

2002:19–39). 

 Iser (1978) menar att texten har två poler, en litterär som är skapad av författaren och en 

estetisk som förverkligas av läsaren. Han förklarar även att dessa poler kan ses som strukturer för 

det verbala (som författaren står för) och det känslomässiga (som läsaren bildar). Textens mening 

kan därför inte analyseras fritt med endast en pol som utgångspunkt (Iser 1978:21–23). Iser har 

även utvecklat teorier om hur läsaren skapar mening i texten genom att fylla textens tomrum med 

egna erfarenheter och referensramar. Dessa tomrum förklarar han är outtalade eller 

underförstådda: ”What is said only appears to take on significance as a reference to what is not 

said: it is implications and not the statements that give shape and weight to the meaning” (Iser 

1978:168). Han menar att det inte är förrän läsaren har skapat broar mellan det outtalade och det 

skrivna ordet som kommunikationen mellan texten och läsaren äger rum och då bygger läsaren 

upp textens mening (Iser 1978:166–169).  
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 I en undersökning visar Molloy (2003:301) att elever kan få svårt att förstå handlingen i en 

bok om de inte är vana med att fylla dess tomrum med egna referenser. Svårigheten ligger inte i 

om boken är en medeltidsklassiker eller en nyutgiven roman, om eleven inte kan fylla de 

underförstådda luckorna kommer hon inte skapa en förståelse för det lästa. 

2.3 Skönlitteraturens syfte i undervisningen  
Skönlitteraturens syfte och relevans motiveras olika bland kunskapsteoretiker, didaktikforskare 

och svensklärare. Tyngdpunkten på ämnets funktion har varierat över åren. I dagens ämnesplan 

ligger stor tyngdpunkt på att skönlitteraturen ska vara ett demokratiutvecklande forum då den ska 

utmana eleverna att vidga sina perspektiv och pröva sina attityder (Skolverket 2011:160). 

2.3.1 Tre ämneskonceptioner 
Malmgren (1996:86–90) har tagit fram en konception som strukturerar upp innehållet i 

svenskämnet både i grundskolan och på gymnasiet. Han menar att svenskundervisningen 

innefattar tre ämnen: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Bland dessa tre 

ämneskonceptioner uppfattas litteraturdelen ofta som ett ämne för sig, vilket inte ska göras då 

konceptionerna i praktiken integrerar med varandra. Skolverket (2011b:1) skriver bland annat att 

litteratur kan studeras i syfte att analysera språk och Svedner (2010:45) anser att läsning ökar 

elevernas kunskaper om språket. Samtidigt har svenskundervisningen under senare år gått från en 

undervisning om litteratur till att undervisa genom litteratur (Svedner 2010:36).   

 

Svenska som färdighetsämne 

Svenska som färdighetsämne innebär att språket tränas genom formella tekniker som upprepas 

tills eleverna kan det och blir medvetna om språkets former och tekniker. Innehållet får stå 

tillbaka till förmån för tekniken och undervisningen blir osammanhängande (Malmgren 1996:87). 

I och med att man numera också undervisar genom litteraturen (Svedner 2010:36) kan man lära 

sig språkets uppbyggnad, grammatik och ordförråd genom skönlitteraturen. Malmgrens 

konception tyder på att det finns en koppling till nykritikens teorier där ett formalistiskt studium 

av meningarnas uppbyggnad, symbolernas verkan och stilens verkningsmedel ger färdigheter i 

närläsning och analytiska begrepp. 
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Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

I denna konception är kulturarvet det centrala och fokus ligger på innehållet, menar Malmgren. 

Den litteratur som anses förmedla ett kulturarv har valts ut av författare och litteraturhistoriker 

som ansett dessa titlar vara god litteratur i syfte att ena elevernas gemensamma kulturella 

referensram (Malmgren 1996:88). Detta syfte menar Malmgren härstammar från 1800-talet och 

den nationalism som rådde då, sedan dess har den stått sig stark i läroplanerna. Inte heller här 

behöver denna konception ses som isolerad från de övriga ämnena. Molloys (2007) undersökning 

visar att valet av titlar och författare företrädde kulturarvet och dess klassiker men att den 

didaktiska utformningen kunde inrymma såväl skrivande som reflekterande och diskuterande om 

viktiga samhällsfrågor (Molloy 2007:177–178). 

 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Elevernas erfarenheter och förutsättningar är utgångspunkten i denna konception som grundar sig 

i receptionsforskningen; här ska eleverna använda sina färdighetskunskaper för att bygga ut nya 

kunskaper. Detta ska baseras på elevernas intresse om världen runt omkring dem. Målet menar 

Malmgren är ”att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse då det gäller centrala 

humanistiska problem” (Malmgren 1996:89). Malmgren anser att litteraturen visar viktiga 

historiska skeenden som genom erfarenheter kan identifieras, skapa logik och förståelse. Här har 

skönlitteraturen en stor roll i undervisningen. Genom den lär sig eleverna om människor, miljöer, 

tider och rum, de kan vidga sina perspektiv, öka förståelser och förstå den demokratiska 

processen (Svedner 2010:45), vilket är ett syfte med skönlitterära studier (Skolverket 2011:160).  

 

Ett fjärde svenskämne  

Molloy (2007) har utvecklat teorier om ett fjärde ämne som hon snarare ser som en utbyggnad av 

Malmgrens svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Hon lägger stor vikt vid skolans dubbla 

uppdrag, kunskap och demokrati, därför vill hon skapa en ämneskonception som heter svenska 

som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Det som skiljer Molloys konception från 

Malmgrens är att Molloy lägger mer fokus på arbetsformerna än på innehållet. Hon menar att 

eleverna utifrån den lästa skönlitteraturen i svenskämnet ges fler tillfällen att både i skrift och tal 

kunna få medverka i demokratiska arbetsformer. Läsningen ska bidra till tankeutveckling som 
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ska utvecklas på ett sådant sätt så att vi kan samtala och utbyta idéer och åsikter med varandra 

(Molloy 2007:187–191).  

2.3.2 Ämnesplanen i svenska Gy2011 
Persson (2007:7) anser att motiveringarna till vad, hur och varför vi ska läsa har blivit svårare att 

svara på därför att samhällets kulturella förändringar de senaste 50 åren har påverkat 

litteratursynen. Han nämner bl.a. globalisering, mångkulturalism och mediekultur som 

bidragande faktorer. Dessa kulturella förändringar präglar vårt samhälle och skolan måste 

anpassa utbildningarna efter samhällets behov. Så här stod det i kommentarmaterialet när 

kursplanerna reviderades år 2000: 

 
De [eleverna] är bärare av nya värderingar och attityder formade av de samhällsförändringar de lever i. 

Skolan är förmedlare av samhällets kulturarv som värden, traditioner, språk och kunskaper. Men skolan måste 

också̊ förbereda för livet i ett samhälle som förändras. De snabba samhällsförändringar som ökad 

internationalisering och kulturell mångfald, arbetslivets förändring och informationsteknologins utveckling 

påverkar arbetet i skolan. Det är en av orsakerna till att kursplaner och betygskriterier behöver revideras. 

(Skolverket 2000:7)  

En tolkning man kan göra utifrån denna förståelse och till kursplanens anvisningar är att eleverna 

ska läsa skönlitterära verk från både svenska och internationella författare samt skönlitteratur från 

olika kulturer (Skolverket 2011:161). Detta kan tolkas som att pluralism och globalisering har 

påverkat litteraturstudiernas gamla anvisningar om idealnationalismens svenska litteratur eller 

senare nordisk och europeisk litteratur.  

 Enligt Molloy är litteraturundervisningens syfte att lära eleverna genom språket och 

litteraturen. Hon lägger stor vikt vid hur man undervisar i litteratur och menar att det har stor 

betydelse för ämnets syfte. Hon sätter likhetstecken mellan litteratur, språk och samhälle 

(2003:295–307).  Hennes tankar går helt i linje med de första meningarna i den aktuella 

ämnesplanen för svenska på gymnasiet, Gy2011: 

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom 

språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och 

olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.(Skolverket 2011:160)  
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Vidare i ämnets syfte förklaras att skönlitteraturen, tillsammans med andra texter, film och 

media, ska leda till ”självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv”(Skolverket 2011:160).  

 Detta syfte med att läsa skönlitteratur menar Molloy (2008) är mer ett estetiskt sätt att läsa 

skönlitteratur på där kunskaperna snarare kommer efteråt i litteratursamtalen och reflektionerna. 

Men hon säger att även den efferenta läsningen behövs, vilket innebär att eleverna lär sig om 

litteratur istället för av den. För att eleverna ska förstå texterna de läser måste de ha kunskaper 

om genrer och berättarstrukturer samt övning i att läsa mellan raderna (Molloy 2008:336–337). 

Trots att det i Gy2011 inte står något om att lära sig om skönlitteratur under rubriken Ämnets syfte 

så tar ändå två av tre punkter som beskriver innehållet upp just kunskaper om skönlitteratur. 

Eleverna ska lära sig om litterära verk och författare såväl svenska som internationella. De ska 

även lära sig om genre, berättarteknik och stilistik. Dessa två punkter finns förklarade i ämnets 

första kurs, svenska 1, som läses av alla gymnasieelever. I svenska 2 som läses av elever på 

studieförberedande program ska eleverna lära sig att tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och 

skönlitterära verkningsmedel. Här ska eleverna också läsa skönlitteratur ur ett 

samhällsperspektiv:  

 
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. Dansk och norsk skönlitteratur, 

delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har 

formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

(Skolverket 2011:169) 
 

Eleverna på studieförberedande program läser även svenska 3 där fokus läggs på 

litteraturvetenskap. Här ska eleverna läsa prosa, lyrik och dramatik och göra 

litteraturvetenskapliga analyser.  

