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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasielärares didaktiska resonemang om att 
använda klassisk skönlitteratur i undervisningen. Det är till företrädelsevis de 
didaktiska frågorna varför, vad och hur som undersöks.  Jag vill undersöka hur 
lärarna tänker kring undervisningen samt vilka ramfaktorer som styr dem i arbetet och 
i urvalet av klassisk skönlitteratur.  Uppsatsen ämnar också besvara frågan om lärares 
förhållningssätt till en litterär kanon. Undersökningen grundar sig på fyra stycken 
lärarintervjuer och har sammanställts och analyserats med analysmetoden bricolage.  
   Studiens resultat visar att elever undervisas i klassisk skönlitteratur för att få ett ökat 
ordförråd men främst för att utveckla en empatisk förmåga och utvecklas som 
människor. Eleverna ska nå livskunskap via litteratur det vill säga kunskaper genom 
litteratur och inte om litteratur. Resultaten stämmer in under Svedners idéer om att 
kunskapssynen har förändrats. Från att tidigare har varit mer fokus på själva 
litteraturen för att utvecklas till mer fokus att nå livskunskap via litteraturen. Att läsa 
ur ett allmänbildningsperspektiv anses som en viktig del för att eleverna inte ska bli 
exkluderade från samhället. Lärarna nämner att deras urval styrs av olika ramfaktorer 
som tid, ekonomi, utbud och elevernas förkunskaper. Samtliga lärare arbetar både 
med muntliga och skriftliga uppgifter och nämner att arbetssätt beror på elevgrupp. 
   På frågan om lärares förhållningssätt till en gemensam litterär kanon är majoriteten 
av lärarna tveksam till detta då de anser att läraren bäst kan förmedla ett budskap om 
de själva är insatta eller tycker om verket. Några säger att det redan finns en slags 
inofficiell kanon även om styrdokumenten varken tar upp klassiska verk eller 
författare som ska läsas på gymnasiet.  
 
Nyckelord: Litteraturdidaktik, kanon, svenska, intervju, bricolage.  
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1.0 Inledning 

Vid ett seminarium i ämnet svenska för blivande lärare på Uppsala universitet 
överraskades jag av inställningen till klassisk skönlitteratur. Några studenter visste 
inte vem Dante var eller hade någonsin läst en hel skönlitterär bok under 
gymnasieperioden. Orsaken till detta uppgavs vara att texterna är skrivna på för svår 
och omodern svenska. I kunskapskraven för gymnasiet i ämnet svenska för årskurs 1 
står det att: ”Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 
internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven 
översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på 
gemensamma teman och motiv [..]”.1 Det nämns inget om klassisk skönlitteratur. Om 
man däremot läser syftet med skönlitteraturen i undervisningen framkommer det att 
eleverna ska ges möjlighet att se det särskiljande och det allmänmänskliga i tid och 
rum. Vilket här skulle kunna inkludera klassisk skönlitteratur. I det centrala innehållet 
står det bland annat att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
förmågan att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 
kulturer.2 Syftet med att läsa just klassisk skönlitteratur blir dock en tolkningsfråga. 
   Men vem är det då som bestämmer vilken litteratur eller författare som anses värda 
att läsas? Lars Brink är litteraturvetare och universitetslektor vid högskolan i Gävle. 
Han förekommer ofta i den så kallade kanondebatten och frågar bland annat vems 
kulturarv som ska förmedlas– en exklusiv elits eller folkets? Motståndare till kanon 
pekar på att det är de lägre klasserna, kvinnorna och det moderna samhället som 
missgynnas av kanon. Det är därför intressant att se vad gymnasielärarna har för 
förhållningssätt till kanon och höra deras synpunkter i debatten. Framförallt då det är 
lärarna som beroende på olika ramfaktorer styr undervisningens innehåll och 
bestämmer således vilken kunskap som ska förmedlas vidare till eleverna. 
   Bo Renberg och Ingemar Friberg3 skriver att syftet med att läsa klassisk 
skönlitteratur är ur ett litteraturhistoriskt perspektiv. Genom läsningen får eleverna 
kunskap om historien. Gunilla Molloy4 ser också syftet i det historiemedvetandet men 
nämner även sambandet mellan att läsa och reflektera. När eleverna får ta del av 
berättelser genom olika tider skapar de en reflekterande hållning till 
lärandeprocessen.5 Under åren har skolan genomgått en rad förändringar. Läroplaner 
har reviderats efter tidens kunskapssyn. Per Olov Svedner 6 ansåg att synen i ämnet 
svensk litteratur hade förändrats från kunskap om litteratur till kunskap genom 
litteratur. Tidigare var det fokus på själva litteraturen i sig men att det blev mer fokus 
att nå livskunskap via litteraturen, en slags bildningsambition. Från att tidigare ha 
                                                
1 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. s. 163. 
2 Skolverket (2011), s. 161. 
3 Bo Renberg & Ingemar Friberg (2015). Svensklärarens påverkan och praktik- På spaning 
efter konsten att undervisa. Lund: Studentlitteratur. s. 210 ff. 
4 Gunilla Molloy (2008). Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur. s. 31. 
5 Molloy (2008), s.31. 
6 Per Olov Svedner (2010). Svenskämnet & svenskundervisningen- närbilder och 
helhetsperspektiv. Uppsala: Kunskapsföretaget AB. s. 77. 
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varit ett färdighetsämne hade litteraturundervisningen alltså blivit ett bildningsämne. 
Sen 2011 har vi en nyare läroplan och det vore intressant att höra huruvida Svedners 
resultat fortfarande gäller eller inte.  
   Uppsatsen kommer att förklara föregående begrepp och visa skillnader mellan 
kanon och klassiker eftersom dessa begrepp oftast används synonymt med varandra. I 
studien medverkar fyra behöriga gymnasielärare i ämnet svenska. De har svarat på 
frågor genom enskilda samtalsintervjuer. Som analysmetod har bricolage använts och 
redovisas som en resultatanalys. De sammanfattande intervjuerna finns som bilagor 
till uppsatsen. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad som är styrande vad gäller gymnasielärares 
undervisning om klassisk skönlitteratur. Genom att ställa de didaktiska grundfrågorna 
varför, vad och hur vill uppsatsen också ta reda på hur lärare resonerar om sin 
undervisning om klassisk skönlitteratur.  

Frågeställningar: 

• Hur motiverar lärare undervisning i klassisk skönlitteratur? 

• Hur sker urvalet av klassisk skönlitteratur? 

• Vilka arbetssätt använder gymnasielärare sig av i undervisningen om klassisk 
skönlitteratur och varför? 

• Vad har gymnasielärare för förhållningssätt till litterär kanon? 

 
1.2 Bakgrund 

I Lgy 11 är fokus i svenskämnet att förmedla kunskaper i och om språk och litteratur.7 
Eleverna ska förstå hur man använder språket i olika sammanhang och få en ökad 
förståelse av litteratur. Genom att läsa, tala, skriva och lyssna i undervisningen 
främjas elevernas kommunikativa förmåga och därmed elevernas språkutveckling. 
Det bidrar också till att eleven får lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 
själv.8 Trots att det i läroplanens centrala innehåll i ämnet svenska står att 
undervisningen ska innehålla studier i skönlitteratur uppger ungdomar man pratar 
med att de aldrig har läst en hel skönlitterär bok under gymnasietiden. Man kan 
naturligtvis fråga sig varför? Vidare i Lgy 11 står det att eleverna även ska ta del av 
skönlitterära verk för att få kunskaper ”från olika tider och kulturer”.9 Läroplanen 
specificerar dock inte vilka verk som ska ingå i litteraturundervisningen eller om det 
ens anses vara klassiska verk. 
                                                
7 Skolverket (2011), s. 161. 
8 Skolverket (2011), s. 161. 
9 Skolverket (2011), s. 160. 
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Denna uppsats lutar sig mot Cullheds10 definition av vad som är ett klassiskt verk. 
Han anser att klassiker inte är eviga. De ska ha förmågan att tala till människor utöver 
det egna nuet eller tiden och samtidigt säga något om samtiden. För att fortsätta att 
vara en klassiker måste texten dessutom tilltala kommande generationer. Men hur vet 
man då vilken litteratur som anses vara bättre än andra? Författare och verk har olika 
status som bestäms av en liten klick människor. Lars Brink11 skriver att det finns tre 
kanonnivåer: den potentiella, den tillgängliga och den selektiva. Detta kapitel 
kommer också att förklara dessa begrepp och bakgrunden till dem. 
Följande avsnitt presenterar hur klassisk skönlitteratur ser ut i styrdokumentet Lgy 11 
samt behandla litterär kanon och klassisk skönlitteratur. 
 
Klassisk skönlitteratur i Lgy 11 

Kärnan i ämnet svenska är språket och litteraturen. Med hjälp av skönlitterära texter 
ska eleven ”lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”.12 Syftet med 
skönlitteratur är också att eleverna ska ges möjlighet att se det särskiljande och det 
allmänmänskliga i tid och rum. Läsningen ska leda till att eleverna utvecklar 
”kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem 
möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation”.13 Svenskämnet är 
uppdelat i svenska 1, 2 och 3 där det centrala innehållet för att läsa skönlitteratur och 
litteratur ”i tid och rum” endast skriftligen står med i svenska 1 och 2. Där ska 
undervisningen i ämnet svenska ge eleverna förutsättningar att utveckla: 
 

• Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 
författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

• Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 
skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 

• Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika 
tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa.14 

 
I kunskapskraven för svenska 1 (betyg E) står det att: ”Eleven kan översiktligt återge 
innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat 
berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan 
olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv [..]”.15 

                                                
10 Aftonbladet (2009-08-20). Vad är en klassiker? 
http://www.aftonbladet.se/bokmassan/article11981426.ab 
11 Lars Brink (2006). Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens 
textkärna. I: Brink, Lars & Nilsson, Roy (red): Kanon och tradition. Gävle. 
12 Skolverket (2011), s. 160. 
13 Skolverket (2011), s. 160. 
14 Skolverket (2011), s. 161. 
15 Skolverket (2011), s. 163. 
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För svenska 2 tillkommer kunskapskravet att eleverna ska kunna diskutera hur de 
skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor. Eleverna ska sätta verk och 
författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den 
har påverkat samhällsutvecklingen.16 
   Läroplanen ger allmänna riktlinjer för arbetet i skolan och formulerar vissa 
principer som varje ämne ska försöka att förverkliga. Kursplanen ger riktlinjer för 
arbetet i det enskilda ämnet och är utgångspunkten för de lokala planerna som styr 
arbetet i den enskilda kommunen eller skolan. Däremot sägs ingenting i kursplanen 
om hur man ska förverkliga målen. Det lämnas alltså stor frihet till lärarna att styra 
vilket innebär att ämnet har många olika utseenden.17 Det intressanta är att det inte 
står i kursplanen vilka litterära verk som ska behandlas i svenskämnet utan några 
centrala svenska och internationella skönlitterära verk. 
 
Litterär kanon 
 
För lärare som arbetar med litteratur dagligen kan det vara bra att ha kunskaper om 
begreppet kanon, oavsett hur man förhåller sig i kanondebatten. Det finns ingen 
självklar definition av vad som räknas som en kanon men inom litteraturvetenskapen 
definieras den följande: 
 
kaʹnon (latin caʹnon, av grekiska kanōʹn, ’rak stång’, ’linjal’, ’måttstock’, 
’rättesnöre’, ’regel’, ’mönster’, ’tabell’ m.m.), regel(samling), text(er) eller dokument 
som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska 
bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare [..] föremål för 
forskning, hålls aktuella genom nyutgåvor osv. Detta urval beror av tidens 
värderingar och antas prägla nya generationers normer och litterära uppfattning 
[..].18 
 
Inom litteraturvetenskapen är kanon som begrepp inlånat från bland annat bildkonsten 
och religionsvetenskapen. 19 Ordet kommer ursprungligen från semitiska språk via 
grekiskan och betyder ”måttstock” men ges också betydelsen ”norm” eller 
”rättssnöre” skriver Lars Brink.20 En norm återspeglar alltid en kollektiv åsikt under 
en längre tid.21 Brink definierar kanon som en grupp verk och författarskap som utgör 
den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia. Grundtanken är att kanon ska 

                                                
16 Skolverket (2011), s. 170. 
17 Svedner (2010), s. 22 ff.  
18 Nationalencyklopedin. S. Björck, Svenska språkets skönheter: Om den lyriska antologin I 
Sverige 1984); J. Gorak, The Making of the Modern Canon (1991). 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kanon-
%28litteraturvetenskap%29 (2016-11-20). 
19 Lars Brink (1992). Gymnasiets litterära kanon. Uppsala: Reklam & Katalogtryck AB. s. 
232. 
20 Brink (1992), s. 232. 
21 Staffan Bergsten & Lars Elleström (2004). Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: 
Studentlitteratur. s. 31. 
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stå för kontinuitet, historia, kulturarv och tradition skriver han. Kanonbegreppet har 
tydliga beröringspunkter med klassikerbegreppet och förutsätter en större grupp av 
författare och verk medan klassiker även kan användas om enskilda verk eller 
författare.22 
   Enligt Brink23 finns tre kanonnivåer: den potentiella, den tillgängliga och den 
selektiva. Den potentiella avser alla publicerade texter och är beroende av 
bokmarknadens prioriteringar. Eftersom bokmarknaden påverkas av världsmarknaden 
domineras litteraturen av de stora västerländska språken. Tillgängligheten är således 
som störst av litteratur skriven på bland annat engelska. De verk som fått kanonisk 
status är naturligt nog endast de texter som blivit översatta till västerländskt språk och 
som har inflytande på vår kultur.24  Den selektiva nivån bestäms av läsare, kritiker, 
förläggare, forskare, recensenter och media. 
   Staffan Bergsten och Lars Elleström 25 menar att poängen med kanon är att den ska 
vara som en översikt med begränsade verk. Den ska återspegla vår tids allmänna 
sociala och kulturella värderingar genom att präglas av vår strävan efter demokrati, 
fred och jämlikhet. Samtidigt måste den ha ett estetiskt perspektiv. Det råder 
oenigheter om hur kanon ska hanteras och illustreras. Kanon är däremot viktig för 
människors kulturella självkänsla, internationell förståelse och gemenskap skriver de. 
Enligt Bergsten och Elleström ska den litterära traditionen engagera nya generationer. 
Därför anser de att litteraturhistorikernas uppgift är att registrera, motivera och 
kodifiera dessa ständiga förändringar.26 En förändring av kanon tar tid men det 
hindrar inte att en dagsaktuell författare någon gång i tiden kan höra till de 
kanoniserade.27 
 