 Persson (2007:255–257) som håller med Molloy om den fjärde ämneskonceptionen och 

dess legitimeringar av skönlitteraturen menar att skönlitteraturen behöver läsas av eleverna för att 

öva upp en narrativ fantasi. Genom att kunna byta perspektiv och sätta sig in i andra människors 

erfarenheter och värderingar skapas den demokratiska samhällsmedborgaren. Han understryker 

också vikten av det kritiska tänkandet som eleverna får förhålla sig till när de läser skönlitteratur.  
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2.4 Val av litteratur och skolans kulturella reproduktion 
Idag finns inte längre några specifika anvisningar om hur, vad och hur mycket skönlitteratur som 

skall läsas i svenskundervisningen och har inte gjort sedan 1970-talet (Persson 2007:82–85). Den 

målstyrda undervisningen lämnar stora friheter till den skönlitterära didaktiken. Men Molloy 

(2002:27–32) skriver att inom skolans diskurs är det svårt att komma från traditionens makt och 

Persson (2007:29–47) anser att styrdokumenten, åtminstone de från år 2000, fortfarande lutar 

tillbaka på en idealnationalistisk tradition trots Skolverkets försök att anpassa styrdokumenten 

mot globalisering och mångkulturalism.  

 Uppfattningarna om skönlitteraturen som meningsskapande och den förändring som 

litteraturundervisningen genomgått de senaste två seklen visar att förändringar sker men att delar 

av teoriernas och metodernas innehåll ändå överförs i generationer (Englund 1997:25). Englund 

diskuterar kulturell reproduktion där hon menar att samhället som kollektiv implementeras i 

kunskaper och föreställningar som är reproducerade, det vill säga återskapande av tidigare 

kunskaper med inslag av nya idéer. Reproduktionsbegreppet innebär alltså både bevarandet av 

det förflutna och förnyelse med förändring. Kulturell reproduktion, som hon även beskriver som 

social reproduktion, sker framför allt i skolan genom undervisning (Englund 1997:25–38). 

2.4.1 Kanon 
Kanonbegreppet är komplicerat då det inom olika områden fått olika betydelser. Ordet kommer 

från grekiskan och betyder ungefär ’norm’. I första hand har begreppet använts inom kyrkan där 

det har fått betyda ’en samling av skrifter’ och ’skrifter med högre värde än andra skrifter’. Inom 

litteraturvetenskapen har begreppet fått andra innebörder och betyder i svenska ungefär: ”den 

relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade 

bilden av litteraturens historia” (Brink 1992:233). Brink förklarar att kanonbegreppet och 

klassikerbegreppet hör ihop men att det senare kan beskriva enskilda verk och författare medan 

kanon alltid används i termen av en samling författare. (Det är med denna definition som jag 

fortsättningsvis i uppsatsen använder begreppet ”klassiker”). Vilka böcker som ska ingå i kanon 

eller vilka som ska bli klassiker grundas på verkens egenskaper. Brink skriver att fler 

litteraturvetare har räknat upp egenskaper som ”den estetiska tillfredsställelsen”, ”dess 

spänningsfyllda förhållande till traditionen” och ”tankegångarna den sätter igång”.  Att klassiker 

tydligt gestaltar olika tider, dess miljöer och människor, ideologier och moraliska ideal har också 
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varit en förutsättning för att klassificeras in i kategorin (Brink 1992:232–238).  

 Brink förklarar att de böcker och de textutdrag som finns och har funnits i skolan har tagits 

ut genom urval byggda på värderingar och föreställningar (Brink1992:13). Thavenius (1999:125) 

talar om att det fanns en kanonisk diskurs, där man inte ifrågasatte litteraturvalen som utgick från 

den bildade medelklassen utan man accepterade ställningstagandet att detta var god litteratur, 

därför blir denna kanon så statisk i mer än ett sekel. Thavenius (1999), Brink (2009), Svedner 

(2010), Malmgren (1999) och Persson (2007) anser att trots valfriheten av litteratur så dominerar 

fortfarande kanonutbudet på de svenska gymnasieskolorna. Svedner förklarar att det ligger kvar 

sedan svunna tider som en ”tyst överenskommelse, som svensklärarna fostrats in i eller ärvt” 

(Svedner 2010:49). Molloys undersökning visar att lärarna har en uppfattning om vad som är 

”god” litteratur och vad som tillhör motsatsen, ”populärkultur”. Dessa uppfattningar bygger på 

traditionens makt menar hon (Molloy 2002:26–31). Valet av skönlitteratur som läses av eleverna 

är direkt kopplat till undervisningens syfte och Malmgren menar att man kan arbeta med 

populärkultur på samma sätt som med klassikerna, man kan ställa samma frågor till dem 

beroende på vilken titel man väljer (2010:50–53). Men Brinks undersökning visar att även om 

eleverna läser böcker inom ett tema, alltså inte epokbaserat, så väljer lärarna ändå kanontitlar; 

han menar att kanons dominans inte är överdriven (Brink 2009:50–60).  

2.4.2 Faktorer som påverkar det skönlitterära urvalet 
Molloys (2002) undersökningar kopplar den institutionella traditionens makt till olika faktorer 

som påverkar lärarens val av skönlitteratur. Hon delar upp dem i materiella och mentala faktorer. 

De materiella faktorerna är kursplaner och läromedel som bär vidare traditionens litteratursyn. 

Hon skriver att när styrdokument ska revideras med inslag av nyare teorier går det ofta trögt. I 

läromedlen finns texter och utdrag med tillhörande metodanvisningar om vad eleverna ska göra 

med texten. Till de mentala faktorerna räknar hon lärarens egna minnen från sin egen skoltid 

samt den tradition som läraren lutar sig mot. Hon menar att svenskämnet bär på inarbetade 

tolkningar som går i generationer från dåtidens lärare, styrdokument och skönlitterära verk till 

nutidens lärare och dennes ämneskonception (2002:26–35). 

 Brinks (1999) undersökning visar att lärarnas val av litteratur ofta präglas av vad de själva 

läste som unga. Men han nämner även lärarens pedagogiska erfarenheter av undervisningen där 

läraren vet vilka böcker som blir för tunga för eleverna eller vilka böcker som eleverna tycker 

om. Lärarens eget läsintresse har också betydelse för litteraturvalet samt bibliotekarier och 
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specialpedagogers inflytande med tips och råd, man tar även hänsyn till ”läsalättböcker” och 

ljudböcker. Bland Brinks undersökta skolor har man även tagit hänsyn till mångkulturaliteten och 

köpt in böcker som handlar om invandring och kulturskildringar. Även genusperspektivet tas i 

beaktande för de litterära valen. Men dessa anpassningar är gjorda på senare år och utgör en 

mindre del av skönlitteraturen i skolan så i slutändan menar Brink att det ändå är skolans 

bokbestånd som styr vad lärarna väljer för skönlitteratur till sina elever (Brink 1999:45–56).  

3 Metod och material 
Nedan redogör jag för vilken forskningsansats jag utgått från, vilka som ingår i undersökningen 

samt vilka metoder jag har använt. 

3.1 Forskningsstrategi 
Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer där datainsamlingen fokuserar på beskrivande och 

förklarande resonemang utifrån subjektiva erfarenheter. Denscombe (2009:233) förklarar att 

intervju är en lämplig metod då undersökningen vill ta del av privilegierad information. Detta 

tolkar jag som information av djupare karaktär där jag genom följdfrågor och förtydligande kan 

komma åt kärnan i berörda punkter.  

 Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att jag på förhand gjort en 

intervjuguide (bilaga 2) med frågor som ska besvaras men som under intervjun uppstår i en 

flexibel ordningsföljd passande för samtalets struktur (Denscombe (2009:234). Enligt 

Denscombe kan svaren bli mer heltäckande om informanten får tala mer fritt och utveckla idéer 

under intervjuns gång. Patel & Davidsson (2011:76) kallar denna semistrukturering för låg grad 

av standardisering. De använder också termen grad av strukturering vilket innebär hur stort 

svarsutrymme informanterna får. Mina intervjuer har en låg grad av strukturering där frågorna är 

öppet ställda så att intervjupersonen får fritt svarsutrymme.  

 Utöver intervjuerna gjorde jag även kompletterande observationer över bokbestånden i tre 

av skolorna. Min tanke med observationerna var att undersöka det skönlitterära utbudet på 

skolorna och bekräfta samt få en inblick i det som mina informanter berättade. Uppsatsens 

omfång och tidsram har inte gett mig möjlighet att göra djupare observationer än den att bilda 

mig en egen uppfattning utöver det som lärarna berättade om det skönlitterära utbudet. 
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3.2 Urval 
Jag har intervjuat fyra svensklärare på gymnasiet som arbetar på fyra olika skolor i tre olika 

kommuner i Mellansverige. Enligt Denscombes (2009:36) urvalsprincip har jag gjort ett icke-

sannolikhetsurval vilket innebär att jag strategiskt valt ut informanterna. Detta urval har gjorts för 

att få en heterogenitet i undersökningsmaterialet.  Svensklärarna har valts ut genom subjektivt 

urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Det första innebär att jag genom kännedom anser 

att dessa lärare kan bidra med värdefull data. Det andra betyder att jag blivit hänvisad till 

personer som anses vara relevanta för undersökningen och det sistnämnda avser att jag har 

geografiskt nära till dessa informanter (Denscombe 2009:23).  Väsentliga informanter för 

undersökningen har utsetts genom dessa kriterier: 1. svensklärare på gymnasiet, 2. anställd på den 

aktuella skolan en längre tid, 3. inblick i inköp av läromedel, 4. ansvarig för eller stor inblick i det 

skönlitterära utbudet på skolan. Andra variabler i urvalet har varit skolformer, där lärarna 

representerat både friskolor och kommunala gymnasier. Detta är ett val jag har gjort då olika 

skolors förutsättningar ser olika ut. Avgörande faktorer för resultatet kan vara skolans ekonomi, 

skolans kultur eller skolans geografiska belägenhet. Genom att välja skolor i olika kommuner har 

jag också minimerat risken för att kommunen eller stadskulturen påverkar resultatet.  

 Antalet intervjupersoner som bör ingå i en kvalitativ undersökning beror på studiens 

omfattning och vad undersökaren ämnar utreda. I denna undersökning vill jag ta reda på vad 

lärare anser styra det skönlitterära urvalet i skolorna och genom att välja lärare från olika 

skolformer med dess förutsättningar och från olika kommuner anser jag att fyra lärares 

erfarenheter ger ett heterogent undersökningsunderlag. Valet av fyra informanter påverkas också 

av tidsaspekten samt storleksramen för uppsatsen. 