Klassiker 
 
Som det nämndes tidigare används begreppet klassiker ofta synonymt med kanon.28 
Men till skillnad från kanon kan begreppet användas om enskilda verk och författare. 
Nationalencyklopedin definierar klassiker: 
 
klassiker (efter tyska Klassiker, av latin claʹssicus, se vidare klassisk), författare eller 
litterärt verk som på grund av sitt bestående värde anses förtjäna beteckningen 
klassisk.29 
 
Bergsten och Elleström 30  skriver att klassiker allmänt är en bok som är intressant för 
nya generationer av läsare och som bidrar till att boken kommer i nya upplagor och 
                                                
22 Brink (1992), s. 232 ff. 
23 Brink (2006).  
24 Bergsten & Elleström (2004), s. 41. 
25 Bergsten & Elleström (2004), s. 37. 
26 Bergsten & Elleström (2004), s. 43. 
27 Bergsten & Elleström (2004), s. 31. 
28 Brink (1992), s. 232 ff. 
29 Nationalencyklopedin (2016-11-20). 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klassiker 
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översättningar. Man kan då ställa sig frågan vad det då är som avgör om ett verk ska 
räknas som en klassiker? Här menar Bergsten och Elleström att det kan bero på om 
verket är välskriven, om den tar upp ett aktuellt ämne och att den har en speciell 
gripande berättelse att förmedla. Första kriteriet är dock mottagandet i medier. De 
anser också det vara viktigt att verket inte är udda utan ingår i ett författarskap som 
stöds av kritikerna. Verket ska därefter vara representativt för ett skede, en skola eller 
en strömning och samtidigt innebära en förnyelse.31 Dessa kriterier råkar oftast i 
konflikt med varandra. 
   Ytterligare sätt att förstå ges av Anders Cullhed32 som anser att de böcker som är 
klassiker inte är eviga. Cullhed beskriver vidare att bara för att böcker anses ”fina 
bara för att det är så” har ingen betydelse om det är en klassiker eller inte. För att 
fortsätta att vara en klassiker måste den kunna tala vidare till kommande generationer. 
Han inflikar dock att det däremot är svårt att säga i förväg vilka böcker som kommer 
att bli klassiker i framtiden. En klassiker kan gestalta problem och ta upp frågor som 
är aktuella och intressanta. Han anser också att ett språk som berör är av stor 
betydelse. Boken måste vara skriven på ett sätt som gör att den stannar i minnet. Det 
är inte förrän en tid gått som man vet vilka böcker som i framtiden kommer att räknas 
som den exklusiva skaran av klassiker säger Cullhed avslutningsvis i intervjun. 
 

2.0 Tidigare forskning 
 
2.1 Hur sker urvalet av klassisk skönlitteratur? 

Urvalet av texter och läroböcker bygger på värderingar skriver Lars Brink i sin 
undersökning av gymnasiets litterära kanon.33 Eftersom värderingar hela tiden 
förändras sker förändringar också i urvalet. Den fristående litteraturen ger uttryck för 
aktiva val där oftast läraren bestämmer vilka verk som ska behandlas. Valet påverkas 
av lärarens och elevernas intressen, normer och preferenser. Brink skriver att det ser 
olika ut på skolorna i dag och man vet inte vilken skönlitteratur som används. Vissa 
gymnasieskolor arbetar mer traditionellt medan andra utgår mer från elevernas 
erfarenheter och arbetar mer med bild och film.34 Urvalskriterierna hänger samman 
med litteraturundervisningens syfte och vilket utrymme ämnet får på schemat skriver 
Brink i sin studie. 35 I skolan var länge det främsta syftet med litteraturstudier i 
gymnasiet att använda författarna som en form av stilförebilder för eleverna. Detta 
ledde bland annat till att den äldsta litteraturen aldrig fick någon stark ställning i 
skolan. Senare fick texterna ett etiskt värde och sågs ibland som redskap i 
historieundervisningen. Urvalskriterierna växlar som sagt över tid och idag är fokus 

                                                                                                                                      
30 Bergsten & Elleström (2004), s. 33- 34. 
31 Bergsten & Elleström (2004), s. 35. 
32 Aftonbladet (2009-08-20).  
33 Brink (1992), s. 143. 
34 Brink (1992), s. 143. 
35 Brink (1992), s. 13. 
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mer på verkens svårighetsgrad eller tillgänglighet vilket blir ett mer pedagogiskt 
lämplighetskriterium.36 
   Molloys37 studie visar att lärarna tvingas ta eget ansvar i större utsträckning för att 
öka sin och skolans kompetens. Läraren planerar och organiserar undervisningen 
inom ramen som bestäms av styrdokumenten, skolans organisation och tillgängliga 
läromedel. Det finns inte konkret angivet vilka skönlitterära verk som ska ingå i 
undervisningen utan det faller på varje lärare att tolka och välja ut de verk eleverna 
ska ta del av. Valet av läromedel kan bero på många olika saker och hör ihop med det 
syfte man har med läsningen av böckerna. En del lärare går efter sina egna intressen 
eller vad skolan har i klassuppsättning. Fallgropen här är att samma litteratur används 
oreflekterat år efter år. Ofta begränsas skolans verksamhet av ekonomiska förhållande 
och tillgång till läromedel. En lärare som vet vad skolan och bibliotek har för 
tillgänglig litteratur eller som kan hitta billig litteratur på marknaden, har också 
kunskapen om sitt utbildningsområde sammanfattar Molloy.38 
   Brodow och Rininsland39 skriver att äldre texter ofta tar upp allmänmänskliga 
problem som är lika relevanta i vår tid. Ur dessa texter kan eleverna hämta en hel del 
livserfarenhet. Läraren bör därför välja texter som berör och som lär ut något viktigt 
för livet. Texterna måste väcka litteraturintresset men även får eleverna till att växa 
och mogna, skriver de. 
   Harold Bloom40 menar att klassisk litteraturs förmåga är att överbygga tid och rum. 
Han skriver att det som bör prioriteras i urvalet av litteratur är ”what comes near to 
ourselves, what we can put to use”.41 Han betonar nyttoaspekten ur ett individuellt 
perspektiv. Urvalet ska inte vara en unik lista över vad man bör läsa utan snarare som 
en provkarta över verk som bättre än andra illustrerar varför man bör läsa. Bloom 
uppmanar till läsning av orsaken till att upptäcka och öka kunskapen om 
människokännedom. 
 
2.2 Varför skönlitteratur i undervisningen? 
 
I Renberg och Fribergs42 studie framgår det bland annat att historiemedvetandet är ett 
motiv för att studera klassiska verk, att litteraturens historia speglar vår tids historia. 
Även om litterära verk är historia präglas våra tolkningar av det samhälle och de 
värderingar vi har i dag. Att betrakta historiska händelser och värderingar innebär att 
vi skaffar oss distans till det förflutna, till nuet och till oss själva. Vi får en bättre 
känsla för vad som är genuint mänskligt och vilka villkor som specifikt sätter sin 

                                                
36 Brink (1992), s. 14. 
37 Molloy (2008), s. 89. 
38 Molloy (2008), s. 89. 
39 Brodow & Rininsland (2005), s. 75 f. 
40 Harold Bloom (2000). How to Read and Why. London: Fourth Estate. s. 21. 
41 Bloom (2000), s. 21. 
42 Bo Renberg & Ingemar Friberg (2015). Svensklärarens påverkan och praktik- På spaning 
efter konsten att undervisa. Lund: Studentlitteratur. s. 210 ff. 
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prägel på människornas liv, framkommer det i studien.43 Molloy poängterar också 
historiemedvetandet då skolan ska arbeta med klassisk skönlitteratur eftersom den ger 
kunskaper om människors livsvillkor under olika tider och i olika länder. Texterna ger 
också perspektiv på det nära och vardagliga. Sambandet mellan att läsa och reflektera 
ska ge eleverna en mer reflekterande hållning till sin egen lärandeprocess skriver 
hon.44 I Renberg och Fribergs studie framkommer det att vid litteraturläsning måste 
eleverna förstå att varje genre har sin egna speciella upplevelse men utan att utesluta 
andra upplevelser. Med rätt inställning kan det således vara lättare att förstå en genre 
om man redan är bekant med en annan. Lärarens uppgift är dels en roll som vägvisare 
i litteraturens värld men även att skapa en trygg och stimulerande miljö. En trygg 
miljö bidrar till diskussioner som också spelar en central roll för att förstå 
skönlitteraturens betydelse. Att läsning även främjar skrivutvecklingen är ingen nyhet 
skriver de.45 De traditionella argumenten för att läsa skönlitteratur: 
 

• Skönlitteraturen kan ge oss intellektuella och känslomässiga upplevelser av en 
art som vi inte kan få på annat sätt. 

• Skönlitteraturen är personlighetsutvecklande, eftersom den kan gestalta 
perspektiv på tillvaron som ger oss självinsikt. 

• Skönlitteraturen breddar och fördjupar vår förståelse för andra människor, 
andra tider och andra kulturer och utvecklar därmed vår empati och vår 
kunskap om omvärlden. 

• Skönlitteratur stimulerar vår lust att diskutera det vi läst och utvecklar på så 
sätt både vårt intellekt och vår kommunikationsförmåga. 

• Skönlitteratur ger oss språkliga mönster och förebilder för hur texter 
konstrueras och främjar därigenom vår skrivutveckling.46 

 
Magnus Persson hävdar i sin studie att frågan om litteraturläsningens syfte och värde 
tenderar att ”ställas på sin spets i tider av intensiva kulturella, medieteknologiska och 
samhälleliga förändringar”.47 Han påstår att frågorna vad, hur och varför vi ska läsa 
har blivit svårare att besvara. I studien framkommer det att det har med de kulturella 
förändringarna att göra. Här nämns medier, konsumtionssamhället, globaliseringen, 
upplevelseekonomin och mångkulturalism vilka alla är relevanta att diskutera i 
anknytning till skolans litteraturundervisning. 48 De kulturella förändringarna präglar 
samhället där skolan måste anpassa utbildningen efter samhällets behov. Genom att 
kunna byta perspektiv och sätta sig in i andra människors erfarenheter och värderingar 

                                                
43 Renberg & Friberg (2015), s.210 ff. 
44 Molloy (2008), s. 31. 
45 Renberg & Friberg (2015), s. 157 ff. 
46 Renberg & Friberg (2015), s 160. 
47 Magnus Persson (2007). Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den 
kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur. s. 6. 
48 Persson (2007), s. 7. 
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skapas den demokratiska samhällsmedborgaren säger Perssons forskning som 
poängterar vikten av ett kritiskt tänkande vid läsning av skönlitteratur.49 
Molloy50  skriver att läraren måste ta hänsyn till en hel del faktorer i sina didaktiska 
val. Den didaktiska frågan Vem undervisar jag för? är viktig att ställa sig. De elever 
som har flest förkunskaper är mer intresserade medan de elever som inte läser böcker 
inte vill delta i undervisningen visar hennes studie. Det är i mötet mellan texten och 
läsarens egna tidigare erfarenheter och minnen som läsarens uppmärksamhet 
aktiveras. ”Texten beskriver andra människors liv och tankar och vi möter denna text 
med våra liv och tankar”.51 Läraren ska därför fokusera på läsning som en aktiv 
handling vilket kan bidra till att skapa mening i undervisningen sammanfattar Molloy. 
   Läraren måste förstå att eleverna har med sig olika litterära erfarenheter till skolan 
menar Molloy. 52 Vid läsning av skönlitteratur bör bland annat det kulturella kapitalet 
beaktas. Hon nämner den franske sociologen Pierre Bourdieu som myntade begreppet 
som är knutet till det franska samhällets utbildningsstruktur. Det kulturella kapitalet 
har en avgörande roll i samspelet mellan arbetsliv, familj och skola.53 Molloy menar 
att om eleven har ett stort kulturellt kapital kan den lättare ta till sig texter, reflektera 
och uttrycka sig under lektionerna. Bengt Brodow och Kristina Rininsland studie54 
nämner också det kulturella kapitalet som en viktig faktor och syftar på kanonisk 
litteratur. Studien visar att många lärare tycker att det är viktigt för eleverna att de 
stöter på vissa författare och texter i undervisningen. Det är viktigt för elevernas 
självkänsla och förmågan att i framtiden kunna röra sig i olika sammanhang och inte 
är helt okunnig om litteraturens klassiker skriver de. 
   Molloy anser att läraren ska ta ställning till vilken skönlitteratur som ska läsas men 
också hur man ska arbeta med litteraturen.55 För att eleverna ska förstå texterna de 
läser måste eleverna ha kunskaper om genrer och berättarstrukturer samt lära sig att 
läsa mellan raderna.56 Enligt Molloy är syftet med litteraturundervisningen att lära 
eleverna genom språket och litteraturen. Hon lägger stor vikt på hur man undervisar 
litteratur och ser ett samband mellan litteratur, språk och samhälle. 
   I Brodow och Rininslands studie nämns det att när lärare vill övertyga omotiverade 
elever om värdet av att läsa måste argumenten vara vattentäta och samtidigt 
begripliga för eleven.57 Argumenten för att just läsning av skönlitteratur förbättrar 
läsförmågan och ökar ordförrådet håller inte. I stället måste man se till nyttoaspekten 
att genom skönlitteraturen möter vi människor, deras livsöden, relationer, tankar och 
känslor i en helt annan rikedom än vad vardagslivet kan erbjuda. I litteraturen får vi 

                                                
49 Persson (2007), s. 255 f. 
50 Molloy (2008), s. 20. 
51 Molloy (2008), s. 70. 
52 Molloy (2008), s. 23 f. 
53 Molloy (2008), s. 23. 
54 Bengt Brodow & Kristina Rininsland (2005). Att arbeta med skönlitteratur i skolan- praktik 
och teori. Lund: Studentlitteratur. s. 76. 
55 Molloy (2008), s. 30. 
56 Molloy (2008), s. 336 f. 
57 Brodow & Rininsland (2005), s. 91 f. 
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även uppleva många olika historiska miljöer. Genom detta växer man som människa, 
sammanfattar Brodow och Rininsland. 
 
2.3 Hur arbetar lärare med skönlitteratur i skolan 
 
Det finns många olika metoder att välja på vid textläsning. För mindre läsvana elever 
är högläsning ofta en bra metod eftersom de då får en röst som tar dem genom texten. 
Alla blir dessutom klara samtidigt poängterar Molloy.58 När eleverna får skriva om 
sin läsning erövrar de också ett språk för sina egna erfarenheter nämner Molloy.59 
Hon menar att skriva är ett sätt att tänka. ”Medan vi skriver, ser vi tanken ta form. 
Medan vi tänker, skapar vi språket”.60 Hon anser att texter som eleverna läser, skriver 
och talar kan berika det språk de redan äger. Hennes studie tar även upp rollspel som 
en arbetsmetod. Rollspel är en del av många elevers vardag och bidrar med träning i 
berättarperspektiv eftersom man tvingas se en sak från flera håll. Rollspel har 
dessutom ett dialogiskt inslag skriver Molloy.61 
   Brodow och Rininslands studie62 visar att klassiska texter är av flera orsaker 
svårtillgängligare än moderna. Dels för att de har ett ålderdomligt språk med många 
obekanta ord och en mer komplicerad meningsstruktur men även sådant som 
anspelningar på en obekant tid eller mytologi som eleverna inte är förtrogna med. De 
menar att särskilt elever på yrkesinriktade gymnasier har svårigheter. De kan därför 
lätt ge upp och blir svåra att motivera för fortsatt läsning. Läraren får då tillgripa 
andra strategier som tillexempel att visa en film innan man börjar arbeta med texten 
skriver Brodow och Rininsland. 
 

3.0 Teori 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad som är styrande vad gäller gymnasielärares 
undervisning om klassisk skönlitteratur. Genom att ställa de didaktiska grundfrågorna 
varför, vad och hur vill uppsatsen också ta reda på hur lärare resonerar om sin 
undervisning om klassisk skönlitteratur. För att besvara uppsatsens syfte och 
frågeställningar används fyra olika teoretiska utgångspunkter. Dessa är; 
litteraturdidaktik, läroplansteorin, utbildningsfilosofier och kritisk 
litteraturpedagogik. I följande avsnitt presenteras dem mer ingående.  
 
3.1 Ramfaktorteoretiska resonemang 
 
Läroplansteorin fokuserar på styrning och innehållet i utbildningen. Begreppet 
läroplansteori infördes av Urban Dahllöf och Ulf P Lundgren. De öppnade för en 

                                                
58 Molloy (2008), s. 91. 
59 Molloy (2008), s. 12. 
60 Molloy (2008), s. 12. 
61 Molloy (2008), s. 309. 
62 Brodow & Rininsland (2005), s. 74. 
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kritisk samhällsorienterad forskning kring styrning och organisering av utbildning. 
Läroplansteorin belyser tre grundläggande frågor: hur formuleras mål för 
utbildningen, hur väljs kunskap för lärande och hur utvecklas metoder för att lära 
ut?63 Läroplansteori är ett försök att bygga upp kunskap om hur utbildningsprocessens 
mål, innehåll och metodik formas i samhället och i en viss kultur, skriver Ninni 
Wahlström.64 Inom läroplansteorin är ramfaktorteorin ett centralt begrepp.65 Teorin 
bygger på att det finns externa faktorer utanför lärarens kontroll som kan påverka 
undervisningen. Dessa ramar ger upphov till olika lärandesituationer. I 
undervisningsprocessen måste man utgå från de organisatoriska ramarna som omger 
undervisningen och de relationer som bildas mellan dessa ramar vilka i sin tur 
påverkar elevernas inlärning skriver Wahlström.66 Exempel på ramfaktorer är bland 
annat undervisningstimmar, klasstorlek, samhällsförhållanden och styrdokument.  
Lundgren pekar på tre ramfaktorer som styr undervisningsprocessen. Han kallar dessa 
för konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar.67 De 
konstitutionella ramarna innefattar styrdokument som skollag och läroplan. De 
organisatoriska ramarna handlar bland annat om ekonomiska resurser och klasstorlek 
medan de fysiska ramarna gäller byggnader, läromedel, utrustning och så vidare. 
Ramfaktorteorin kom att ge ett viktigt bidrag till förståelsen för hur 
skolorganisatoriska faktorer samspelar med olika sociopolitiska ramar. 
 
3.2 Litteraturdidaktik 
 
Ordet didaktik kommer från grekiskan och kan översättas med undervisning. 68 Enligt 
Lindström och Pennlert innefattar didaktik både teoretiska och praktiska kunskaper 
men även vetenskapliga och vardagliga. Den praktiska didaktiken handlar om 
kunskaper i undervisningen. Här skiljer de på den naturliga färdigheten, där vi i alla 
tider lär varandra för att överleva och förbättra levnadsbetingelser och den mer 
skolade färdigheten som är kopplad till läraryrket. Denna kunskap har man tillägnat 
sig genom utbildning och praktik och kallas för lärardidaktik eller metodik. 69 
   Den teoretiska didaktiken har en distans till undervisningen på så sätt att den 
betraktar, snarare än deltar i undervisningen, det vill säga kunskap om undervisning. 
Kunskapen är vetenskaplig och filosofisk. Den beskrivs tematisera och görs till 
föremål för analys, reflektion och forskning.70 Didaktiken intresserar sig för hur 

                                                
63 Ulf P Lundgren (1972). Frame factors and the teaching process: a contribution to 
curriculum theory and theory on teaching. Göteborg: Göteborg studies in educational 
sciences. s.231. 
64 Wahlström (2015), s. 25. 
65 Ninni Wahlström (2015). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. s. 
9. 
66 Wahlström (2015), s. 24 f. 
67 Lundgren (1972), s. 12. 
68 Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert (2006). Undervisning i teori och praktik- en 
introduktion i didaktik, 3:e upplagan. Print & Media: Umeå universitet. s. 18. 
69 Lindström & Pennlert (2006), s. 18 f. 
70 Lindström & Pennlert (2006), s. 19. 
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undervisningen ska bedrivas och med vilka metoder skriver Lindström och Pennlert.71 
Den behandlar frågor om innehållet i skolan och i undervisningen. Men även vilka 
faktorer som påverkar och formar innehållet och undervisningen vilket också 
påverkar lärare och elever. Ramfaktorer som lagstiftning, ekonomi och 
skolorganisation påverkar den pedagogiska verksamheten vilket didaktiken intresserar 
sig för. Enligt Lindström och Pennlert kan didaktiken ses som en del av den 
pedagogiska verksamheten (som studerar utbildning, fostran och undervisning) och 
citerar det pedagogiska arbetet efter Michael Uljens: 

I praktisk pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?)- som någon gång (när?)- 
någonstans (var?)- av någon anledning (varför?)- undervisar någon (vem?)- i något 
(vad?)- på något sätt (hur?)- mot något mål (vilket?)- för att denne genom någon typ 
av verksamhet (vilken?)- skall nå någon form av kompetens (vilken?) för att kunna 
förverkliga sina intressen nu och i framtiden.72 

Den forskningsinriktning som arbetar med dessa frågor brukar kallas för 
läroplansdidaktik eller läroplansteori. De didaktiska frågorna studeras på olika 
nivåer. Lindström och Pennlert nämner Lundgrens tre olika forskningsnivåer; 
formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. 73 Eftersom 
utbildningen till största del anordnas av stat och kommun kan man studera 
styrdokumenten och forska kring vilka politiska eller vetenskapliga diskussioner som 
ligger bakom. Men även påverkande faktorer som samhällsförändringar. 
Transformeringsarenan intresserar sig för forskningen kring hur lärare tolkar 
läroplanerna och realiseringsarenan handlar om mötet mellan lärare och elever i den 
dagliga verksamheten. 
   Som lärare är det viktigt att vara förtrogen med didaktiska teorier, skriver Claes 
Nilholm.74 Han anser att den didaktiska teorin bör ha en tydlig relation till 
utbildningens syfte även om det är en evig fråga om hur den bästa undervisningen ska 
gestaltas. Inte minst då skollagen och styrdokumenten inte bara vill att eleverna ska 
erhålla kunskaper utan även framhåller vikten av självständighet, kritiskt tänkande 
och lusten att lära. Skolans styrdokument med specifika regler är skollagen och ska 
följas men lärarna har ändå stora valfriheter i upplägget av sin undervisning så länge 
reglerna följs skriver Nilholm.75 Den grundläggande förutsättning för didaktisk 
teoribildning är ändå frågan om vad undervisningen bör uppnå anser han. 
Forskaren Lars-Göran Malmgren diskuterar olika uppfattningar i ämnet svenska i 
grundskolan som han kallar för svenskämneskonceptionerna eller 
ämnesuppfattningar.76 Med hjälp av detta teoretiska verktyg kan forskare analysera 

                                                
71 Lindström & Pennlert (2006), s. 21. 
72 Lindström & Pennlert (2006), s. 20. 
73 Lindström & Pennlert (2006), s. 20 f. 
74 Claes Nilholm (2016). Teori i examensarbetet- en vägledning för lärarstudenter. Lund: 
Studentlitteratur. s. 68. 
75 Nilholm (2016), s. 68. 
76 Lars-Göran Malmgren (1996). Svenskundervisning i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 
s. 88 
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svenskämnet i praktik och teori. Malmgren nämner tre centrala ämnesuppfattningar. 
Dessa är svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 
och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Teorierna handlar inte om renodlade 
undervisningssätt utan mer om lärarens ställningstagande, uppfattningar och 
värderingar. Svenska som färdighetsämne innebär en betoning på formell 
språkfärdighetsträning i undervisningen där syftet är att ge eleverna praktisk nytta i 
vardagen. Litteraturläsningen ges då en mindre betydelse. I centrum för Svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne står förmedlingen av ett kulturarv vilket Malmgren 
anser vara oumbärligt. De klassiska verken bedöms vara ett värde för eleverna och i 
synnerhet svenska verk. Dessa skapar en ”gemensam kulturell referensram” skriver 
han.77 Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne har en stärkande inverkan på 
elevens personliga utveckling genom litteraturen och ger också eleverna en 
allmänbildning om klassiska verk och en förberedelse för universitetsstudier skriver 
Malmgren.78 Erfarenhetspedagogiken sätter eleven i fokus. Tanken är att 
undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter vilket ska öka deras förståelse för 
mänsklig erfarenhet och kunna koppla dessa till historiska och sociala 
omständigheter. Erfarenhetspedagogiken kan ses som en kamp mot likgiltigheten för 
mänskliga erfarenheter och likgiltigheter för historien skriver Malmgren.79 
 
3.3 Utbildningsfilosofier 
 
Didaktik och ramfaktorteoretiskt tänkande hänger ihop skriver Lindström och 
Pennlert. Hur undervisningen ska bedrivas påverkas av ramfaktorer som formar 
innehållet och undervisningen. Men det är också viktigt att undervisningen ska 
erbjuda eleverna en mening skriver Tomas Englund ”Undervisning är en social 
handling med moralisk innebörd och moraliska konsekvenser”.80 Englund skriver om 
tre aspekter i studier om meningserbjudande. Dessa är: skolkunskapens beroende av 
historiska och sociala faktorer, relationen till vetenskapliga discipliner och den 
politiska styrningen av skolkunskap genom läroplaner.81 Undervisningens innehåll 
och utformning rymmer stor variation som meningserbjudande. Englund förklarar 
innehållet med begreppen text och kontext. Det textuella, representerar lärarens tal och 
lärobokstext eller möjligheterna till meningsskapande undervisning i helhet. Det 
kontextuella är det sammanhang som undervisningen sker och de faktorer som skapar 
förutsättningarna för undervisningen som meningsskapande.82 Eftersom läroplanen 
ger utrymme för olika tolkningar har lärarna en stor roll i formandet av skolkunskap. 
Englund skriver bland annat att lärarnas val av innehåll beror bland annat på 

                                                
77 Malmgren (1996), s. 88. 
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historiska och sociala faktorer, olika vetenskapliga forskningar och styrdokument.83 
Undervisningens kontextualisering får avgörande följder för undervisning. Beroende 
på vem som undervisar och lärarens urval erbjuds således eleven olika slags mening. 
Skolkunskap betraktas ofta utifrån den essentialistiska utbildningsfilosofin vilken mer 
eller mindre kommer från en vetenskaplig disciplin, skriver Englund.84 Den 
vetenskapliga metoden och ståndpunkten ger stöd för en viss verklighetsuppfattning. 
Lärarens ämnesteoretiska kunskap är här central även om den inte är detsamma som 
vetenskapliga begrepp. Lärarkompetensen bör innebära ett medvetet förhållningssätt 
till den vetenskapliga disciplinen och de vetenskapliga arbetsmetoderna anser 
Englund.85 För att karakterisera undervisningsinnehållet har Englund tagit fram en 
modell med olika utbildningsfilosofiska aspekter; essentialism, perennialism, 
progressivism och rekonstruktivism. Essentialismen ser undervisningsinnehållet som 
förmedling av kunskap och är starkt relaterad till den bakomliggande vetenskapliga 
disciplinen. Perennialismen lyfter fram kulturarvet där de klassiska verken är en 
central utgångspunkt. Progressivismen betonar eleven som ”kunskapsbärande”, ett 
elevaktivt arbetssätt och samarbete. Eleven står alltså här i centrum. 
Rekonstruktivismen vill att undervisningens innehåll skall relateras till elevens 
framtida roll som samhällsmedborgare. Filosofin betonar att innehållet utgör underlag 
för framtida val och beslutsfattanden.86 Essentialismen och perennialismen ser 
skolans primära uppgift som förmedling av kunskap och individuell inlärning medan 
progressivismen och rekonstruktivismen betonar samarbete och elevens eget arbete. I 
rekonstruktivismen sätts kunskapens karaktär ännu högre då eleven även ska kunna 
göra självständiga ställningstaganden grundade på argument.87  Englund skriver att 
skolan domineras av den essentialistiska traditionen men att det finns en stor variation 
i olika sätt att uppfatta ett ämne. Analyser visar också att den essentialistiska 
traditionen utmanas av andra utbildningsfilosofiska riktningar.88 
 
3.4 Kritisk litteraturpedagogik 
 
Critical Literacy Pedagogy eller som här fortsättningsvis kommer att kallas för 
Kritisk litteraturpedagogik innebär att undervisa med mål för kritisk kunnighet inom 
ramen för kanonisk litteratur.89 Att kritiskt granska texter lär eleverna att läsa och 
skriva mot texter för att identifiera och förstå att texterna har ett budskap, skriver 
forskarna Carlin Borsheim-Black, Michael Macaluso och Robert Petrone i sin 