 För att fortsättningsvis i uppsatsen hålla ordning på informanterna samt vilka skolor de 

arbetar på ger jag i tabell 1 informanterna fiktiva namn samt skolorna en bokstavsbeteckning. 

 

Tabell 1. Lärarnas namn och skolornas beteckningar 
Skola A - kommunal B - kommunal C - friskola D - friskola 

Lärare ”Alva” ”Britta” ”Cia” ”Doris” 
Anställd på skolan/ 

verksam lärare 
30 år 

/ 
30 år 

25 år 
/ 

34 år 

11 år 
/ 

30 år 

4 år (25 år) 
(skolan ändrade 
ägare och namn) 

/ 
32 år 
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• Skola A är ett kommunalt gymnasium med 1400 elever som går något av de nio 

gymnasieprogram som skolan erbjuder. Skolan har funnits sedan 1970-talet. 

• Skola B är ett kommunalt gymnasium med ca 600 elever fördelade på sju gymnasieprogram. 

Skolan är väl etablerad då den har funnits som gymnasieskola i mer än ett sekel, dock har skolan 

inte haft samma lokaler genom alla år. 

• Skola C är en friskola som startades i början på 1990-talet och som idag har 220 elever på fem 

olika program. 

• Skola D är en friskola som med sitt nuvarande namn och styre funnits i 4 år men som redan i 

mitten på 1900-talet öppnades som ett fristående gymnasium. Här går ca 220 elever fördelade på 

två program. 

3.3 Genomförande 
Samtliga informanter tackade ja till att medverka i undersökningen efter att jag hade skickat dem 

ett informationsbrev om min undersökning (bilaga 1). Intervjuerna ägde rum på respektive skola. 

Denscombe (2009:252) skriver att det är viktigt att försöka finna en plats för intervjun som är 

ostörd och relativt tyst, vilket inte blev fallet med lärare A och B. Båda dessa intervjuer utfördes i 

lärarrummet, förvisso lite avskilt från andra lärare men där ett sorl av röster hördes i bakgrunden. 

De andra två intervjuerna skedde i tomma lektionssalar. Jag anser inte att intervju A och B 

påverkades negativt av intervjuplatsens sorl och läge, däremot var båda dessa intervjuer mer 

dynamiska och liknade mer ett fritt samtal än intervju C och D som hade en lite högre grad av 

struktur. Om detta har att göra med miljön eller informanternas personlighet är svårt att säga. 

Intervjuerna samt genomgång av bokförråd och ämnesrum tog cirka 1,5 timme per informant. 

 Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av såväl mig som undersökningens syfte. 

Jag informerade om intervjuns tidsramar, informantens rättigheter samt dennes konfidentialitet. 

Vidare frågade jag om tillåtelse att spela in intervjun med ljudupptagare, vilket alla godkände. 

Denscombe (2009:253) skriver att det är viktigt att intervjuaren är fokuserad och lyhörd på vad 

informanten har att säga; därför valde jag att anteckna i liten grad och istället förlita mig på 

ljudinspelningen. Istället för att koncentrera mig på intervjuguiden och nästa fråga kunde jag rikta 

min uppmärksamhet mot vad informanten verkligen sa och genom det komma med följdfrågor. 

Detta menar Denscombe är en viktig detalj där intervjuaren annars kan gå miste om djupare 

information. De intervjuade lärarna hade veckan innan intervjun fått intervjuguiden mailad till 
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sig. Anledningen till det var att läraren skulle hinna förbereda sig för att ta fram dokumentation 

över det skönlitterära utbudet, om sådan fanns på skolan samt att läraren skulle hinna tänka efter 

hur det faktiskt går till när de köper in litteratur och processerna kring det. Jag gjorde antagandet 

att läraren kanske behövde fundera över den skönlitteratur som finns på skolan och hur det 

kommer sig att det är just den litteraturen finns där. Under databearbetningens gång har jag även 

mailat och ställt ytterligare frågor till informanterna där jag ansett att det behövt förtydligas eller 

kompletteras med svar. 

 Tillsammans med intervjuerna visade tre informanter mig runt bland skolornas skönlitterära 

bokbestånd och bibliotek. Jag förde anteckningar över det jag såg som relevant för 

undersökningen samt fotograferade hyllraderna för att bilda mig en uppfattning om det 

skönlitterära utbud som lärarna pratade om. Det var endast skola A som hade dokumentation över 

bokbeståndens skönlitteratur.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
När samtliga intervjuer var klara lyssnade jag igenom dem noggrant och grovtranskriberade dem 

var för sig, vilket innebär att jag inte redogjort för pauser och rösthöjning etc. utan endast 

transkriberat det som sägs. Varje transkribering fick var sin färg på texten så att jag vid analysen 

skulle kunna skilja lärarna och skolorna åt. Jag valde att transkribera intervjuerna utifrån 

intervjuguidens kategoriseringar, vilket betyder att informanternas svar redan under 

transkriberingen kategoriserades in under frågeställningarna. Intervjufrågorna var kategoriserade 

under tre rubriker: Vilken skönlitteratur finns i skolan? Vem väljer litteraturen och hur går den 

processen till? Vad är syftet med den litteratur som finns att tillgå på skolan? Genom att redan 

från början strukturera materialet i större kategorier underlättas det fortsatta arbetet med att hitta 

och kategorisera in materialet i mönster (Denscombe 2009:370). Efter den grova indelningen 

läste jag informanternas svar flera gånger för att hitta mönster och samband för att sortera upp i 

kategorier. Kategorierna har sedan baserats på undersökningens frågeställningar där jag under 

varje rubrik först skrev in de enskilda informanternas svar för sig. Därefter valde jag ut 

nyckelord, likheter och skillnader som jag sedan sammanställde. Svaren som presenteras är noga 

utvalda efter undersökningens frågeställningar och de data som fallit bort i redovisningen har jag 

inte ansett värdefull för undersökningens syfte. Resultatkapitlet avslutas med två sammanfattande 
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tabeller över de nyckelord som utkristalliserar sig som faktorer som lärarna upplever påverkar det 

skönlitterära utbudet och som svarar på undersökningens syfte.  

 För att kunna göra en översikt över den skönlitteratur som finns på de skolor jag undersökt 

har jag valt att dela in dem i antologier, klassiker och övrigt. I antologierna finns utdrag av 

drama, lyrik, klassiker, noveller och modern litteratur. Men jag har valt antologier som en 

kategori då dessa samlingar av verk har betydelse för utbudet av skönlitteratur i dessa skolor. Då 

denna undersökning ämnar ta reda på vilka faktorer som påverkar det skönlitterära utbudet i 

skolan har jag inte gjort en djupare inventering i utbudets titlar. Dock bifogar jag en liten kort 

presentation över några av de titlar som lärarna nämner i intervjun (se bilaga 3). 

3.4.1 Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet (1990) har skapat ett dokument som behandlar forskningskravet samt 

individsskyddskravet. Där står att samhällets medborgare har ”berättigat krav på att forskning 

bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalité” samtidigt måste detta 

göras utifrån etiska principer som skyddar individers integritet och som inte medför konsekvenser 

för deltagare i undersökningar (Vetenskapsrådet 1990:5). Individsskyddskravet är uppdelat i fyra 

områden som jag har tagit i beaktande i denna undersökning: 

 Informationskravet innebär att jag innan intervjun har informerat lärarna om 

undersökningens syfte och i vilken kontext undersökningen sker i. De har i informationen fått 

veta tidsramen för intervjun samt deras rättigheter. Informanterna fick också veta att uppsatsen 

publiceras på internetsidan Divaportal (Vetenskapsrådet 1990:7). 

 Konfidentialitetskravet uppfyller jag genom att jag varken namnge lärare, skolor eller 

kommuner i undersökningen utan jag har gett dem fiktiva namn och beteckningar vilket jag på 

förhand talade om för informanterna.  

 Nyttjandekravet tillgodoser jag genom information hur jag förvarar uppgifter och 

ljudinspelningar samt information om att materialet endast kommer att användas till denna studie.  

 Samtyckeskravet tar jag hänsyn till när all ovan information getts till informanten och denne 

själv bestämmer om hon vill delta i undersökningen. Det är viktigt att alla detaljer är redovisade 

så att informanten vet sina rättigheter och i intervjuer är det bra om denna information sker i flera 

steg, menar Patel & Davidsson (2011:74). Innan intervjun började talade jag även om att 

informanten när som helst kan avbryta intervjun utan djupare motivering och negativa 

konsekvenser. 
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3.5 Validitet 
Tillförlitligheten i kvalitativa studier har en annan betydelse än i kvantitativa studier skriver Patel 

& Davidsson (2011:105) och menar att man i kvalitativa undersökningar snarare tittar på hela 

forskningsprocessen än endast på resultatens trovärdighet och metodernas reliabilitet. Innan 

studiens intervjuer utfördes och innan intervjufrågorna skrevs gjorde jag en omfattande 

teorigenomgång för att få klarhet i vilka bakgrunder som fanns och vilka detaljer jag ville 

fokusera på. Jag anser att intervjuaren måste vara sakkunnig för att kunna ställa följdfrågor och 

förstå innebörden i informanternas svar då dessa ofta är kontextbundna. Vidare måste en 

intervjuande forskare vara mycket noga med de forskningsetiska aspekterna, vilket i min 

undersökning togs stor hänsyn till både i informationsbrevet samt under intervjun.  

 Denscombe (2009:267) skriver att om informanterna handplockats för att de anses sitta på 

kunskaper om undersökningens område så kan de bedömas som något mer trovärdiga. Mina 

informanter var handplockade utifrån sin kunnighet samt den heterogena skolmiljön de 

representerade. Dessa lärare anser sig själva som litterärt intresserade och kunniga vilket också 

medför att de har en stor roll i inköpen av skönlitteratur. Dock är dessa fyra lärare inte 

representativa för lärarkåren i stort.  