                                                
83 Englund (1997), s. 121. 
84 Englund (1997), s. 133. 
85 Englund (1997), s. 134. 
86 Englund (1997), s. 135. 
87 Englund (1997), s. 135. 
88 Englund (1997), s. 135. 
89 Carlin Borsheim-Black, Michael Macaluso & Robert Petrone (2014). Critical Literature 
Pedagogy: teaching canonical literature for critical literacy. Montana State 
University.Borsheim-Black, s. 3. 
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rapport.90 Den kritiska litteraturpedagogiken fokuserar på undervisningen och 
texternas innehåll. Den vill förstå och förmedla hur texter påverkar världen och 
människorna. Kritisk litteraturpedagogik aktiverar eleverna och hjälper dem att 
kritiskt granska och rekonstruera de sociala fälten i sin egen värld.91 Som verktyg 
använder lärare sig av bland annat populärlitteratur och media men även kanonisk 
litteratur. Genom kanonisk litteratur får eleverna en förståelse för de ideologier som 
så ofta har varit tagna för givet, skriver Borsheim-Black, Macaluso och Petrone. 
Kritisk litteraturpedagogik väver ihop två ämnen; läsa med och mot en text. Läsning 
med en text innebär att förstå berättelser och kunna analysera och göra personliga 
anknytningar. Men även att förstå historiska sammanhang och utveckla ett kognitivt 
tänkande.92 Ofta stannar litteraturundervisningen vid detta utan att ens ifrågasätta 
textens ideologier skriver Borsheim-Black, Macaluso och Petrone. Därför vill Kritisk 
litteraturpedagogik att eleverna ska läsa mot en text för att undersöka hur texten 
formas av just ideologier. Läsning med kanonisk litteratur utmanar eleverna att 
fundera om inte bara vad som står i texten utan också vad som inte är skrivet. Text 
som beskriver historien, karaktärernas funktioner och hur läsarna kan känna och 
förstå sin omvärld. Att läsa mot en kanonisk litteratur innebär helt enkelt att läsa 
mellan raderna. Det hjälper eleverna att ifrågasätta hur och varför deras egna 
övertygelser, värderingar och antaganden bildas.93 
 
4.0 Metod 

I det följande presenteras den metod som har använts i undersökningen, hur urvalet 
och materialinsamlingen har gått till, analysmetod men också de avgränsningar som 
behövde göras. Uppsatsens reliabilitet och validitet kommer också att diskuteras. 
Observera att intervjupersonerna i uppsatsen även benämns som respondenter. 

4.1 Val av metod 
 
För att samla in data som underlag för förståelse- och tolkningsprocessen har en 
kvalitativ metod valts i form av intervjuer. För den här undersökningen var det 
primära att upptäcka och få förståelse vilket gjorde att metodvalet blev självklart. 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann94 skriver att när forskningsfrågan kan formuleras 
med ordet hur, kan det med stor sannolikhet vara relevant att göra kvalitativa 
intervjuer. I detta fall har ämnet fått bestämma metoden efter att först ha formulerat 
undersökningens syfte och frågeställning vilket Kvale och Brinkmann även tar upp 
som en viktig punkt.95 Att undersökningen valdes att genomföras med hjälp av 

                                                
90 Borsheim-Black, Macaluso & Petrone (2014). 
91 Borsheim-Black, Macaluso & Petrone (2014), s. 3. 
92 Borsheim-Black, Macaluso & Petrone (2014), s. 3 f. 
93 Borsheim-Black, Macaluso & Petrone (2014), s. 4. 
94 Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. s. 143. 
95 Kvale & Brinkmann (2014), s. 144. 
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intervju i stället för frågeformulär beror bland annat på att i en intervju förs ett 
interaktivt samtal mellan forskare och intervjupersonen. Frågorna kan vara fasta men 
går att ändra beroende på samtalssituationen. Intervjun handlar om att kartlägga 
människors uppfattningar inom ett visst område för att kunna utveckla begrepp och 
definiera kategorier. Det är uppfattningarna som står i centrum och inte 
svarspersonerna till skillnad från frågeformulär som vill få fram en person som kan 
representera en viss grupp genom frågor med fasta svarsalternativ.96 
   Enligt Kvale och Brinkmann används intervjuer för att förstå och tolka något ur den 
intervjuades perspektiv.97 Syftet med undersökningen är inte att utvinna en mängd 
data, utan att på ett djupare plan undersöka gymnasielärarnas uppfattningar. 
Kvalitativa metoder går på djupet och innebär bland annat att undersökningspersonen 
har ett direkt förhållande till det som ska studeras. Metoden är flexibel där målet är att 
få nyanserade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld.98 Genom samtal kan man 
även upptäcka nya dimensioner hos forskningsämnet.99 Peter Esiasson skriver att 
intervjuer ger goda möjligheter till följdfrågor samt tillfällen att registrera oväntade 
svar vilket kan berika studien.100 Det är också den kvalitativa metodens fördel för 
undersökningen. Denna studie bygger på intervjuer med öppna svar men har även 
några demografiska slutna frågor med fasta svar. Detta för att få fram fakta och 
begreppsförståelse. De fasta frågorna hjälper till att undersöka fakta som ålder, kön 
och utbildningslängd medan intervjuerna bland annat tar reda på synsätt och 
förhållningssätt. Samtalsintervju går mer in på djupet vilket är relevant för uppsatsen. 
Under intervjun fördes anteckningar. 
 
4.2 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer. Kvale och Brinkmann poängterar 
vikten av att skaffa förkunskaper innan en intervju. Ju bättre man förbereder sig desto 
högre blir kvaliteten på intervjun.101 Gunilla Eklund102 poängterar också detta 
eftersom den kvalitativa metoden syftar till att identifiera nya fenomen, företeelser 
och egenskaper. Därför är det viktigt att veta vad som redan är känt respektive okänt 
även om frågeställaren i intervjusammanhanget ska vara objektiv och öppen för nya 
reflektioner, tankar och idéer, skriver hon. Genom att söka i artikelarkiv fann jag 
relevant litteratur för studien. Antologier från tidigare studier i litteraturhistoria var 
också användbara för att bygga på mina förkunskaper. 
                                                
96 Peter Esiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (2012). 
Metodpraktikan- konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedt: Stockholm. 
s.229 f. 
97 Kvale & Brinkmann (2014), s. 41 f.  
98 Kvale & Brinkmann (2014), s.47. 
99 Kvale & Brinkmann (2014), s.155. 
100 Esiasson m.fl. (2012). s. 251. 
101 Kvale & Brinkmann (2014), s. 141 ff. 
102 Gunilla Eklund (2012). Intervju som datainsamlingsmetod. http://docplayer.se/1091534-
Kursmaterial-2012-1-datainsamlingsmetoder-kvalitativt-orienterade-metoder-gunilla-eklund-
pedagogiska-fakulteten-abo-akademi-vasa.html (2016-11-10). 
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Även om den kvalitativa intervjun är öppen till sin karaktär nämner Eklund vikten av 
att färdigställa en intervjuguide innan samtalet. Detta för att man ska hålla sig till 
syftet med intervjun och inte glida iväg allt för mycket. Därför har mycket tid i denna 
uppsats lagts till att få fram en intervjuguide där innehållet ska knyta an till 
undersökningens problemställning. 
   När man konstruerar en intervjuguide är det också viktigt att tänka på form och 
innehåll. Frågorna ska vara korta, lätta att förstå och befriade från allt för akademiska 
formuleringar.103 Formen ska skapa en dynamisk situation där samtalet är levande och 
intervjupersonen vågar prata om sina känslor och upplevelser. Därför har intervjuerna 
i undersökningen fungerat mer som en slags samtalsintervjuer. Det har varit viktigt 
under intervjuerna att försöka framkalla spontana beskrivningar av respondenternas 
egen verklighet.104 Intervjupersonerna ska känna sig motiverade att berätta om sina 
upplevelser och erfarenheter skriver Kvale och Brinkmann105 vilket min inställning 
och bemötande försökte att bidra till. 
   Intervjuguiden bestod av två avdelningar; en del med demografiska uppgifter som 
ålder, kön och antal år som verksam lärare, och en med frågor om det område som 
skulle undersökas. På så sätt öppnas möjligheten att analysera sambandet mellan olika 
bakgrundsfaktorer och det som undersöks.106 Den demografiska inledningen 
fungerade också som en slags uppvärmningsfrågor för att skapa kontakt och en god 
stämning.107 Intervjuguiden skapades med utgångspunkt från frågeställningarna och 
innehöll både så kallade öppna frågor som genererar i fylligare svar och slutna frågor 
med ett bestämt svar. Som rubriker användes de didaktiska huvudfrågorna; varför, 
vad och hur, följt av olika antal tematiska frågor under varje rubrik. Detta för att få en 
enkel och tydlig struktur. Frågekonstruktionen innehöll också ett tydligt och enkelt 
språk för att undvika missförstånd. Förutom de tematiska frågorna fanns även 
utrymme för egna synpunkter och kommentarer. Intervjuguiden innehöll också 
följdfrågor som: kan du utveckla? och hur menar du då? Detta för att få ett 
förtydligande till respondentens svar. 
   Efter färdigställd intervjuguide kontaktades rektorerna på de aktuella skolorna för 
att informeras om studien. Där erhölls kontaktuppgifter till deltagande respondenter. 
Innan intervjuerna kontaktades samtliga deltagare per e-post. Detta för att försäkra att 
de hade tid att delta i undersökningen. De kom också med förslag på tid för intervju 
vilket bokades in omgående. Dagen innan intervjun fick respondenterna e-post med 
diskussionsfrågorna.108 Att först skicka ut frågorna ansåg jag skulle hjälpa 
respondenterna att lättare sätta sig in i frågeställningarna. Det minskar också stress om 
intervjupersonerna inte är vana vid intervjuer eftersom en fysisk intervju kan kännas 
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mer påträngande då personen är mer utsatt.109 En del är mer vana att bli intervjuade än 
andra och jag ville att respondenterna på detta sätt skulle ges samma premisser. 
   Under intervjun fördes anteckningar. Detta för att inspelat material blir mer 
ohanterligt och tidskrävande. Undersökningen var inte heller ute efter ordagranna 
citat.110. Varje respondent har ett eget avsnitt med ett påhittat namn som rubrik. 
Namnen är fingerade av rättsliga skäl. Sammanfattningarna är skrivna utifrån 
respondentens perspektiv, det vill säga jagform förutom de demografiska uppgifterna. 
De är också uppdelade i underrubrikerna varför, vad, hur och övrigt där varje rubrik 
innehåller olika antal tematiska frågor. Rubriken övrigt behandlar intervjupersonens 
syn på kanon samt att respondenten här fick chansen att poängtera något som inte 
fanns med i intervjuguidens frågeställning. Under varje underrubrik har frågorna 
diskuterats ostrukturerat och presenteras därför som en sammanhängande text under 
varje underrubrik. En sammanfattning av samtliga intervjuer finns som bilaga till 
uppsatsen. 
   Respondenterna upplystes om att de har möjlighet att ta del av resultatet om intresse 
finns.111 Vid utskicket av frågorna bifogades också ett informationsblad112 om vilka 
forskningsetiska regler som gäller för en intervjustudie enligt Johansson och 
Svedner.113 Genom att följa dessa forskningsetiska anvisningar visar man respekt för 
de personer som deltar.114 
 

• Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 
undersökningsmetod och undersökningens syfte. 

• Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om 
undersökningen och få sina frågor sanningsenligt besvarade. 

• Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin 
medverkan utan negativa följder. 

• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga 
rapporten ska det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare 
eller elever/barn. Om man överväger att namnge de som deltagit i 
undersökningen måste man ha tillstånd från alla berörda: personalen på 
skolan, eleverna och deras föräldrar och eventuellt andra. 

• Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om 
eleven får medverka. 

Det är viktigt att poängtera att den här begränsade undersökningen inte medger några 
slutsatser utan ger snarare en inblick hur det kan se ut i litteraturundervisningen. 
                                                
109 Johansson & Svedner (1991), s. 32.  
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4.3 Analysmetod 
 
Att analysera innebär att man separerar något i delar eller element.115 Kvale och 
Brinkmann poängterar vikten av att forskaren redan i början av en undersökning har 
analysmetod klar för sig. En viktig fråga att ställa sig är bland annat: Hur bär jag mig 
åt för att ta reda på vad intervjuerna säger om det jag vill veta? skriver de.116 Med 
detta i åtanke utvecklades frågorna i intervjuguiden så att de skulle gå att koppla till 
teorier på ett sammanhängande sätt men även att intervjuerna skulle kunna analyseras 
efter undersökningens mål och syfte.117 
   Som analysmetod för den här undersökningen har bricolage använts. Detta innebär 
att olika delar har plockats ihop där jag fritt kan röra mig mellan olika analytiska 
tekniker och begrepp.118 Någon standardform för att visa resultaten finns inte utan 
resultatet har skrivits så att läsaren ser ett sammanhang. Intervjuerna har lästs igenom 
för att få ett allmänt intryck. Jag har sedan gått tillbaka till specifika avsnitt för att 
hitta olika attityder, mönster och intressanta uttalanden. Den kvalitativa metoden ger 
goda möjligheter att göra relevanta tolkningar. Materialet är tolkat utifrån teoretiska 
perspektiv som belyser olika aspekter av materialet men följer inte någon specifik 
metod. Flexibiliteten under arbetets gång kan dock leda till att tolkningen inte blir helt 
entydig skriver Kvale och Brinkmann. Grundtanken med bricolage är att kunskapen 
om ämnet står i fokus och inte specifika analystekniker. För att få förståelsen har det 
varit viktigt att göra jämförelser, skapa kontraster och teoretiska sammanhang.119 För 
att frambringa mening har jag gjort en form av intervjuanalys där jag först har lagt 
märke till mönster och teman i respondenternas svar. Delar av svaren i intervjuerna 
har plockats ut, sorterats in under olika rubriker, jämförts och diskuterats.  
   Rubrikerna där svaren analyseras är uppdelade i olika teman utifrån intervjuguidens 
huvudfrågor: varför, vad och hur. Den rubrik som heter övrigt i intervjuguiden 
benämns i analysdelen som litterär kanon. Jag har försökt att bygga en logisk kedja 
och skapa ett teoretiskt sammanhang. 
 
4.4 Urval 

På grund av tidsbrist har valet av kommun skett med hänsyn till lättillgänglighet. 
Genom ett besök på den valda kommunens hemsida hittades information om vilka 
kommunala gymnasieskolor som är verksamma inom kommunen. För att minska 
likriktighet valdes intervjupersoner från olika skolor. Att ha fler jämförelsegrupper 
bidrar till meningsfullare resonemang i uppsatsen.120 Innan kontakt med respondenter 
skickades e-post till skolans gymnasiechef för godkännande då intervjuerna skulle ske 
på skolans område. Gymnasiecheferna gavs också chansen att komma med förslag på 
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respondenter. Betydelse för urvalet var att samtliga deltagare är behöriga i ämnet 
svenska på gymnasiet. För att öka informationsinnehållet var det viktigt att välja 
intervjupersoner som antogs ha rikligt med kunskap om de undersökande 
företeelserna. Det var också intressant att ha variationsbredd i urvalet med både 
kvinnor och män i olika åldrar även om detta skedde av en slump. Det läggs dock 
ingen större vikt vid detta i uppsatsen. 
 
4.5 Avgränsningar 

På grund av tidsbrist är inte samtliga gymnasieskolorna i kommunen med i 
undersökningen eller skolor från blandade kommuner. Det hade eventuellt varit bra 
att använda sig av flera metoder som tillexempel observation. Detta för att själv se 
lärarnas arbetssätt i undervisningen. På grund av tidsbrist fick respondenterna med 
egna ord i stället berätta om sina arbetssätt i klassisk skönlitteratur. 
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Kvale och Brinkmann121 innebär en mätning av reliabilitet att någon annan ska 
kunna göra om samma studie och uppnå samma resultat. Men en för stark tonvikt på 
att öka resultatens reliabilitet kan i stället motverka kreativiteten och 
variationsrikedomen i en intervju. Resultatet blir mer mångfacetterat om intervjuaren 
får använda sin egen intervjustil, improvisera och ställa spontana följdfrågor.122 Detta 
har också varit tanken med att använda intervjuer som metod. Även utskrift av en 
intervju kan påverka reliabiliteten då det kan bli en tolkningsfråga.123 Skulle två 
personer skriva ut samma text kan det bli skillnader i transkriberingsprocessen då man 
sätter olika vikt vid olika ord. 
   Validitet innebär att studien undersöker det som ska undersökas. Enligt Kvale och 
Brinkmann uppnås validiteten i en kvalitativ metod genom att forskaren kontinuerligt 
arbetar med att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat.124 Det innebär 
att valideringen genomsyrar hela forskningsprocessen. De förespråkar bland annat 
relevansen i intervjufrågorna, kvaliteten på intervjun samt logiken i tolkningarna som 
gjorts. Jag har bland annat arbetat djupgående med att utveckla en intervjuguide för 
att frågorna ska möjliggöra att respondenterna kan föra fram sina ståndpunkter. 
Intervjuguidens frågor är kopplade till det som studien är ämnad att undersöka. Vid 
utskicket av frågorna har jag poängterat vikten av att intervjupersonerna ska svara så 
sanningsenligt som möjligt. 
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4.7 Demografiska uppgifter och utfall 

Bland undersökningen finns utvalda gymnasieskolor i en medelstor kommun i 
Sverige. I undersökningen deltog fyra lärare, varav två kvinnor och två män med en 
medelålder på 45,5 år. På grund av mängden av undersökningar som görs av forskare 
och studenter var det svårt att få tag på fler lärare till studien. De sammanfattande 
intervjuerna finns att läsa som bilagor. 

5.0 Resultatanalys 

Som analysmetod används bricolage som innebär att olika delar har plockats ihop fritt 
mellan olika analytiska tekniker och begrepp. Delar av svaren i intervjuerna har 
sorterats in under olika rubriker, jämförts och diskuterats. Flexibiliteten under 
analysens gång leder dock till att tolkningarna inte blir helt entydig. Intervjuerna ger 
snarare ett allmänt intryck där de för studien intressanta svaren har plockats ut för 
analys. 
   I denna del analyseras intervjuerna i relation till tidigare forskning och teori för att 
analysera uppsatsens syfte och frågeställningar. Resultatanalysen är strukturerad och 
indelad i olika rubriker efter uppsatsens frågeställningar. Lärarna i undersökningen 
har de fingerade namnen Lea, Monica, Nicholas och Johan. Som det tidigare har 
nämnts finns intervjuerna som bilagor till uppsatsen. Nedan kommer först 
resultatanalys baserat på litteraturdidaktik. 

5.1 Hur motiverar lärare undervisning i klassisk skönlitteratur? 

”Ett av det viktigaste syftet med svenskämnet är att eleverna blir goda läsare och att 
läsningen ger dem lust till bildning” (lärare Monica). 

Renberg och Friberg125 skriver att läsning generellt främjar skrivutvecklingen vilket 
några respondenter även nämner som en viktig aspekt. För just undervisning i klassisk 
skönlitteratur är samtliga respondenter överens om att det ger eleverna ett ökat 
ordförråd. Läsningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska 
språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över 
olika typer av språklig variation.126 Då klassiska verk anses vara mer svårlästa måste 
eleverna träna mer på lässtrategier men när de väl har knäckt koden bidrar litteraturen 
till lärorika diskussioner, säger Lea. Molloy127 skriver att genom läsningen ges 
eleverna ett samband mellan att läsa och reflektera. Hon menar att när eleverna får ta 
del av berättelser från olika tider skapar det en reflekterande hållning till 
lärandeprocessen. Den kritiska litteraturpedagogiken menar att läsning av kanonisk 
litteratur bland annat hjälper eleverna att förstå historiska sammanhang och utvecklar 
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ett kognitivt tänkande.128 Renberg och Fribergs skriver att läsning av skönlitteratur 
stimulerar vår lust till att diskutera och utvecklar bland annat vår 
kommunikationsförmåga.129 
   Läraren Lea säger att den ökade läsförståelsen som även klassisk skönlitteratur 
bidrar till gör att eleverna även klarar kunskapskraven i andra kurser. Hon benämner 
kunskapen ur ett nyttoperspektiv. Detta kan kopplas till Malmgrens uppfattning som 
svenska som färdighetsämne130 vilket är en formell språkfärdighetsträning i 
undervisningen. 
   Respondenterna nämner även läroplanens betydelse för att eleverna skall undervisas 
i klassisk skönlitteratur även om Johan säger att litteraturen inte längre har lika stor 
plats. Johan tycker inte att man bara skall beta av betygskriterierna utan ge eleverna 
något mer och syftar bland annat på att inkludera eleverna i diskussioner i samhället 
där kunskaper om klassisk skönlitteratur har betydelse. ”Klassiska verk är sådant som 
det refereras till hela tiden och då tycker inte jag att mina elever ska vara exkluderade 
från det, utan förstå vad det pratas om”, säger Johan. Även Nicholas poängterar vikten 
av inkludering då han anser att det finns en slags gemensam förståelse. Känner man 
inte till vissa verk eller författare kan man bli vilsen då klassisk skönlitteratur är en 
gemensam referensbank och som återkommer i allt. ”Jag har ett bildningsideal att 
eleverna ska känna till vissa verk och författare för att det gör deras liv rikare”, säger 
Nicholas. Han vill att eleverna ska bli allmänbildade genom klassisk skönlitteratur. 
Detta resonemang för samtliga respondenter och kan kopplas till Malmgren.131 
Malmgren anser att svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne bland annat ger 
eleverna en allmänbildning om klassiska verk. Han nämner också att kunskapen är 
viktig då den även förbereder eleverna för universitetsstudier. I svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne tar Malmgren upp kulturarvet vilket han anser vara 
oumbärligt. Bland respondenterna är det endast en som nämner kulturarvet som en 
viktig del i varför eleverna ska undervisas i klassisk skönlitteratur. 
   ”Genom klassisk skönlitteratur lär sig eleverna att se människor och deras villkor. 
Hur var det tillexempel att vara bortgift kvinna på landsbygden i Frankrike som i 
Madame Bovary och hur betraktades människorna på den tiden? Det är mer historiska 
insikter i klassiska verk”, säger Nicholas. Monica nämner Antiken och säger att det 
egentligen inte var så annorlunda då som nu. Det är samma teman som kärlek, 
svartsjuka och alla de känslor vi alltid har haft. Lea nämner också vikten ur ett 
litteraturhistoriskt perspektiv. Att kunna förstå referenser i nutida litteratur, se 
historiska strömningar, tankar och idéer. Fascinationen att kunna sätta sig in i tankar 
hos människor som levde för länge sedan och se att det egentligen inte har förändrats 
så mycket säger Lea. Kritisk litteraturpedagogik innebär att genom kanonisk litteratur 
får eleverna en förståelse för de ideologier som så ofta har varit tagna för givet.132  
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Renberg och Friberg133 tar bland annat upp historiemedvetandet som ett motiv till att 
studera klassiska verk och får medhåll av Molloy.134 De menar att litteraturens 
historia speglar vår tids historia. Skolan ska därför arbeta med klassisk skönlitteratur 
eftersom den ger kunskaper om människornas livsvillkor under olika tider samt 
präglar våra tolkningar och värderingar. Likt de andra respondenterna arbetar Johan 
mest med litteraturhistoria i årskurs 2. Eftersom det är då som de behandlar olika 
epoker. Historieämnet behandlar detta redan i årskurs 1. Lea ser gärna på ett 
samarbete mellan sina ämnen, svenska och historia, men det går således inte ihop med 
skolans planering säger hon besviket. Detta går att koppla till Wahlström.135 Hon 
skriver att det finns externa faktorer utanför lärarens kontroll som påverkar 
undervisningen. Dessa ramar ger upphov till olika lärandesituationer. I detta fall berör 
det den andra nivån i hennes läroplanskod som handlar om styrningen av skolan och 
den konkreta läroplanens innehåll och utformning.136 I ramfaktorteorin används 
begreppet konstitutionell ram. 
   Undervisning i klassisk skönlitteratur bidrar till kunskap om hur det är att vara 
människa säger Johan. ”Även om vi utvecklas så är många saker i att vara människa 
likadant”, säger han. Samtliga respondenter nämner att eleverna får lära sig empati 
när de tar del av andras upplevelser och erfarenheter. Att de har lättare att sätta sig in i 
andra människors situationer men även själva får självinsikt. Detta kan kopplas till 
Lgy 11 som skriver att med hjälp av skönlitterära texter ska eleven lära känna sin 
omvärld, sina medmänniskor och sig själv.137 Monica säger att det är viktigt att 
verken förankras i dagens verklighet. Hon nämner när isländsk litteratur och samhälle 
från förr behandlas. När Island inte hade något rättsväsende och familjens heder var 
väldigt viktigt. Då drar hon paralleller till hedersvåldet i vissa delar av världen i dag. 
”Eleverna ska förstå relevansen”, säger hon. 
 
Sammanfattning 
 
Respondenterna ger olika förslag på vad som räknas som kunskap. Kursens mål styr 
vilka kunskaper eleverna ska uppnå där den litteraturhistoriska aspekten behandlas i 
årskurs 2. Lundgren använder här begreppet konstitutionella ramar som en styrande 
faktor. Respondenterna anser att eleverna skall undervisas i klassisk skönlitteratur för 
att det bidrar till kunskap om hur det är att vara människa men också för att inte bli 
exkluderade från samhället. Detta stöder Svedners138 idéer om att svenskämnet i 
litteratur har förändrats från kunskap om litteratur till kunskap genom litteratur. En 
annan viktig aspekt är språket men den gäller skönlitteratur i allmänhet. För just 
klassisk skönlitteratur anser respondenterna att den språkliga biten ökar elevernas 
ordförråd. Allmänbildningsaspekten nämns vara en viktig del men det ges inga 
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konkreta förklaringar förutom att eleverna utan kunskapen blir exkluderade från 
diskussioner som rör klassisk skönlitteratur och saker som refererar till verken i 
allmänhet. Att eleverna skall undervisas i klassisk skönlitteratur ges också ett 
litteraturhistoriskt perspektiv. Att kunna se historiska strömningar, tankar, och idéer 
och komma till insikt att det egentligen inte var så annorlunda då som nu.  