 Informanterna kan ha blivit påverkade av mina på förhand utskickade intervjufrågor som 

kan ha format deras svar. Även informationsbrevet där jag förklarar undersökningens syfte och 

dess bakgrund kan ha påverkat informanternas svar. Denscombe (2009:266) skriver att ett sätt att 

stärka validiteten är att använda sig av fler informationskällor. Tillsammans med intervjuerna bad 

jag även informanterna att visa mig de skönlitterära bokbestånden på skolorna. Inne bland 

materialet fotograferade jag bokhyllorna och gjorde anteckningar som stärkte och förtydligade 

informanternas svar. Under analysarbetet har jag även kontaktat informanterna för ytterligare 

följdfrågor vilket rett ut oklarheter i undersökningsmaterialet. Dock menar Denscombe 

(2009:383) att en kvalitativ forskning aldrig kan ställa sig helt objektiv till undersökningen. 

Resultatet är alltid ett alster av en tolkningsprocess. Den tolkning som kommer till i en kvalitativ 

studie härleds ur forskarens jag och hennes värderingar, föreställningar och attityder (Denscombe 

2009:384).  
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4 Resultat  
I det följande redovisar jag resultatet vilket är baserat utifrån studiens forskningsfrågor.   

4.1 Bokbestånden i skolans ämnesrum/klassrum och samarbetet 

med biblioteket 
Nedan redogör jag för hur de intervjuade lärarna upplever bibliotekets betydelse för 

litteraturundervisningen. Jag beskriver även hur bokbestånden ser ut i grova drag där utvalda 

titlar presenteras i bilaga 3.  

 De två kommunala gymnasieskolorna (skola A och B) har stora skolbibliotek med anställda 

bibliotekarier som lärarna ibland tar hjälp av vid såväl inköp av skönlitteratur som tips på titlar 

när eleverna ska läsa efter ett tema. På skola B är det även bibliotekarien som håller i läsecirkel 

när Britta läser skönlitteratur med sina elever. Både Alva och Britta upplever att de får stöd och 

idéer av bibliotekarien i sin litterära undervisning. På de två privata gymnasieskolorna har man 

gjort i ordning rum som ska fungera som bibliotek efter den nya lagen om att alla skolor måste ha 

ett skolbibliotek. Här arbetar ingen bibliotekarie och utbudet av böcker är inte stort.  

 Det är endast på skola A som biblioteket tillhandahåller skönlitteraturen som används i 

undervisningen i ett speciellt ”svenskrum”. De övriga skolorna förvarar undervisningens böcker i 

korridorer samt i arbetsrum. Det visar sig även att det är skola A som har störst utbud av 

skönlitteratur i klass- eller gruppuppsättningar på skolan vilket de även har en gedigen 

dokumentation över.  

 Skola A, B och D bekräftar att de har cirka 35–45 titlar på klassiska verk och de allra flesta 

från samlingen Alla tiders klassiker. Utbudet av övrig skönlitteratur är mer varierat. På skola D 

har två nyanställda lärare valt att köpa in modernare skönlitteratur i klassuppsättningar då skolan 

tidigare mest använt noveller från Novelix när de arbetat med skönlitteratur utanför klassikerna. 

På skola C håller sig Cia uppdaterad genom ungdomsbokklubbar och eget litterärt intresse som 

ger henne tips och idéer till inköp av övrig skönlitteratur, därför saknar hon inte en bibliotekaries 

kompetens.  

 På skolorna finns även många olika antologier som novell-, epok- och temaantologier, 

vilket jag återkommer till nedan. 
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4.2 Hur motiverar lärarna skönlitteraturen som finns i ämnesrum 

och i klassrum? 
I detta avsnitt behandlar jag de intervjuade lärarnas motiveringar till skönlitteraturen som finns på 

skolan samt hur den blir användbar i undervisningen. 

4.2.1 Antologier  
Antologierna som finns på skolorna nyttjas av samtliga intervjuade lärare. De låter eleverna läsa 

utdrag ur dem som komplement i litteraturstudierna. Novellantologierna är de antologier som 

används mest i undervisningen. Min erfarenhet av och tolkning utifrån lärarnas arbete med 

antologier är att dessa innehåller många verk och många författare på komprimerad yta, vilket 

innebär att skolorna får fler titlar för en billigare peng och mer utrymmen i sina bokbestånd. Två 

av lärarna berättar att de med antologierna arbetar med att analysera texter där de studerar 

centrala motiv, berättarteknik och stilmedel. Dessa punkter är angivna i kursplanen för svenska 1 

vilket även förklarar varför de andra två lärarna också arbetar med textanalyser. Doris berättar att 

de flesta antologier som finns på skolan har köpts in som bokpaket till läroböckerna Svenska 

timmar. Hon menar att det är en fördel att böckerna hör ihop då det blir lättare för eleverna att se 

den röda tråden i undervisningen. 

4.2.2 Klassiker 
Samtliga skolor har gedigna förråd med klassiker och lärarna påpekar att klassiker används i 

årskurs 2 när de läser litteraturhistoria vilket de alla svarar är angivet i kursplanen. Alva och 

Britta använder även klassiker genomgående i sin undervisning. Britta menar att klassiker rör alla 

de stora frågorna och att de alltid fungerar i svenskundervisningen: ”Det handlar om det generella 

att vara människa”. Hon anser också att eleverna ska läsa dem för att känna till vissa författare 

som Strindberg och Lagerlöf:  

 
Men sen ska det också passa eleverna i deras program, och vissa behöver lättlästa böcker och då blir 

Strindberg inte alltid det bästa. I yrkesklasser kan man till exempel läsa utdrag ur Strindberg. Selma Lagerlöf 

däremot, är en fantastisk berättare som kan fängsla sina läsare, därför läser många klasser Löwensköldska 

ringen som fungerar bra. 
 

Sedan några år tillbaka läser Alva Tristan och Isolde med samtliga elever även om de inte läser 

svenska 2. Även Therese Raquin används flitigt och Alva tycker att både den och Tristan och 
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Isolde kan läsas för njutnings skull. Doris anser att skolan som institution ska inneha en stor 

samling av de klassiska verken även om hon inte använder dem så mycket utanför svenska 2. 

Hon säger att litteraturhistoria alltid har varit en kärna i svenskämnet och att man till och med 

fick betyg i det momentet förr om åren. Cia har däremot en annan uppfattning:  

 
Vi packade undan dem [Alla tiders klassiker] för de tog för mycket plats och det var sådant som [X] och [X] 

beställde hem på sin tid före min tid. Vi använder inte klassiker på det sättet. De har köpts in på grund av den 

här idén om kanon, det har med kanon att göra.  
 

Cia tycker att elevernas läsförmåga har försämrats de senaste åren och de kan inte längre få 

eleverna att läsa klassiker. Hon förtydligar att man inte behöver använda sig av hela verk för att 

undervisa i litteraturhistoria, därför använder hon skolans antologier i stor utsträckning när hon 

undervisar i svenska 2. Hon menar att det är ett direktiv i kursplanen om att kunna koppla 

samhällsfrågor från svunna tider med aktuell tid men att det inte finns direktiv att läsa specifika 

verk. 

4.2.3 Övrig skönlitteratur  
Tre av lärarna berättar att mycket av skolans skönlitteratur är inköpt för att passa 

gymnasieprogrammens inriktningar. Dessa böcker ska vara en kunskapskälla i deras kommande 

yrken där förståelse för mänskligheten och samhället står i centrum. Alva använder även här 

mycket klassiker men menar att hon förr använde klassiker bara för att de var bra och att hon nu 

mer fokuserar sin undervisning på vad eleverna har användning av i sin utbildning. Till exempel 

läser hon Möss och människor av John Steinbeck med eleverna på beteendevetarprogrammet. 

 Förutom böcker som är anpassade till programvalet anser lärarna det viktigt att även ha 

böcker som tar upp nutida viktiga ämnen som är bra diskussionsunderlag. Exempel som lärarna 

ger är En komikers uppväxt av Jonas Gardell, Ondskan av Jan Guillou, Svinalängorna av Susanna 

Alakoski och Flyga drake av Khaled Hosseini. Britta förklarar: ”Dessa böcker hamnade även i 

ropet och blev populära och när sådant händer ska man passa på att rida på den vågen”. Hon 

förklarar att man kan få elever som vanligtvis inte läser böcker till att läsa skönlitteratur för att de 

hör talas om dem i media. Men sedan flera år tillbaka finns det inte längre pengar för skola B att 

handla in skönlitteratur för.  
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Vi hade Jonas Hassen Khemiri här och föreläste för något år sedan, jätteintressant och uppskattat av eleverna. 

Men inte kunde vi köpa in hans bok inte, det blev jättekonstigt och kändes på något vis bortkastat.  
 

Britta och Cia nämner att en del av skönlitteraturen som finns på skolorna är åldersanpassad för 

ungdomar. De anser att eleverna när de kommer i årskurs 1 behöver läsa böcker som de kan 

relatera till både språkmässigt och ämnesmässigt. Även Alva anpassar litteraturen i årskurs 1 för 

att väcka elevernas läslust. Cia är den enda läraren som även uppger att mycket av den 

skönlitteratur som finns på skolan är individanpassad. Cia läser av eleverna vad de kan tänkas 

gilla och ger förslag på olika titlar, de får även möjlighet att välja efter eget intresse. Den 

litteratur som eleverna sedan väljer köper Cia in till skolan, vilket jag redogör för i nästa avsnitt. 

Men hon säger att med åren ska eleverna börja läsa vuxenlitteratur och den ska även fylla sitt 

syfte: ”Om man läser för estetikens skull då följer man inte läroplanen”. Även Alva påpekar att ju 

mer tiden går i undervisningen desto mer tappar man den estetiska läsningen för att man måste 

fokusera på att eleverna ”gör rätt”, vilket hon förklarar innebär att eleverna måste läsa och arbeta 

med texten utifrån ett förbestämt syfte. Även om litteraturen med åren ska utmana eleverna låter 

Cia eleverna vara med och välja vilka titlar som de vill läsa. Övriga lärare låter inte sina elever 

välja böcker själva i undervisningen, med undantag för förslag som lärarna ger eleverna på 3–5 

böcker. 

 På skola D avvänder lärarna noveller från Novellix i stor utsträckning. Böckerna väcker 

läslust hos eleverna då de är tunna, finns för alla intressen och dessutom har de färgsprakande 

bokpärmar som lockar. Doris tycker att det är tacksamt att de kan ha så många olika titlar då 

någon hinner läsa tio medan en annan hinner läsa tre och vissa är nöjda med en. Eleverna gillar 

också den stora valfriheten och Doris påpekar att eleverna faktiskt ska ha inflytande över 

undervisningen. Hon menar att eleverna kan göra precis samma övningar med dessa noveller som 

med tjocka romaner, att de kan väcka samma diskussioner och kopplas till vilka teman man än 

vill arbeta med. 
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4.3 Vem väljer skönlitteraturen som köps in till undervisningen 

och hur går den processen till? 
Nedan redovisar jag skolornas rutiner för inköp av skönlitteratur till undervisningen och hur 

skolans ekonomi påverkar inköpen. Jag redogör även för vilken roll de intervjuade lärarna har i 

denna process. 

 På skola A och D bestämmer lärarna tillsammans i respektive arbetslag/ämneslag vilka 

litterära inköp som ska göras även om både Alva och Doris anses ha någon form av övergripande 

ansvar. På skola C finns arbetslag vilket Cia inte finner påverkar inköpen nämnvärt. Här kan 

lärarna i ämneslaget säga till om de vill köpa hem någon speciell bok men oftast tas alla initiativ 

av Cia själv som även sedan köper hem litteraturen. Det verkar som om de övriga svensklärarna 

litar till Cias kompetens då hon ständigt håller sig uppdaterad inom det skönlitterära området. På 

skola B däremot finns inte längre ämneslag. När läsåret började i höstas hade planeringstiden för 

ämneskonferenser tagits bort ur kalendariet. Detta säger Britta bero på ekonomiska 

omständigheter då tiden för konferenserna behöver läggas på lektioner istället. Detta anser Britta 

vara ett problem då enskilda lärare frågar rektorn personligen om tillåtelse av egenvalda inköp, 

vilket gäller läromedel av alla slag: ”Helt plötsligt har någon lärare köpt hem något och då saknas 

det ännu mer pengar. Det är inte bra”. Britta tycker att ämneslag ska fungera och att beslut ska 

fattas mellan ämneslärarna. Dessutom menar hon att man alltid ska låna hem en bok för att läsa 

och diskutera den innan man köper in den i större uppsättningar, det gäller såväl nyare litteratur 

som klassiker. 

 På skola B har inga läromedel köpts in på de senaste tre åren på grund av skolans dåliga 

ekonomi. Britta berättar att hon inte fick köpa in sex exemplar à 80 kr av en titel så att en hel 

klass kunde läsa samma bok. Hon fortsätter: ”Vi är ju en gammal skola så turen är att vi har 

klassikerna i alla fall, det är den nya litteraturen som blir lidande”. Samtidigt har inte skola D 

heller allt för mycket av modernare skönlitteratur förutom novellerna från Novellix. På skola D 

har lärarna ingen fördelad budget utan kan äska pengar successivt vilket aldrig är några problem 

så länge det kan motiveras och har ett bra syfte: 

 
När någon vill beställa hem något ser vi bara till att få det godkänt av rektorn. Ibland säger hon att vi måste 

vänta till nästa månad för att det sammanfaller med ett bokslut eller att vi ska skynda oss med inköp innan 

årsslut o.s.v. Men annars får vi aldrig ett nej.  
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På skola C har varje ämneslag sin egen pengapott att disponera och Cia uppger att det är en 

generös summa de får varje år som de i stort sett kan göra vad de vill med och de tillfrågar inte 

rektorn innan inköp görs. Hon säger: ”Nu har vi precis köpt läroböcker i två klassuppsättningar, 

cirka 60 stycken. Sen ska vi köpa lite skönlitteratur och alla treor ska få gå på teater”. Det är ett 

mål svensklärarna har att alla i årskurs tre ska få göra ett teaterbesök. Skola C individanpassar 

mycket av skönlitteraturen som används i undervisningen vilket innebär att de köper hem ganska 

många titlar i färre exemplar och ofta på elevernas initiativ.  

 På skola A fördelas de ekonomiska resurserna mellan arbetslagen. Det finns inte obegränsat 

med pengar och det ska räcka till läromedel i fler ämnen. Därför kan skönlitteratur inte köpas in 

varje år men Alva tycker ändå att pengarna fördelas bra och belyser vikten av att hon har 

möjlighet att påverka inköpen som görs. Hon påpekar att skolans ekonomi i allra högsta grad 

påverkar inköpen av skönlitteratur men menar att hon lärt sig att anpassa undervisningen efter 

resurserna. Som litteraturbeståndet ser ut idag saknar hon ingen speciell titel att använda i sin 

undervisning.  

 Samtliga lärare utom Britta anser sig nöjda med den ekonomiska fördelning samt rutinerna 

för inköp av skönlitteratur. Ingen lärare känner att de vill bli styrda av en nationell ”skolkanon” 

utan tycker att de tillsammans med kollegerna ska anpassa skönlitteraturen efter skolans elever. 

 

4.4 Vilken betydelse anser lärarna att skönlitteraturen har i 

undervisningen? 
Slutligen beskriver jag de intervjuade lärarnas syn på skönlitteraturens betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling och varför det är viktigt att läsa skönlitterära texter i undervisningen. 

 Samtliga lärare anser att skönlitterär läsning i skolan ska bidra till språkutveckling. 

Svenskämnet i skolan bygger på språk och litteratur, vilket framgår av ämnesplanens första 

mening (Skolverket 2011:160). Argumenten som lärarna lyfter fram skiljer sig dock åt. Tydligast 

skillnad ser jag i resultatet från Britta och Cia, där den sistnämnda fokuserar på att eleverna ska 

ha ett språk för att klara av att medverka i ett demokratiskt samhälle: 
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Det finns en språkforskare, Mats Myrberg, som menar att man behöver 70.000 ord i sitt vokabulär när man är 

17 år och det har man inte om man inte läser regelbundet. Och har man inte det ordförrådet så klarar man inte 

av att delta i ett demokratiskt samhälle. Det är livsviktigt att läsa.  
 

Britta däremot, vill träna sina elever till att bli goda språkbrukare. Britta undervisar sina elever 

genom att bland annat låta dem jämföra ”god litteratur” med ”kiosklitteratur” och lägger stor vikt 

vid språket i sin litteraturundervisning. I trean lägger Britta stort fokus på stilistik. Ett tema som 

hon arbetar med i årskurs 3 är nobelpristagare i litteratur. Här får eleverna jämföra texter och 

fundera på varför just dessa blev pristagare. Hon brukar också låta eleverna få jämföra Torgny 

Lindgrens Ormens väg på hälleberget med Ondskan eller Liza Marklunds böcker. Hon vill att 

eleverna upptäcker författare som skriver sparsmakat där läsaren måste tolka själv till skillnad 

från författare som inte lämnar någonting över till fantasin.  

 Samtliga lärare anser att eleverna ska få kunskaper genom litteraturen framför allt som de 

kan ha nytta av i sina respektive inriktningar men också för att vidga elevernas syn på livet och 

samhället. Läsning av skönlitteratur skapar förståelse för människor och omvärlden, menar 

lärarna. Cia kopplar ihop bildning med kulturarv och ger ett exempel att Selma Lagerlöf gjorde 

medborgarna en tjänst genom Nils Holgerson och den geografikunskap den ger. Både Alva och 

Cia tycker även att eleverna bör känna till och vara stolta över Strindberg och Lagerlöf. De lyfter 

även fram den äldre skönlitteraturens relevans för att eleverna blir bildade: 

 
Och det är väl själva tusan om man inte vet vad Pandoras ask är för någonting. Jag som gammal svensklärare 

kanske tycker det är mer självklart än någon annan men jag tycker att det är en kul kunskap att bära på, 

varifrån myter, begrepp och symboler kommer ifrån. 
 

Skönlitteraturen spelar en stor roll för läsförståelsen menar lärarna. Här argumenterar de för att 

det som läses är viktiga ämnen som eleverna ska lära sig av och utan läsförståelse utvecklas inte 

dessa kunskaper. Eftersom läsförståelsen hos ungdomar idag inte är så god måste den utvecklas, 

anser Doris. Det kan göras oavsett titlar på skönlitteraturen men kräver att texterna analyseras 

antingen i skriftliga analyser eller i boksamtal. Cia säger också att läsförståelsen måste vara god 

för att läsningen ska bli en njutning men ändå anser hon och två lärare med henne att den 

estetiska läsningen inte har någon större plats i skolan då varje bok måste uppfylla sitt syfte. 
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4.5 Sammanfattande tabeller 
För att underlätta för läsaren att urskilja likheter och skillnader mellan de fyra lärarnas svar visas 

nedan två tabeller. I tabell 2 återger jag en summering av resultatet över de kategorier som 

lärarna uppfattar påverka det skönlitterära utbudet på skolan.  

 

Tabell 2. Lärarnas uppfattningar om faktorer som påverkar det skönlitterära utbudet 

Skola/Lärare A/Alva B/Britta C/Cia D/Doris 
Skolform Kommunal Kommunal Friskola Friskola 
Bibliotekets 
betydelse 

Det finns ett 
skolbibliotek med 
bibliotekarie som ger 
tips och råd. 

Det finns ett 
skolbibliotek med 
bibliotekarie som ger 
tips och råd. 

Det finns ett litet rum 
som har gjorts till 
bibliotek för att 
skolan måste ha ett. 
Där arbetar ingen 
bibliotekarie. 

Det finns ett litet rum 
som har gjorts till 
bibliotek för att 
skolan måste ha ett. 
Där arbetar ingen 
bibliotekarie. 

Arbetslagets/ 
Ämneslagets 
betydelse för 
inköp av 
skönlitteratur 

Arbetar i ett arbetslag 
med gemensam 
pengapott som ska 
fördelas mellan de 
olika ämnena. 
Gemensamma beslut. 