5.2 Hur sker urvalet av klassisk skönlitteratur? 

”Mycket av urvalet är luststyrt, vad jag själv har lust att arbeta med”, säger Lea vilket 
stämmer överens med Blooms citat ”what comes near to ourselves, what we can put 
to use”.139 Samtliga respondenter gör sitt urval av klassisk skönlitteratur i 
undervisningen främst efter vad de själva tycker om. Brink140 skriver att den 
fristående litteraturen ger uttryck för aktiva val där oftast läraren bestämmer vad som 
ska behandlas. Valet påverkas av lärarens och elevens intressen, normer och 
preferenser. Förutom egna preferenser uppger Monica att hennes urval även styrs av 
tillgång på böcker och elevernas intressen vilket kan kopplas till både organisatoriska 
och fysiska ramar. Hon uppger att hon aldrig skulle arbeta med en bok som eleverna 
inte tycker om. Är det många elever som klagar på en bok kan det hända ett den 
plockas bort säger hon. Johan ser det som sin uppgift att föra fram verk som eleverna 
annars inte kommer i kontakt med där urvalet helt beror på elevgrupp och läsvana.  
Både Johan och Nicholas väljer ut verk som är representativa för epokerna i 
litteraturhistorien. De anser också att deras urval blir enklare för eleverna då 
exemplen är så tydliga och eleverna lätt kan hitta stildrag. I behandling av realism 
nämner Johan Thérèse Raquin som ett bra exempel då han anser den vara 
representativ för epoken. Enligt Brink141 är urvalskriteriernas fokus mer på verkens 
svårighetsgrad eller tillgänglighet vilket stämmer överens med respondenternas 
resonemang. Både Lea och Nicholas utgår från vad skolan har i klassuppsättning där 
de väljer de verk de känner till. Det hjälper också vid tidsbrist uppger Nicholas.     
Molloy142 skriver att valet av läromedel hör ihop med det syfte man har med läsning 
av böckerna. En del lärare går efter vad skolan har i klassuppsättningar vilket kan vara 
problematiskt då samma litteratur används oreflekterat år efter år. Nicholas brukar 
överväga vad han ska tvinga eleverna att läsa och vad de ska få välja själva. Både 
Nicholas och Lea arbetar mycket med noveller, utdrag och dikter vilket gör det 
enklare för dem att få in variation. Lea nämner att omfånget styr urvalet. ”Vi har 
tillexempel Brott och straff i klassuppsättning men den skulle ta för lång tid för 
eleverna att läsa”, säger hon. Monica tar upp genusperspektivet vid urvalet av klassisk 
skönlitteratur i undervisningen något som Nicholas också nämner men att han mest 
hittar variation bland noveller och dikter. 
   Tid anges som största bekymret vid urval av litteratur. Nicholas säger att de sällan 
hinner läsa hela verk därför arbetar de mest med utdrag och noveller. Hade han haft 
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mer tid kunde han lyfta in mer. Johan säger att elevernas förkunskaper och 
nedskärningar också stjäl tid. Lea nämner också elevernas förkunskaper som en 
bidragande orsak samt ekonomi. Hon säger att det finns stora begränsningar med att 
arbeta med litteraturen. Man kan få hur många roliga idéer som helst men om de inte 
finns att köpa in så är det en ekonomisk fråga, berättar hon. Därför försöker hon ofta 
att arbeta med det material som finns. Detta stämmer överens med Molloy143 som 
skriver att skolan ofta begränsas av ekonomiska förhållanden och tillgång till 
läromedel. Lea nämner att hon gillar att prova på nya saker och starta olika projekt 
men ser problem i att det inte alltid finns böcker i klassuppsättning. Monica anser 
också att klassuppsättning är en begränsning, det vill säga om boken är upptagen eller 
inte. Hon brukar därför planera så tidigt som möjligt så att hon får de böcker hon vill 
ha.  
   ”Nedskärningar och mycket annat som dator och tv har ersatt böcker vilket innebär 
att färre läser skönlitteratur”, säger Johan. Han anser att eleverna oftast har ett 
motstånd till det som är lite äldre, speciellt film och böcker. De studiemotiverade 
eleverna läser det han sätter i händerna på dem medan de mindre läsvana eleverna får 
börja lite mer försiktigt. Då läser de mest noveller och kortare texter som är mer på 
deras planhalva för att långsamt föra dem över till hans planhalva, förklarar Johan. 
Det är därför viktigt för de elever som inte har någon läsvana att vi läser samma sak, 
berättar han. Monica ger eleverna en chans att påverka urvalet av klassisk 
skönlitteratur. Det har hänt att eleverna har klagat på en bok som innehåller långa 
meningar och känns svår. Då mejlar de henne så kan hon ta ställning till om boken 
ska vara kvar i utbudet. De flesta respondenterna påpekar att förkunskapen varierar 
och att valet av litteratur sker beroende på elevgrupp. Molloy144 skriver att lärare 
måste förstå att eleverna har med sig olika litterära erfarenheter till skolan. Beroende 
på hemsituationen har eleverna olika nivåer av förkunskaper. Därför anser hon att 
läraren måste ta ställning till vilken skönlitteratur som ska läsas men också hur man 
ska arbeta med litteraturen.145 
   Det råder delade meningar om skolans utbud av klassisk skönlitteratur. Lea tycker 
att utbudet är ganska dåligt även om hon säger att de kanske har vad som är 
representativt för en gymnasieskola i kommunen. Hon nämner också den ekonomiska 
aspekten. Monica anser att utbudet är bra. Hon får annars tillåtelse att köpa in 
litteratur om något saknas även om skolan har dålig ekonomi. Däremot anger flera av 
respondenterna att det saknas klassuppsättningar och de klassuppsättningar som finns 
förnyas aldrig utan är alltid samma. Nicholas tycker att utbudet är störst av gubbar 
som Balzac och Zola men däremot är det lättare då det kommer till dikter som har ett 
mer varierat utbud av kvinnliga och manliga författare. Han tycker att ett utdrag ur en 
roman ibland kan vara lika bra som att läsa en hel bok beroende på vilken kunskap 
han söker. Nicholas säger att man annars kan kräva av eleverna att gå till 
Stadsbiblioteket om någon bok saknas. 
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Styrdokumenten uppfattas som väldigt luddiga dit lärarna kan koppla nästan vad som 
helst. Det står skönlitteratur från olika epoker skrivna av både kvinnor och män så det 
är väldigt fritt att välja själv, berättar Monica. I Lgy 11 står det att ”undervisningen i 
ämnet svenska ska ge eleverna förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över 
skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män”.146 
Även om styrdokumenten för fram vikten av att eleverna tar del av texter från olika 
kulturer är det få av respondenterna som arbetar med annan litteratur än den 
västerländska även om intresse finns. Monica säger att det skulle vara bra att få 
fortbildning om hur man skriver i andra världsdelar speciellt nu när vi har allt fler 
elever med utländsk bakgrund. Hon vill gärna läsa något mer exotiskt. Johan, 
Nicholas och Lea använder sig ibland av dikter eller utdrag från globala författare 
men det blir inte mer än så då tidsbrist och tillgång uppges vara bidragande orsaker. 
Eftersom de använder väldigt lite skönlitteratur från andra delar än de västerländska 
ges heller ingen tid till att leta upp klassiska verk från andra delar av världen. Än en 
gång styrs innehållet av olika ramfaktorer. Lundgren147 pekar på tre ramfaktorer som 
styr undervisningsprocessen; konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och 
fysiska ramar. Under intervjuerna framgår det att respondenterna förhåller sig till 
dessa både positivt och negativt. Styrdokumenten, den konstitutionella ramen, uppges 
vara det primära och bland annat ett riktmärke för vad eleverna ska uppnå. Även om 
styrdokumenten anses vara luddiga är respondenterna eniga om att de uppskattar 
friheten att själva bestämma urvalet av innehåll. Ekonomi och klasstorlek, de 
organisatoriska ramarna, uppges som negativt hos samtliga respondenter men inte 
som ett större hinder. Respondenterna har vant sig vid situationen och använder det 
material som finns tillgängligt och i de stora klasserna de undervisar i. De fysiska 
ramarna gäller byggnader, läromedel och utrustning vilket utöver läromedel inte 
uppges vara något hinder enligt respondenterna. 
 
Sammanfattning 
 
Lärarens val av innehåll beror på historiska och sociala faktorer, forskningar 
styrdokument. Styrdokumenten anses vara väldigt luddiga enligt respondenterna. De 
nämner att det tillexempel inte finns angivet vilka verk som lärarna skall använda i 
undervisningen utan det faller på varje lärare att tolka och välja fritt. Detta ses som en 
positiv aspekt. Englund148 skriver att eftersom läroplanen ger utrymme för olika 
tolkningar har läraren en stor roll i formandet av skolkunskap. Beroende på vem som 
undervisar och lärarens urval erbjuds eleverna olika slags kunskaper. Wahlström149 
menar att olika ramfaktorer ger upphov till olika lärandesituationer.  I urvalet av 
klassiska skönlitterära verk uppger respondenterna att de har ett väldigt fritt val men 
att de styrs av olika externa faktorer. Respondenterna nämner att deras urval styrs av 
olika ramfaktorer som tid, ekonomi, utbud och elevernas förkunskaper. 
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Respondenterna uppger inte styrdokumenten som en hindrande ramfaktor vid urvalet 
av klassisk skönlitteratur då den mesta litteraturen kan räknas in. Enligt 
styrdokumenten är huvudsaken att materialet behandlar skönlitteratur från olika tider 
och kulturer författade av såväl kvinnor som män. På grund av ramfaktorn tid arbetar 
respondenterna sällan med litteratur från andra kulturer än den västerländska och ännu 
mindre global klassisk skönlitteratur. Den tid det tar att träna svaga elever inför 
litteraturläsning gör att urvalet sker utifrån elevgrupp där enklare texter är att föredra 
för att hinna med kursplanen. 
 
5.3 Vad har gymnasielärare för förhållningssätt till litterär kanon? 

Kanon definieras som en grupp verk och författarskap där grundtanken är att kanon 
ska stå för kontinuitet, historia, kulturarv och tradition.150 Poängen med kanon är att 
den ska vara som en översikt med begränsade verk, skriver Bergsten och Elleström.151 
Lea säger att hon tycker att det egentligen finns en gemensam litterär kanon även om 
det inte finns en specifik lista. Nicholas anser också att det finns en inofficiell kanon. 
Han ser fördelar med att ha en gemensam kanon samtidigt som han inte vill att det ska 
bestämmas om vad som måste ingå i undervisningen. Han säger att vi trots allt har en 
skola som bygger på att lärare har en frihet. Antingen ska det bestämmas om precis 
allt eller så får vi göra det vi tycker är bäst, säger han och tillägger att kanondebatten 
är så tjafsig. Monica anser också att debatten är infekterad vilket hon tycker är synd. 
Hon vill gärna ha en gemensam litterär kanon i Sverige. ”Vi har väldigt många fina 
författare som August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Karin Boye med flera så varför 
skulle man inte kunna säga att eleverna ska kunna känna till dem efter att ha gått i 
skolan?”, säger hon. Detta tankesätt hör ihop med Brinks definition om kanon som ett 
kulturarv som nämndes tidigare och även Malmgrens Svenska som litteraturhistoriskt 
bildningsämne.152 Här är kulturarvet i centrum och de klassiska verken bedöms vara 
ett värde för eleverna och i synnerhet svenska verk eftersom de skapar en gemensam 
kulturell referensram. Monica beskriver sig själv som väldigt konservativ då det 
kommer till litteratur. 
   Johan är mycket tveksam till en gemensam litterär kanon. Han tycker inte att man 
ska undervisa i något man inte förstår eller tycker är dåligt. Det blir i så fall svårare att 
förmedla vidare till eleverna. Detta stämmer överens med Brinks tankar om att valet 
påverkas av lärarens och elevernas intressen, normer och preferenser.153 Johan 
tillägger dock att läraren inte måste gilla allting men entusiasmen smittar av sig på 
eleverna. Lea tycker att viss litteratur bör man känna till som allmänbildning 
framförallt då det refereras mycket till dem i media vilket också är en kulturell 
referensram. Kanonisk status få de verk som bland annat bestäms av läsare, kritiker 
och media skriver Brink och kallar det för en selektiv nivå.154 Lea säger att hon gör ett 
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dåligt jobb om hon inte tog upp sådana verk som eleverna bör känna till och syftar på 
litteratur som syns i media. ”Sen kan man ju alltid kritisera det som inte får så mycket 
uppmärksamhet som tillexempel kvinnlig litteraturhistoria”, säger hon. Hittills 
domineras marknaden av manliga författare skriver Bergsten och Elleström. En 
förändring av kanon tar tid och för att engagera nya generationer är 
litteraturhistorikernas uppgift att registrera, motivera och kodifiera dessa ständiga 
förändringar menar de. Detta innebär att en dagsaktuell författare någon gång i 
framtiden kan höra till de kanoniserade.155 Det är därför inte helt omöjligt att fler 
kvinnor framöver kommer att bli mer synliga inom den klassiska litteraturen påstår 
Bergsten och Elleström. Cullhed156 är också inne på att klassiska verk måste tilltala 
kommande generationer för att fortsätta vara en klassiker.  Tillgängligheten är en 
annan aspekt som Brink157  nämner som en kanonnivå och menar att vi har störst 
tillgång till litteratur skriven på engelska. Detta beror på att bokmarknaden påverkas 
av världsmarknaden och domineras således av de västerländska språken. Johan säger 
att vid urval av litteratur som skulle ingå i en eventuell gemensam kanon skulle 
tyngdpunkten ligga på böcker som har viktiga teman och som handlar om människan. 
Verk som kan hjälpa eleverna att komma till insikt om hur världen ser ut och hjälper 
dem att mogna. Han använder sig mycket av litteratur skriven av engelska och 
amerikanska författare. Förutom litteraturhistoriska texter vid arbete av epoker 
använder Johan sig av moderna klassiker som To kill a mockingbird, Räddaren i 
nöden och 1984. Detta kan kopplas till Malmgrens svenskämneskonceptioner158 och 
går in under uppfattningen om svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne men 
även en slags erfarenhetspedagogik159 då den sätter eleven i fokus. Tanken är att 
undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter vilket ska öka deras förståelse för 
mänsklig erfarenhet.  
 
Sammanfattning 
 
Det råder delade meningar om det behövs en gemensam litterär kanon i Sverige. 
Endast en respondent uttrycker tydligt att hon vill ha en litterär kanon. Två 
respondenter påpekar att det egentligen finns en form av inofficiell kanon. 
Respondenterna har sagt att styrdokumenten ger lärarna en stor frihet vilket de anser 
sig vara nöjda med. De har också tidigare nämnt att de aldrig skulle arbeta med 
klassiska skönlitterära verk om de inte ansåg dem vara bra. Endast en respondent 
ifrågasätter att få kvinnor förekommer i den klassiska litteraturen även om 
respondenterna tidigare har nämnt att de vid urvalet har i åtanke att välja verk skrivna 
av både kvinnor och män. Vikten av att föra fram fler kvinnor framför Brink i 
kanondebatten.160 Som det ser ut nu så anser han att kvinnorna missgynnas av kanon. 
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Att arbeta med kanonisk litteratur anges av respondenterna primärt vara ur ett 
bildningsperspektiv. Det vill säga ”verk som kan hjälpa eleverna att komma till insikt 
om hur världen ser ut och hjälper dem att mogna”, som Johan uttrycker det. Hans 
resonemang stämmer in på den kritiska litteraturpedagogiken som vill förstå och 
förmedla hur texter påverkar världen och människorna.  
 