Finns inget ämneslag 
längre som det gjorde 
förr. Lärare frågar 
rektor om inköp 
enskilt. 

Ämneslag med 
pengapott till ämnet. 
Cia tar ofta beslut 
själv och beställer.  

Ämneslag gör alla 
inköp tillsammans 
efter gemensamma 
beslut. 

Ekonomiska 
förutsättningar 

Det finns inte 
obegränsat med 
pengar. Man kan inte 
köpa in skönlitteratur 
varje år. Biblioteket 
köper in ett par 
gånger om året till 
”svenskrummet”. 

Finns inga pengar. 
Köper inte in 
skönlitteratur och har 
inte gjort de senaste 
tre åren. 

Generöst med 
pengar. Ämneslagets 
kassa är stor och de 
kan köpa den 
skönlitteratur de vill 
ha till skolan. 

Skolan har god 
ekonomi och lärarna 
kan äska pengar när 
helst de behöver. De 
får aldrig ett nej till 
skönlitterära inköp. 

Varför finns dessa 
titlar på skolan 

Programanpassning. 
Kursplansanpassning.  
Väcka läslusten 

Programanpassning. 
Kursplansanpassning. 
Det är angelägna 
ämnen som tas upp. 
Åldersanpassning 

Programanpassning. 
Kursplansanpassning. 
Individanpassning. 
Åldersanpassning.  
En gammal idé om 
kanon. 
 

Kursplansanpassning. 
Väcka läslust. 
Bokpaket till 
läroböcker. 

 

 

I tabell 3 ges en sammanfattning över lärarnas uppfattningar om skönlitteraturens betydelse för 

kunskapsutveckling.  
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Tabell 3. Lärarnas uppfattningar om skönlitteraturens betydelse för kunskapsutveckling 
Lärare Alva Britta Cia Doris 
Språkutvecklande Ja. Det bästa sättet 

att få ett bättre språk 
är att läsa. 

Ja. Eleverna ska ha 
ett gott språk när de 
slutar skolan. 

Ja. Eleverna måste 
få ett stort ordförråd 
för att klara ett 
demokratiskt 
samhälle. 

Ja. Det går hand i 
hand med 
läsförståelse. 

Läsförståelse  Ja. Så eleverna kan 
diskutera det viktiga 
som böckerna tar 
upp. 

Ja. Så att läsningen 
blir njutning 

Ja. För att bli bildad 
av litteratur måste 
man förstå det man 
läser. 

Bildning-Kulturarv Ja. Eleverna ska lära 
sig av skönlitteratur. 
Dels ska de ha nytta 
av den i sina 
inriktningar, dels ska 
de känna till begrepp 
och symboler. 

Ja. Böckerna handlar 
om viktiga ämnen. 
Eleverna ska känna 
till Strindberg och 
Lagerlöf. 

Ja. Man får 
kunskaper av att läsa 
skönlitteratur samt 
förståelse var ord 
och begrepp 
kommer från. 

Ja. Elever lär sig om 
det som gestaltas i 
böckerna och av 
bokens handling. 

Estetik Nej. Eleverna måste 
göra rätt utifrån ett 
syfte.  

Det ska alltid finnas 
en tanke bakom 
varje val av titel. 

Nej. Då följer man 
inte kursplanen. 

 

 

I tabellerna ovan framgår att resultatet kan delas in i två kategorier. Framträdande resultat som 

visas i tabell 2 är att lärarna uppfattar att konkreta faktorer styr inköpen av skönlitteratur. Det som 

framgår är att ekonomi, arbetslag, samverkan med bibliotek, kursplaner samt 

gymnasieprogrammens inriktningar är element som påverkar vilka böcker som finns på skolans 

hyllor. I den andra kategorin som visas i tabell 3 framgår vilken kunskapsutveckling lärarna 

tycker att litteraturundervisningen ska främja hos eleverna. Eftersom de intervjuade lärarna har 

arbetsuppgifter på respektive skola som innebär inköp av skönlitteratur diskuterar jag i kapitlet 

nedan hur lärarnas litteratursyn påverkar de skönlitterära bokbestånden.  
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5 Analys och diskussion 
I detta avslutande kapitel analyserar och diskuterar jag resultatet och metoden utifrån syfte och 

frågeställningar och ställer det mot tidigare forskning. Jag lyfter resultatets relevans till en 

litteraturdidaktisk angelägenhet och belyser dess betydelse för fortsatt litteraturundervisning. 

5.1 Resultatdiskussion 
I dagens svenskundervisning har skönlitteraturen en stor roll för kunskapsutvecklingen vilket 

framgår av ämnesplanen. Även om den skönlitterära läsningen motiveras i ämnesplanen framgår 

ingen tydlig anvisning för hur böckerna ska läsas eller vad som ska läsas vilket ofta diskuteras i 

skolkontexten huruvida det är bra eller dåligt. Även om många lärare och didaktikforskare anser 

att valmöjligheten ger bra förutsättningar för en anpassad undervisning visar Molloys (2002:24–

25) undersökning att bokbeståndet på skolan ofta blir avgörande för vad eleverna läser. I min 

studie har jag därför försökt reda ut de fyra lärarnas uppfattningar om vilka faktorer som styr det 

skönlitterära utbudet i skolorna. Utöver lärarnas personliga uppfattningar om konkreta 

ramfaktorer framkom även att lärarnas litteratursyn påverkar det skönlitterära utbudet.  

5.1.1 Lärarnas uppfattningar om faktorer som påverkar det skönlitterära 

utbudet 
Skolans ekonomi är en av de faktorer som lärarna är helt eniga om har betydelse för det 

skönlitterära utbudet. Dock visar min undersökning att generösa möjligheter till inköp inte alltid 

leder till ett större bokbestånd. Det framgår av undersökningen att skola A som funnits över 

längre tid och har ett större elevantal har ett fylligare bokförråd än skola C och D som kan göra 

inköp av läromedel när de vill. Däremot påverkas böckernas titlar av den ekonomiska faktorn då 

möjligheterna finns att oftare köpa in individanpassad och modernare litteratur om skolans 

ekonomi är god. Mina informanter vill inte bli styrda av en kanon och de anser att de lättare kan 

anpassa skönlitteraturen till undervisningens syfte, elevernas ålder, intresse och 

gymnasieprogram om de utifrån sina egna kunskaper får välja titlar själva. Den anpassningen till 

eleverna är ett föredöme utifrån såväl Rosenblatts (2002) teori som den svenska forskningen som 

både Molloy (2007) och Malmgren (1996) bygger sin ämneskonception, erfarenhetspedagogiskt 

ämne, på.  

 Den erfarenhetspedagogiska undervisningen som utgår från elevernas erfarenheter och 
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sätter individen i centrum är etablerad i dagens skolor men kräver precis som lärarna tydliggör en 

stabil ekonomi som gör det lättare att tillgodose individanpassningen. Min undersökning visar att 

en skola med dåliga ekonomiska förutsättningar riskerar att fastna i användandet av den 

kanoniserade litteraturen som ryms i skolornas ämnesrum. Med det sagt måste jag poängtera att 

klassiker i allra högsta grad kan användas i undervisningen och resultatet i denna undersökning 

visar också att även den kan anpassas efter gymnasieprogrammets inriktning och andra didaktiska 

syften. Men om svenska elever blir allt sämre på att läsa (Skolverket 2015), som några av lärarna 

i min studie också poängterar, så tror jag att de skönlitterära böckerna på skolorna måste utvidgas 

efter elevernas förutsättningar och motivation.  

 När det gäller skolornas ekonomi vill jag även lyfta fram resultatet som visar att lärarna 

upplever arbets-/ämneslag som en viktig del i samband med inköp av skönlitteratur. Detta märks 

framför allt i skola B. Där är ekonomin så påfrestad att till och med ämneskonferensernas 

schemalagda tid försvunnit från kalendariet. I en skola med sämre förutsättningar är det kanske 

extra viktigt att lärarna tar hjälp av varandra med tips och idéer. Hade ämneskonferenser 

dessutom fungerat som de ska så kanske skolans ekonomi hade varit mer tillfredsställande då 

småinköp av enskilda lärare istället hade varit genomtänkta med gemensamma beslut som 

passade fler lärare och elever. 

 Ett annat framträdande resultat var lärarnas interaktion med skolbibliotekarien. Eftersom de 

två friskolorna (C och D) inte hade någon bibliotekarie ansåg lärarna heller inte detta kunna 

påverka det skönlitterära utbudet. Detta menar jag påverkar ändå, då en bibliotekaries 

ämnesspecifika kompetens uteblir i detta fall. På skola D har nyanställda lärare valt att köpa in 

lite fler böcker i kategorin övrig skönlitteratur. En tolkning jag gör är att avsaknaden av ett 

samarbete med bibliotekarie har gjort den nyare skönlitteraturen torftig på skolan. Det är 

intressant att skolor i tider som dessa, när läsförståelsen minskar hos svenska skolelever 

(Skolverket 20015), inte lägger tillräckligt med resurser på skolbibliotek och personal. Utifrån 

resultatet och den koppling jag gör till receptionsforskningen anser jag att bibliotek med anställd 

personal behövs i svenska skolor för att hjälpa svensklärarna att stötta eleverna med läsning 

utifrån de förutsättningar som såväl skolan som eleverna har.  

 Vidare är ämnesplanen en gemensam motivering för det skönlitterära utbudet i skolorna. 

Resultatet visar att kategorierna antologier, klassiker och övrig skönlitteratur motiveras som ett 

heltäckande utbud i litteraturundervisningen. När lärarna anser att det är heltäckande refererar de 
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ofta till kursplanen, vilket inte är så konstigt då skolans mål och riktlinjer är formulerade i den. 

Men det är mer komplicerat än så att referera till kursplanen då den lämnar mycket åt lärarna att 

tolka själva. Ett resultat i min undersökning är att tolkningar varierar utifrån den litteratursyn som 

lärarna bär med sig. 

5.1.2 Lärarnas uppfattningar om skönlitteraturens betydelse för 

kunskapsutveckling  
Den forskning som jag har studerat i samband med denna undersökning lyfter särskilt fram den 

makt som skolans tradition utgör. Detta gäller såväl kursplanernas ärvda litteratursyn som den 

tradition som lärarna bär med sig från sin egen skoltid (Molloy 2002:26–35). Ett exempel på 

detta är att samtliga skolor har gedigna utbud av Alla tiders klassiker och att de finns där för att 

främst användas i litteraturhistoria. Faktum är att det inte står någonting om litteraturhistoria i 

kursplanen för vare sig svenska 1, 2 eller 3. Där står endast att eleverna ska läsa skönlitteratur 

skriven av både manliga och kvinnliga författare och vara från olika delar av världen och från 

olika tider och att eleverna ska reflektera över relationen mellan litteraturen och 

samhällsutvecklingen och hur dessa påverkar varandra (Skolverket 2011:169). En anledning till 

att lärarna nämner litteraturhistoria som ett ämne tolkar jag som ett arv från tidigare kursplaner. 

Brink (1992:232–238) skriver att klassiker och kanonverk gestaltar olika tider, miljöer, moraliska 

ideal och idéströmningar samtidigt som de är estetiskt tillfredsställande, vilket kan ha sin 

förklaring till varför det just är klassiker som läses i svenska 2 på gymnasiet. Vidare visar 

resultatet hur olika lärarna använder sig av dessa klassiker och vilka kunskaper de vill förmedla 

till eleverna, vilket styrs av lärarnas litteratursyn. Min uppfattning är att Britta lutar sig tillbaka på 

uppfattningen om ”god” litteratur som Malmgren (1996:88) menar har hängt kvar sedan 1800-

talets nationalism. Cias uttalande däremot visar på att läsning ska ge ett språk som ska få eleverna 

att klara av att medverka i ett demokratiskt samhälle vilket liknar Molloys (2007:187–191) 

definition av erfarenhetspedagogiskt demokratiämne.  

 Vidare ser jag samband mellan den vikt som Alva och Cia lägger vid den äldre 

skönlitteraturens begrepp så som Pandoras ask och skolans ärvda litteratursyn. Jag tolkar att 

deras upplevelser inryms under Malmgrens (1996:88) konception litteraturhistoriskt 

bildningsämne och inte är detsamma som Molloy (2003:295–307) menar med att lära genom 

litteraturen. Hon anser att eleverna ska läsa för att få igång tankar som ska leda till reflektioner 
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och diskussioner så att eleverna kan utbyta idéer och åsikter med varandra. Vidare ska det leda 

till att eleverna utvecklar kunskaper och förståelse samt att attityder kan omprövas i demokratiska 

former. Enligt kursplanens syfte ska eleverna genom litteraturen utveckla ”självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” 

(Skolverket 2011:160). Trots att Alva och Britta menar att de klassiker de använder tar upp 

viktiga ämnen som fungerar över tid skulle modernare litteratur lika bra kunna användas, menar 

Malmgren (2010:50–53). Ett antagande jag gör utifrån tidigare forskning är att de lutar sig mot en 

litteratursyn som styrs av den kanondiskurs som Thavenius (1999:125) talar om och som Svedner 

(2010:49) menar att lärarna fostras in i.  

 Samtidigt har mina resultat väckt frågor hos mig om det skulle kunna vara så att en skolas 

arv och därmed kultur bidrar till lärares litteratursyn och därigenom de litteraturval lärarna gör? 

Alva och Britta som använder klassikerna genomgående i sin undervisning, även när de inte 

undervisar i ett litteraturhistoriskt perspektiv, arbetar på äldre etablerade kommunalt styrda 

gymnasieskolor. Dessa aspekter kontrasteras mot friskolornas användning av klassiker och allra 

helst citat som: ”Vi får inte eleverna att läsa klassiker längre”. Sitter det möjligtvis en traditionens 

makt i väggarna på äldre skolor? Eller skulle det kunna vara möjlig att skolans ekonomi påverkar 

lärarnas litteratursyn? En obegränsad tillgång till skönlitteratur möjliggör kanske upptäckten av 

andra kvalitéer hos verk som lärarna anammar.  

 Min undersökning har inte ämnat utreda hur skillnader ter sig i elevernas 

kunskapsutveckling i de klasser som läser mycket klassiker till skillnad från de som använder sig 

av noveller och individanpassad litteratur. Men funderingarna har under arbetets gång dykt upp: 

Vad innebär det att elever på olika skolor och i olika klassrum läser olika verk? Har det någon 

betydelse för elevernas kunskapsutveckling? Vilken bok man läser kanske inte spelar någon roll 

så länge undervisningens syfte är detsamma i svenska skolor, att eleverna får med sig de 

kunskaper och erfarenheter som de behöver som vuxna samhällsmedborgare. Men problemet 

uppstår då ämnets syfte och vidare angivelser i kursplanerna kan tolkas individuellt. 

 Det finns en högst angelägen problematik som jag finner i och med den institutionella 

traditionens makt som kommit att få stor betydelse för undersökningens resultat. Precis som 

Persson (2007:7) skriver krävs förändringar av ämnesplanen som svarar mot samhällets 

utveckling. Detta görs i och med reformerade styrdokument, nu allra senast år 2011. Här anser 

jag att ämnets syfte visar tydliga tecken på en anpassning till den kulturella vändning som 
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Persson (2007) talar om då eleverna ska lära sig genom litteraturen. Men jag anser att ämnets 

syfte står i kontrast till de punkter i kursplanerna som behandlar kunskaper om skönlitteraturen. 

Och det är i fråga om kunskaperna om litteraturen som min undersökning visar tydligast exempel 

på traditionella föreställningar om ”god” litteratur och citat som: ”Eleverna måste göra rätt”. 

Detta går emot receptionsforskningens teorier och teorier om svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Därför anser jag att både kursplaner och lärares traditionellt ärvda 

litteratursyn måste reformeras och inte endast reproduceras i den betydelse som Englund 

(1997:37) menar, där kunskaper går i arv med små förnyande tillägg. Fortbildningar, litterära 

seminarier och framför allt svenskämneskonferenser är eftersträvansvärda för att bokbestånden i 

skolan ska representeras av titlar som svarar mot såväl lärarnas som ämnesplanens syfte med 

läsningen. 

5.2 Metoddiskussion 
I en kvalitativ undersökning stöter man ofta på resultat som man önskar vilja forska vidare på för 

generaliserbarheten, detta återkommer jag till i avsnitt 5.3. Att generalisera var dock inte syftet 

med denna undersökning då jag ville utforska erfarenheter utifrån fyra lärares resonemang. 

Undersökningens metod visade sig vara relevant och givande då jag inte endast kommit fram till 

lärarnas subjektiva upplevelser utan även har kunnat urskilja andra mer underliggande faktorer 

som styr utbudet av skönlitteratur. Dessa upptäckter har gjorts då intervjuerna medförde ett stort 

datamaterial att analysera vilket jag anser gav svar på mina forskningsfrågor. 

 Ljudinspelningarna av intervjuerna har varit betydelsefulla för analysen då jag valde att 

anteckna i mindre skala under intervjun. Detta resulterade även i en dynamisk och avslappnad 

samtalssituation under intervjuerna. Hur samtalssituationen påverkade undersökningens utfall är 

svårt att säga men det kan ha sin relevans, likaså den intervjumall som jag på förhand skickat 

informanterna. Samtidigt måste jag anta att datamaterialet inte varit lika fylligt om lärarna inte på 

förhand fått frågorna skickade till sig. Vidare hade elevintervjuer och observationer av 

litteraturundervisningen varit intressant att komplettera med för att se hur lärarna i praktiken 

använder sig av den skönlitteratur som finns på skolan och på så vis kunna analysera om den 

litteraturen är önskvärd av såväl lärare som elever. Även intervjuer med skolledning hade varit 

intressant att göra då skolans ekonomi fått stor betydelse i denna undersökning. Men på grund av 

studiens omfattning och den tidsram som undersökningen följt har detta varit svårt att genomföra. 
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 En kvalitativ undersökning bidrar till ett resonerande djup i informanternas svar där 

resultaten lyfter fram ett beskrivande perspektiv över undersökningens område, vilket var mitt 

syfte. En kvantitativ undersökning däremot hade belyst fenomenen i ett bredare perspektiv och 

hade eventuellt kunnat generalisera olika kategorier som undersökningen kommer fram till. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Studiens resultat har kommit att väcka fler relevanta frågor som jag anser viktiga att studera för 

skolans fortsatta litteraturundervisning. I första hand gäller det frågan om den variation av 

skönlitterära titlar och de olika fokusområden som lärare väljer att lägga på undervisningen har 

någon betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Innebär det fria litteraturvalet samt de 

tolkningar som lärare gör av ämnesplanen att elever i svenska skolor får olika kunskaper? 

 Vidare skulle även fortsatt forskning om skillnaderna mellan privatskolor och kommunala 

skolor vara av intresse. Jag nämnde tidigare i analysen om det kan vara så att det sitter någonting 

i väggarna på gamla etablerade skolor som får dem att lättare hamna i den institutionella 

traditionens makt? Jag har i denna studie inte haft utrymme att intervjua skolledningarna för de 

respektive skolorna men anser att en djupare undersökning på detta område är eftersträvansvärd. 

Eftersom mitt resultat även gett skolornas ekonomi ett stort fokus så finns det anledning att se 

närmare på hur den variabeln påverkar skolornas och därmed elevernas förutsättningar till 

likvärdig utbildning.   
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation                            27 september 2015 
 
Information om en studie som syftar till att undersöka det skönlitterära utbudet som finns 
på några utvalda gymnasieskolor i Mellansverige. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Studien, som är ett examensarbete på avancerad nivå, genomförs av mig Jessica Johansson som 
läser mitt sista år på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Undersökning är en 
litteraturdidaktisk studie där jag intresserar mig för skönlitteraturens användning i 
svenskundervisningen. Utifrån forskares olika teorier om skönlitteraturens betydelse i 
undervisningen vill jag undersöka vilken skönlitteratur som finns på några gymnasieskolor samt i 
vilket syfte lärare har valt att använda dessa böcker. Jag ämnar också studera vem som väljer den 
inköpta litteraturen och hur den processen går till. 
 