5.4 Vilka arbetssätt använder gymnasielärare sig av i undervisningen om 
klassisk skönlitteratur och varför? 

Nilholm161 skriver att den didaktiska teorin bör ha en tydlig relation till utbildningens 
syfte även om det är en evig fråga om hur den bästa undervisningen ska gestaltas. 
Samtliga respondenter arbetar både med muntliga och skriftliga uppgifter. Vissa 
nämner att de även använder sig av multimodala texter som film eller radio. Johan 
säger att han försöker att variera sig så mycket som möjligt. Detta för att eleverna hela 
tiden ska känna att det är ett nytt arbetssätt. Genom att arbeta på olika sätt får eleverna 
också chansen att visa vad de är bra på. Vissa är bra på att diskutera och andra är 
bättre på att skriva, förklarar Johan. Ibland arbetar de med litteraturhistoria och ibland 
ska eleverna plocka ut teman hur karaktärerna utvecklas och göra analyser. Kritisk 
litteraturpedagogik tar upp vikten av att läsa med en text. Det innebär att förstå 
berättelser och kunna analysera och göra personliga anknytningar. Men även att förstå 
historiska sammanhang och utveckla ett kognitivt tänkande.162 Lea säger att de ofta 
läser tillsammans, diskuterar och går in på berättartekniska begrepp. Undervisningen 
ser olika ut men brukar oftast ske i form av seminarier. Eleverna får arbeta med 
mindre utdrag i ett större perspektiv för att sedan göra något mer konkret. Eleverna 
brukar också få skriva PM. Då brukar de få utgå från någon karaktär i boken. 
Monica gör alltid något muntligt följt av en skrivuppgift. Bokprat är ganska vanligt 
där eleverna får diskussionsfrågor. Eleverna brukar också få göra olika rollspel där de 
arbetar i grupp så att alla ska vara aktiva samtidigt. Ibland får någon grupp uppträda 
inför klassen. Rollspel är populärt bland eleverna, nämner Monica. Det är en del av 
elevernas vardag och bidrar med träning i dialog och berättarperspektiv skriver 
Molloy.163 
   Monica säger att skrivuppgiften ibland kan vara ett samlat dokument där eleverna 
ska skriva fem till sju rader samtidigt i ett delat dokument om den lästa boken. 
Eleverna brukar också få skriva brev till karaktärerna i boken vilket hon säger 
uppskattas. Då visar de sin förståelse kring karaktärerna och det som händer. Ibland 
får eleverna göra en serie där de har fyra rutor till sitt förfogande. Då gäller det att de 
kan ta fram det mest väsentliga ur romanen, säger hon. När eleverna får skriva om sin 
läsning erövrar de också ett språk för sina egna erfarenheter skriver Molloy.164 Hon 
likställer skrivandet med sättet att tänka men att det ser ut på olika sätt. Genom att se 
sina ord på ett papper ser man mer konkret sina tankar. 
                                                
161 Nilholm (2016), s. 68. 
162 Borsheim-Black, Macaluso & Petrone (2014), s. 3 f. 
163 Molloy (2008), s. 309. 
164 Molloy (2008), s. 12. 
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Lea kopplar mycket till skrivning men det blir också mycket muntligt. Det beror på 
elevgrupp, förklarar hon. Med svagare elever blir det oftast mer muntliga uppgifter 
och hon måste tänka extra på att göra lektionen mer lustfylld. Lea tycker det är svårt 
att hitta passande litteratur till svaga elever. Klassisk skönlitteratur är ännu svårare för 
eleverna att läsa. Ibland får eleverna välja egna verk men det blir då svårare för henne 
att stötta eleverna när de sitter med olika romaner i klassrummet. Detta kan kopplas 
till Brodow och Rininslands studie165 som bland annat visar att klassiska texter är mer 
svårtillgängliga än moderna. Som orsak tar det bland annat upp språket men anspelar 
även på svårigheter med mytologi eller tid som eleverna är obekanta med. Molloy166 
tar också upp detta och nämner att för att förstå en text måste eleverna bland annat ha 
kunskaper om genrer. Är eleven redan bekant med en genre kan det vara lättare att 
förstå en annan skriver Renberg och Friberg.167 Liksom de andra respondenterna 
säger Lea att olika arbetssätt funkar i olika klasser. Ett fungerande arbetssätt för Lea 
är att först sätta in allt i en kontext. Bland annat visar hon klipp av författare, låter 
eleverna lyssna på radioprogram om vad som debatteras om boken och så vidare för 
att skapa ett intresse innan eleverna tar sig an boken. 
   Nicholas nämner att eleverna är ganska omotiverade att läsa klassisk skönlitteratur 
därför att de är omotiverade av att läsa över huvud taget. Detta bidrar till mindre 
läsning under lektionerna. Det vanligaste är att de arbetar med epoker och så får 
eleverna läsa en roman eller text som representerar epoken. Därefter får de en 
skrivuppgift där de ska skriva hur boken avspeglar epoken och får lyfta fram viktiga 
element. Eleverna brukar också få arbeta litteraturvetenskapligt genom att skriva PM. 
Ibland tittar de på film i stället för att läsa romanen vilket är en variant på 
undervisningen och ett vidgat textbegrepp, säger Nicholas. Johan brukar arbeta med 
skrivuppgifter, diskussioner, gruppredovisningar och seminarier. Arbetssätt beror på 
elevgrupp säger han. Innan de ska läsa brukar han först se med eleverna hur 
förkunskaperna ser ut och fråga vad de tycker. Jobbar han med mindre 
studiemotiverade elever brukar diskussionerna gå över snabbt men är eleverna 
motiverade räcker inte en lektion för diskussion. De elever som inte är vana att läsa 
brukar få frågor att fundera över medan de läser. I likhet med Nicholas brukar Johan 
använda sig av film. Då får eleverna ta ut teman, nyckelhändelser och titta på hur 
karaktärerna utvecklas. Därefter tar han fram boken och ber dem att arbeta på samma 
sätt vilket han säger underlättar. Persson168 skriver att de kulturella förändringarna 
präglar samhället där skolan måste anpassa utbildningen efter samhällets behov. Han 
anser att faktorer som medier, globalisering och mångkulturalism är relevanta att 
diskutera i anknytning till litteraturundervisningen. Molloy169 menar att läraren måste 
förstå att eleverna har med sig olika litterära erfarenheter till skolan. De elever som 
har flest förkunskaper är mer intresserade medan de elever som inte läser böcker inte 
vill delta. När läraren vill övertyga omotiverade elever måste argumenten vara 
                                                
165 Brodow & Rininsland (2005), s. 74. 
166 Molloy (2008), s. 336 f. 
167 Renberg & Friberg (2015), s. 157 ff. 
168 Persson (2007), s. 7. 
169 Molloy (2008), s. 23 f. 
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vattentäta samtidigt som de ska vara begripliga för eleven, skriver Brodow och 
Rininsland.170 Det räcker inte med att säga att det ökar läsförmågan utan argumenten 
för läsning måste ge eleverna rikedom och göra så att de växer som människa. 
Genom arbetssätten förstår eleverna litteratur, säger Monica. Diskussionsfrågorna 
hjälper henne att styra eleverna till den kunskap som eftersöks. Frågorna hjälper också 
eleverna att analysera ett litterärt verk. Hon arbetar mycket med noveller eftersom de 
är lättare att greppa och för att eleverna ska lära sig att läsa mellan raderna. Monica 
använder sig hellre av begreppet färdighet än kunskap då hon vill att eleverna ska ta 
med sig någonting efter att ha läst det. Den kritiska litteraturpedagogiken anser att 
läsning av kanonisk litteratur utmanar eleverna att fundera över inte bara om vad som 
står i en text utan också det som inte är skrivet. Att läsa mot en kanonisk litteratur 
hjälper eleverna att ifrågasätta hur och varför deras egna övertygelser, värderingar och 
antaganden bildas.171 
   ”Tala, läsa och skriva är de tre stora delarna i svenskämnet och här ger jag dem flera 
chanser att visa vad de går för”, säger Johan. Han gör klart för eleverna tidigt i 
undervisningen om vikten av att läsa. Att det inte bara är för betygen utan för allting. 
Med detta menar han bland annat att får eleverna upp sin läsvana inom skönlitteratur 
har de även nytta av det när de läser läroböcker. Johan tycker att skolorna i dag är så 
segregerade vilket gör att det är en stor skillnad på elevernas kunskaper mellan olika 
skolor. Även om hans elever inte alltid tycker att klassisk skönlitteratur är det 
roligaste att läsa så gör de det ändå för att de är mer studiemotiverade, säger han. 
Hans påpekande får stöd av Englunds teori172 om att undervisningens 
kontextualisering får avgörande följder för undervisningen. Beroende på vem som 
undervisar och lärarens urval erbjuds eleven olika slags mening. 
   Nicholas tycker att kunskapskraven gör att eleverna mer ska vara litteraturvetare. 
De ska inte känna, tänka och uppleva så mycket som det var förr, säger han. Nicholas 
vill att eleverna ska läsa mer för läsandets skull även fast han säger att 
skönlitteraturen i sig inte kan hjälpa eleverna i lärandeprocessen utan den är mer som 
ett verktyg för att utvecklas. Nicholas säger att litteraturen bidrar till att förstå och 
upptäcka andra saker. Undervisningen kan utveckla språket då eleverna lär sig nya 
ord och vidgar vyerna. Lea menar också att läsningen kan öka ordförrådet. Något hon 
anser är begränsat hos eleverna. Hon säger till och med att eleverna har ett väldigt 
dåligt ordförråd. Lea tycker också att det är viktigt att eleverna får upp sin läsförmåga, 
tränar på strategier och att sätta in saker i ett sammanhang. Hon anser även att 
läshastigheten är ojämn där eleverna måste få in en läsvana och hur de ska bemöta en 
text. Därför skulle Lea vilja jobba mer med nöjesläsning. Hon säger att matriser från 
det centrala innehållet styr hennes arbetssätt då de uppger vilka kunskaper eleverna 
ska uppnå. Hennes förhållningssätt går in under läroplansteorin där styrdokumenten 
här blir en ramfaktor. 

 
                                                
170 Brodow & Rininsland (2005), s. 91 f. 
171 Borsheim-Black, Macaluso & Petrone (2014), s. 4. 
172 Englund (1997), s. 121. 
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Sammanfattning 

Samtliga respondenter arbetar både med muntliga och skriftliga uppgifter. Vissa 
nämner att de även använder sig av film för att få variation. Film och muntliga 
uppgifter nämns vara att föredra framför skriftliga i svaga elevgrupper. Samtliga 
respondenter anser att det är en större utmaning att arbeta med klassisk skönlitteratur 
än samtida och att arbetssätt är beroende av elevgrupp. Samtliga respondenter anser 
att eleverna har bristande läskunskaper och är medvetna om att undervisningen ska ge 
en mening, vilket Englund bland annat tar upp i sin idé om meningserbjudande. Han 
nämner att innehållet och utformningen ska rymma stor variation både i text och 
kontext. Det vill säga lärarens tal och lärobokstexter samt det sammanhang som 
undervisningen sker i och de faktorer som skapar förutsättningarna för en meningsfull 
undervisning. Som arbetssätt brukar respondenterna använda sig av skrivuppgifter, 
diskussioner, gruppredovisningar, seminarier och rollspel. Stor variation anser de gör 
lektionerna roligare. Respondenterna ser många hinder i elevernas bristande 
förkunskaper i litteraturläsning vilket gör arbetet med klassisk skönlitteratur svårare.  
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5.5 Utbildningsfilosofisk inplacering av lärarnas syn på undervisning i 
klassisk skönlitteratur 

För att karakterisera undervisningsinnehållet har Englund173 tagit fram en modell med 
olika utbildningsfilosofiska aspekter.174 Dessa är essentialism, perennialism, 
progressivism och rekonstruktivism. Skolan betraktas ofta utifrån en essentialistisk 
utbildningsfilosofisk aspekt. Med detta menas att undervisningsinnehållet ses som en 
förmedling av kunskap med en vetenskaplig bakgrund. Lärarna i undersökningen har 
följande färgmarkeringar: Lea (blå), Johan (svart), Nicholas (röd) och Monica (grön). 
 

 

Figur 1 Englund (1997), s. 134 

Nicholas (röd) nämner bland annat att eleverna inte ska ” känna, tänka och uppleva” 
så mycket nu som förr utan deras resonemang ska ha en grund att stå på. Samtliga 
respondenter faller in under denna utbildningsfilosofiska aspekt i sina resonemang. 
Endast Monica (grön) för fram perennialismen där hon lyfter fram kulturarvet. Här är 
de klassiska verken en central utgångspunkt. Progressivismen sätter eleven i centrum 
och ser den som kunskapsbärande. Rekonstruktivismen vill att innehållet i 
undervisningen ska vara underlag för framtida val och beslutsfattanden och relateras 
till elevens roll som framtida samhällsmedborgare. Även om Lea (blå), Johan (svart), 
                                                
173 Englund (1997), s. 135 ff. 
174 Se figur 1, s. 33. 
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Nicholas (röd) och Monica (grön) nämner att de ibland använder sig av elevinflytande 
stämmer det ändå inte in på de två sistnämnda aspekterna som betonar samarbete och 
elevens eget arbete. Det är inte det primära utan ses snarare som viktiga moment i 
undervisningen.  
 

6.0 Diskussion 

Svedners175 studie visade att synen i ämnet svensk litteratur hade förändrats från 
kunskap om litteratur till kunskap genom litteratur. Nästan sju år har gått sedan dess 
och studier visar fortfarande att så är fallet. Lärare i studien anser att fokus inte är på 
litteraturen i sig utan kunskapen är att nå livskunskap via litteraturen. Klassisk 
skönlitteratur som demokratiskt bildningsverktyg verkar vara en viktig ståndpunkt. 
Men vad ska syftet med kunskaper om klassisk skönlitteratur vara mer än ur ett 
bildningsperspektiv? Räcker det för att motivera eleverna i dagens gymnasieskola? 
Det gör det naturligtvis inte. Kan det vara så att många elever utan läsvana rycker på 
axlarna om en lärare kom med det argumentet? Men om lärare argumenterade utifrån 
ett samhälleligt perspektiv kanske fler elever kan motiveras? Samhället bygger på att 
vi har gemensamma referensramar. Har man inte tillräckligt med kunskaper 
exkluderas man från gemenskapen vilket en respondent framförde. Brodow och 
Rininsland poängterar vikten av att läraren har bra argument för att motivera eleverna 
att läsa klassisk skönlitteratur. Det räcker inte med att säga att eleverna blir 
allmänbildade av kunskapen då många inte ser poängen i det. Motivation är en viktig 
del för att eleverna ska ta till sig kunskap. För detta måste lärare komma med hållbara 
argument och göra klart för eleverna vad som förväntas av dem. Det är omöjligt att 
hitta klassisk skönlitteratur som samtliga elever ska tycka om men huvudsaken är inte 
att eleven ska tycka om verket eller inte. Boken är ett verktyg för att komma åt viktiga 
diskussionsfrågor som kan berika elevernas utveckling. Det gäller bara att hitta rätt 
metod för att fånga elevernas intressen. För detta krävs det bland annat att läraren är 
väl inläst på sin litteratur. För att bli en bra läsare krävs regelbunden läsning. Att 
elevernas läsförmågor den senaste tiden har sjunkit är ingen nyhet vilket 
respondenterna bekräftar. Inlärning kräver tid och ansträngning där ansvaret inte 
enbart ska ligga hos lärarna. Föräldrarna måste backa upp sina barn bättre och själva 
inse vikten av läsning i hemmiljö. Om eleverna hade bättre förkunskaper i läsning 
skulle det spara tid i undervisningen, något som respondenterna är helt överens om är 
en av de viktigaste styrande ramfaktorerna. 
   Undervisningens kontextualisering får avgörande följder för undervisningen. 
Beroende på vem som undervisar och lärarens urval erbjuds eleverna olika slags 
mening. Sen skolan decentraliserades uppfattade en respondent att skolan har blivit 
mer segregerad. Efter att ha arbetat på olika skolor ser han tydliga skillnader mellan 
elevernas kunskaper. Frågan är om elevernas kunskaper skulle tangera om de läste 
samma litteratur även om de gick på olika skolor? De flesta respondenterna tycker 
inte att det ska finnas en gemensam litterär kanon utan ser en poäng med läroplanens 