Studien bygger på intervjuer med svensklärare på fyra olika gymnasieskolor i tre olika kommuner 
i Mellansverige. Valet av gymnasieskolor har tagits med hänsyn till dess olika karaktärer samt att 
dessa ligger i olika kommuner fria från påverkan av varandra. Du är tillfrågad att medverka i 
denna intervju för att det har kommit till min kännedom att du är insatt i skolans skönlitterära 
utbud med flera års erfarenheter av denna skolas verksamhet och rutiner. Din medverkan i 
intervjun innebär ett rättvisande resultat som kan belysa hur olika skolor väljer att arbeta med 
skönlitteratur i undervisningen. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten 
att när som hest avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. 
  
Intervjun förväntas ta 1-1,5 timme, där jag gärna inkluderar en liten demonstration av ert litterära 
utbud. Intervjun kommer att spelas in för att lättare få ett dynamiskt samtal och för att jag lättare 
ska kunna arbeta med materialet vid analysarbetet.  
 
Transkribering av samtalet kommer att göras av mig där de intervjuade lärarna kommer att vara 
konfidentiella, inga namn på vare sig lärare eller skolor kommer att medverka i framställningen. 
Det kommer endast att vara jag som lyssnar och analyserar materialet och det kommer enbart att 
användas till denna undersökning. Därefter kommer inspelningarna att raderas. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen DiVA.  
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som gymnasielärare i svenskämnet? 
Hur länge har du arbetat på denna skola? 
Undervisar du i fler ämnen, i så fall vilka? 
 
Vilken skönlitteratur finns i skolan? 

1. Vilka titlar finns som klassuppsättningar? 
2. Vilka titlar finns i halva (större/mindre) klassuppsättningar? Är det färre böcker för att det 

fallit bort exemplar under årens lopp eller har de köpts in i halvklassuppsättning? 
3. Bortsett från biblioteket så kanske det på skolan finns skönlitteratur som det endast finns 

enstaka exemplar av att använda i undervisningen, kan du ge exempel på några utav 
dessa. 

4. Vilka antologier finns? Finns de i klassuppsättningar? 
5. Finns det en dokumentation över skönlitteraturen och antologier som finns på skolan, 

bortsett biblioteket? 
6. Var förvaras litteraturen? 
7. Hur blir den tillgänglig för eleverna? 
8. Vilken skönlitteratur finns på skolbiblioteket, om ett sådant finns? (Frågan även till 

bibliotekarie) 
 
Vem väljer litteraturen och hur går den processen till? 

1. Vem är det som väljer vilken litteratur som ska köpas in i klassuppsättningar? 
- Är det ett gemensamt beslut från ämneslärare? 
  Berätta i så fall hur ni arbetar med dessa val och beslut. 
- Är det någon lärare som är mer ansvarig än andra för inköpen? 
  Berätta i så fall varför just hen är mer ansvarig än någon annan? 
- Kan enskilda lärare göra egna förfrågningar till rektor om inköp av böcker? 
  I så fall, hur går den processen till? Pratar läraren med några i kollegiet för  
  att få medhåll om att bokvalen är rättfärdigade eller hur motiverar man ett 

 inköp? 
2. Berätta hur du anser att val av titlar för inköp ska göras, när det gäller såväl 

klassuppsättningar och antologier som bibliotekslitteraturen. Motivera. 
3. Vem väljer och beställer in skönlitteraturen som finns i biblioteket? (Frågan även till 

bibliotekarie) 
4. Hur går den processen till? (Frågan även till bibliotekarie) 
5. Berätta hur skolans ekonomi påverkar inköpen av skönlitteratur. (Frågan även till 

bibliotekarie) 
 
Vad är syftet med den litteratur som finns att tillgå på skolan? 
Den skönlitteratur som finns i skolorna som hel/halvklassuppsättningar eller antologier ska 
användas av elever under flera års tid, därför är det intressant att undersöka hur lärare motiverar 
varför just dessa böcker finns till elevernas förfogande. 
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1. Vilken betydelse anser du att skönlitteraturen i undervisningen har? 
- Kulturarv 
- Färdighetsträning (tala, läsa, skriva) 
- Bildningsämne 
- Språkutveckling  

2. På vilka grunder tror/anser du att klassuppsättningarna har köpts in som skönlitteratur i 
undervisningen? 

3. På vilka grunder tror/anser du att den övriga skönlitteraturen som finns på skolan har 
köpts in? (Frågan även till bibliotekarie)  

4. Förklara om och i så fall hur kursplanerna påverkar valet av skönlitteratur.  
5. Berätta vad du ser för för- och nackdelar med klassuppsättningar. 
6. Berätta vad du ser för för- och nackdelar med att eleverna läser olika böcker istället för att 

de läser samma. 
7. Om du saknar någon skönlitteratur som du tycker att din skola ska ha som 

klassuppsättningar vilka titlar kan du då rekommendera? Motivera. 
8. Anser du att det finns ett behov av en nationell litterär ”skolkanon”? Motivera 
9. Om dina elever brukar få välja skönlitteratur själva, kan de då välja helt fritt eller är det 

inom bestämda genrer, teman, epoker etc.?  
10. Kan du berätta hur man kan följa upp läsningen när eleverna läser samma bok? Motivera. 

Kan du berätta hur man kan följa upp läsningen när eleverna läser olika böcker? Motivera. 
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Bilaga 3 Bokbestånden i skolans ämnesrum/klassrum 
Några utvalda titlar som lärarna nämner att de arbetar med. 

 

Skola A 

Antologier: Alva använder antologier som kompletterande material för att jämföra texter med 

andra texter som eleverna läser men hon använder sig dock bara av utdrag ur antologitexterna och 

använder sällan större textmassa ur dem. Några antologier som hon nämner är Berättare genom 

tiderna, 1900-talsberättare, Texter och tankar och Svenska timmar.  

Klassiker: Alva arbetar mycket med klassiker. Hon använder dem i årskurs 2 då eleverna läser 

litteraturhistoria men hon använder dem även genomgående i sin undervisning. Några nämnda är: 

Möss och människor, Tristan och Isolde, Therese Raquin, Illiaden, Odyssén, Shakespeare, 

Kejsaren av Portugallien och Skriet från vildmarken. Det finns många klass- och 

gruppuppsättningar av klassiker i skolan, 45 titlar av dessa ingår i klassikerserien Alla tiders 

klassiker. 

Övrig skönlitteratur: I Alvas arbetsrum finns bland annat: Vilda gröna ögon, Ett öga rött, Vägen, 

Cirkeln, Du & du & du, Det osynliga barnet, Flyga drake. I ”svenskrummet” på biblioteket finns 

det i gruppuppsättningar på 40–50 titlar av övrig skönlitteratur. 

 

Skola B 

Antologier: Britta arbetar mycket med antologier när eleverna läser skönlitteratur, bland annat Ge 

järnet, Litteraturhistoria, Från Gilgamesh till Agneta Horn och Från Swift till Selma Lagerlöf.  

Klassiker: Skolans cirka 40 titlar av klassiker finns i klassuppsättningar och kommer från serien 

Alla tiders klassiker. Britta använder klassiker i all sin litteraturundervisning. Där finns bland 

annat En dag i Ivan Denisovitjs liv, Skriet från vildmarken, Flugornas herre, Gullivers resor, 

Robinson Cruse och Egil Skallagrims isländska saga.  

Övrig skönlitteratur: Den övriga skönlitteraturen finns i gruppuppsättningar, bland annat: 

Ondskan, En komikers uppväxt, Jag är Zlatan, Kort kjol, Populärmusik från Vittula, Arn, 

Aprilhäxan, Små citroner gula, En blomma i Afrikas öken och Flyga drake. Britta vet inte hur 

många titlar som finns av övrig skönlitteratur men min dokumentation uppskattar mellan 20 och 

30 titlar. 
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Skola C 

Antologier: Cia använder sig mycket av antologier, både novellantologier och epokantologier. 

Texter och tankar, Svenska timmar, Från antiken till Strindberg, Litteraturen under 1900-talet 

och Människosaker är några hon använder. 

Klassiker: Nere i källaren finns det klassuppsättningar av Alla tiders klassiker nerpackade som 

aldrig används. Men några titlar hon nämner är Kejsaren av Porugallien, Romeo och Julia, Två 

städer, Tartuffe, och Therese Raquin. 

Övrig skönlitteratur: Cia anpassar inte skönlitteraturen endast till gymnasieprogrammen utan 

även efter individ och intresse, därför finns övrig litteratur aldrig i klassuppsättningar utan endast 

i 5–7 exemplar. Några av dem hon nämner är Hungerspelen, En blomma i Afrikas öken, 

Innebandypiraterna, Harry Potter, Divergent, Twilight, En komikers uppväxt, Ondskan och 

Svinalängorna 

 

Skola D 

Antologier: På skola D finns antologier som Svenska timmar, Noveller för världens barn och 

Berättare i vår tid för att nämna några. Doris använder dem ibland i sin undervisning. 

Klassiker: Klassikerna som skolan har är från serien Alla tiders klassiker och samtliga 35 titlar 

finns i klassuppsättningar. Bland dem nämner Doris bland annat Dvärgen, Den gamle och havet, 

Mor gifter sig och Kejsaren av Portugallien. Doris använder sig av dem när hon undervisar i 

litteraturhistoria. 

Övrig skönlitteratur: På skola D arbetar Doris mycket med noveller. De har ett gediget utbud av 

noveller då de prenumererar på böcker från förlaget Novellix. När respektive novell kommer till 

skolan läser lärarna den och bestämmer om det ska bli en bok som man köper in fler exemplar av. 

Därför finns titlar av dessa noveller ibland i ett exemplar, gruppuppsättningar eller i 

klassuppsättningar beroende på vad lärare tycker och tänker om boken. Här finns titlar som 

Benjamin Buttons underbara liv, Spökhanden, Spår i snön, Så som du hade berättat det, Det 

sällsamma fallet. 

 
 
 