                                                
175 Svedner (2010), s. 77 
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frihet att själva få bestämma över innehållet i undervisningen. Deras resonemang 
känns vettiga även om det på detta sätt helt då ligger i händerna på lärarnas personliga 
intressen. Däremot kan lärarens engagemang och entusiasm smitta av sig på eleverna 
om läraren får arbeta med den litteratur hen förespråkar. Vid en eventuell gemensam 
litterär kanon måste man dessutom ta ställning till vilka författare och litteratur som 
ska ingå. Om debatten redan är het kommer den bli ännu hetare vid valet av vad som 
ska räknas till en gemensam kanon. 
   Lea uppger att hon gärna vill samarbeta i ämnena historia och svenska. Problemet är 
skolans planering. Svenskämnets litteraturhistoria i årskurs 2, där de går igenom olika 
epoker, ägnar sig historieämnet åt redan i årskurs 1. I intervjuguiden framkommer det 
att arbetslagsmöten prioriteras framför ämnesmöten, det vill säga möten där lärare i 
samma ämnen träffas. Om nu så mycket tid läggs till arbetslagen kan man starkt 
ifrågasätta skolans planering. Hur kan skolan ha missat att för samarbete mellan olika 
ämnen underlättar det om det som ska behandlas infaller under samma tidsperiod? 
Skolans planering verkar här inte göra det lättare för samarbete. Leas önskan är ett 
konkret exempel på brister i styrdokumenten. 
   Samtliga tillfrågade respondenter har deltagit i undersökningen vilket är en hög 
svarsfrekvens men som på grund av så få deltagare istället kan anses vara låg. 
Uppsatsen har undersökt det som var ämnat att undersökas. Intervjufrågorna har varit 
relevanta för studien där jag har arbetat med att kontinuerligt kontrollera och 
teoretiskt tolka resultatet. Därför kan jag påstå att uppsatsen har en relativt hög 
validitet. Reliabiliteten anser jag vara låg eftersom samma resultat inte skulle uppnås 
om studien genomfördes av någon annan. Mina sammanfattningar av intervjuerna är 
dessutom tolkade utifrån mina egna värderingar även om jag har försökt att återge 
respondenternas svar så korrekt som möjligt. 
   Vidare skulle det vara intressant att intervjua elever om vad de anser om 
undervisningen i klassisk skönlitteratur och fråga dem vilka kunskaper de tror sig 
erhålla. Det skulle också vara intressant att fråga om den litteraturen lärarna har valt 
ut och varför eleverna anser att just de verken är viktiga i deras utbildning. 
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8.0 Bilagor 
Följande presenteras bilagorna till uppsatsen. Dessa är informationsbrev, 
intervjuguide och sammanfattningar av intervjuer. 

8.1 Bilaga 1: informationsbrev 

Tack för att du vill genomföra undersökningen genom att så sanningsenligt som 
möjligt svara på frågorna.  

Jag vill även passa på att informera om följande forskningsetiska regler. 

• Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 
undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. 

• Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om 
undersökningen och få sina frågor sanningsenligt besvarade. 

• Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin 
medverkan utan negativa följder. 

• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga 
rapporten ska det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare 
eller elever/barn. Om man överväger att namnge de som deltagit i 
undersökningen måste man ha tillstånd från alla berörda: personalen på 
skolan, eleverna och deras föräldrar och eventuellt andra. 

• Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om 
eleven får medverka. 

Ni får med all rätt vara anonyma om så önskas även om det vore önskvärt med ålder 
och kön för att på bästa sätt kunna analysera resultaten. Vid intresse går det bra att ta 
del av uppsatsen efter ventileringen i mitten av januari 2017. 

Än en gång TACK för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Katarina Strömgren  
Uppsala universitet, Institutionen för lärarutbildningen 
Mejl: xxx 
Tel: xxx 
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8.2 Bilaga 2: intervjuguide 

Jag vore tacksam om du kan utveckla dina svar och resonemang så utförligt som 
möjligt.  

Kön: 

Ålder: 
Utbildning: 

År som verksam lärare:  

Varför?  

1. Vad kan eleverna lära sig av att läsa skönlitteratur? 
2. Vad kan klassisk skönlitteratur bidra med för lärandeinnehåll? 

3. Vilka kunskaper vill du att eleverna ska få? 
4. Vad för slags kunskaper kan klassiska verk ge som inte annan skönlitteratur 

ger? 
 
Vad?  

1. Använder du dig av skönlitterära verk i undervisningen och i så fall vilka? 

2. Varför just dessa verk? 
3. Använder du dig av klassisk skönlitteratur och i så fall vilka?  

4. Varför just dessa verk? 
5. Hur tänker du vid urvalet av skönlitteratur?  

6. Vad styr urvalet? 
7. Hur är utbudet av skönlitteratur? 

8. Hur är tillgängligheten? 
9. Vad begränsar ditt urval? 

10. Vad har just ditt urval som andra verk inte har? 
11. Hur ser utbudet och tillgängligheten ut när det gäller klassisk skönlitteratur? 

12. Använder du dig av annan skönlitteratur än de västerländska och i så fall 
vilka? 

13. Om inte: varför det? 
14. Om ja: kan några av dessa räknas som klassiker? 

 
Hur?  

1. Vilka arbetssätt använder du dig av när du undervisar i klassisk skönlitteratur? 
2. Varför har du valt att arbeta på just detta sätt? 

3. Hur kan undervisningen bidra med kunskap? 
4. Hur märker du att eleverna tar in kunskaperna? 
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5. Är det något som saknas i lärandeprocessen? 
6. Hur mycket styrs ditt arbetssätt av elevernas förkunskaper? 

7. Hur ser du på elevernas läsförmågor i klassisk skönlitteratur? 
8. Hur motiverade är eleverna att läsa klassisk skönlitteratur? 

9. Hur kan skönlitteraturen hjälpa dem i lärandeprocessen? 
10. Hur sker samarbetet i litteratur mellan svensklärare på din skola? 

 
Övrigt: 

1. Hur ser du på en gemensam litterär kanon i Sverige? 
2. Behövs en gemensam litterär kanon? Varför/varför inte? 

3. Vilka skönlitterära verk eller författare anser du borde ingå i en litterär kanon 
(nämn ca 5 stycken)? 

4. Varför just dessa litterära verk eller författare? 
5. Finns det någon modern författare eller verk som borde ingå i kanon? Vilken? 

6. Något du vill tillägga? 
 

Följdfrågor: kan du utveckla? och hur menar du då? 
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8.3 Bilaga 3: intervjuer 
Monica 

Demografiska uppgifter 
Monica är 56 år och har varit verksam lärare i 28 år. Hon är ämneslärare i svenska, 
engelska och finska. Utöver detta har hon gått olika fortbildningskurser i bland annat 
språksociologi och skolutveckling. 

Varför? 
Ett av det viktigaste syftet med svenskämnet är att eleverna blir goda läsare och att 
läsningen ger dem lust och bildning. Genom texter lär de sig ett språk, att skriva rätt 
och de får ett fint ordförråd. Det är väldigt viktigt i min roll som svensklärare att 
eleverna blir bildade. Att de vet vem tillexempel Dante var och kan litteraturhistorien 
någorlunda bra. Det är också viktigt att eleverna kan sätta vissa centrala verk och 
författare i ett sammanhang. Förutom kunskap om epoker och författare kan läsning 
av skönlitteratur ge eleverna självinsikt och empati. De kan lära sig om den mänskliga 
naturen i största allmänhet. 
   Den mest omedelbara insikten som jag tycker att eleverna ska få när man börjar 
tillexempel med antiken är att det egentligen inte är så annorlunda då som nu. Det är 
samma teman; kärlek, svartsjuka och alla de känslorna som vi alltid har haft. Vi har 
även bildningsaspekten där också. Jag tycker det är viktigt att de känner till verk som 
Odyssén vilket även är en spännande historia. När jag föreläser om klassisk litteratur 
brukar jag ofta försöka att hitta paralleller eller fenomen till vår tid för att det ska 
förankras i dagens verklighet. Eleverna ska förstå relevansen. När jag tillexempel 
pratar om isländsk litteratur och samhället som var, att de inte hade ett rättsväsende, 
och familjens heder var väldigt viktig på Island. Ja, då drar jag paralleller till 
hedersvåldet i vissa delar av världen i dag.  
   Jag brukar börja antiken genom att läsa en text av Ovidius som heter skönhetstips 
till kvinnor, från år 2 och så får eleverna gissa vilken tid den är skriven. Den som är 
närmast får en liten chokladkaka eller någonting. Gissningstävlingen bidrar till att 
eleverna kommer till insikt, när det visar sig att deras gissningar kan skilja sig flera 
hundra eller tusen år. Att något så gammalt ändå inte är så annorlunda.   

Vad?  
Just nu läser eleverna Ett öga rött eftersom jag inte brukar ha klassiker i årskurs ett 
utan där är det modern skönlitteratur. Efter jul ska de läsa På västfronten intet nytt. 
Den går väldigt bra och det är nästan ingen elev som klagar på den boken. Eleverna i 
årskurs 3 på internationella samhällsprogrammet gör en fältstudie till ett 
utvecklingsland sista året. Därför har vi i årskurs 1 ett projekt som heter ”öppna ditt 
fönster” där eleverna fritt får välja en roman som inte är skriven i västvärlden. De ska 
utforska vad i boken som avslöjar att den inte är skriven i västvärlden, vad som är 
annorlunda och vad som styr karaktärernas liv. Det är mest innehållet som är det 
intressanta. Generellt läser de mer global skönlitteratur men klassikerna är detsamma 
som i övriga klasser. Jag brukar alltid använda mig av Doktor glas i årskurs 2, för att 
den är så underbar. I årskurs 2 brukar eleverna få läsa Candide. Det är en tacksam 
bok. Den är från 1700- talet men ändå så lätt att ta till sig, beroende på hur man läser. 
Killar brukar tycka att den är tråkig att läsa i början men när de väl har läst den så 
tycker de att den är intressant. Eleverna läser Candide som en äventyrshistoria och det 
händer väldigt mycket i den boken. Vad de kan tycka är tråkigt är diskussionerna om 
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filosofin och de olika filosofiska skolorna som kritiserar varandra. De får sen välja 
olika klassisk litteratur i de andra epokerna som Den unge Whertes lidande, 
Svindlande höjder, Jane Eyre, Madame Bovary och Thérèse Raquin. Egentligen 
skulle Thérèse Raquin läsas i klassuppsättning för att den är väldigt bra då den är ett 
fantastiskt exempel på en naturalistisk roman. Jag brukar också alltid välja Kafka för 
det tycker jag hör till allmänbildningen eftersom han är en av de mest inflytelserika på 
1900- talet. Då brukar vi läsa Processen men vissa elever tycker inte så mycket om 
den. Men eftersom folk hela tiden refererar till Kafka är det väldigt bra för eleverna 
att veta vad det är för någonting.  
   Jag har mitt egna kanon i huvudet när jag väljer ut litteratur, även om Sverige inte 
har någon kanon. Böckerna väljer jag ut för att jag tycker att de är bra och anser att 
man ska ha läst dem. Jag skulle aldrig välja en bok som jag själv inte tycker om. Det 
begränsas ju av vad vi har i klassuppsättning och om de är upptagna eller inte. Därför 
brukar jag planera så tidigt som möjligt så att jag får de böcker jag vill ha. Jag vill 
också arbeta med böcker som jag tror att eleverna ska tycka om. En bok som vi har 
valt bort är Mannen utan öde av Imre Kertész. Den är jättebra men eleverna har klagat 
på att den innehåller väldigt långa meningar och är svår. Eftersom det är så många 
elever som har klagat på boken så har jag tagit bort den. Eleverna brukar få mejla mig 
om vad de tyckte om boken så kan jag ta ställning. Det finns många orsaker till 
urvalet: mina egna preferenser, tillgången på böcker och elevernas intressen. Utbudet 
är rätt bra även om vi just nu har så dålig ekonomi. Jag tycker att man får sin röst hörd 
i ämneskonferensen. Frågar jag efter att köpa in en klassuppsättning så brukar det 
godkännas. I läsprojekten så har eleverna oftast litteraturen hemma eller hittar böcker 
på biblioteken. Skolbiblioteket har många klassuppsättningar och det som inte finns 
kan man få inköpt.  
   Eftersom styrdokumenten är så luddiga kan man nästan koppla vad som helst till 
dem. Det står skönlitteratur från olika epoker skrivna av både kvinnor och män, det 
finns ju ingen kanon utan är väldigt fritt. Vad jag tycker är väldigt viktigt vid urvalet 
är genusperspektivet att man bör tänka på att också välja kvinnliga författare.  
   De elever som har det globala projektet läser mest moderna romaner eftersom 
innehållet är tillräckligt svårt som det är. De klasser som inte har globalt projekt 
kommer näsan inte i kontakt med annan litteratur än den västerländska. Det skulle 
vara bra med fortbildning om kanon och hur man skriver i andra världsdelar speciellt 
nu när vi har allt fler elever med utländsk bakgrund. Som lärare räcker det inte med 
att bara läsa det lilla utbud som tillhör utbildningen utan man måste ha ett eget 
intresse av skönlitteratur, något mer exotiskt borde man lära sig. 

Hur?  
Förut arbetade jag nästan jämt med bokrecensioner men på grund av nätet så blir det 
alltmer sällan, även om vi har urkund. Eleverna brukar få skriva brev till karaktärerna 
i boken. Då visar de sin förståelse kring karaktären och det som händer. De duktiga 
eleverna kommer också in på analys av situationen. Jag gör också alltid något 
muntligt till varje bok följt av en skrivuppgift. Bokprat är ganska vanligt där eleverna 
får diskussionsfrågor. Eleverna brukar också få göra olika rollspel, tillexempel en 
show där Frankenstein möter Dr. Phil. Då är Frankenstein och monstret med i ett 
program för att prata igenom det som har hänt och ska komma till försoning. Vi 
brukar arbeta i grupper för att alla ska vara aktiva samtidigt men ibland får även 
någon grupp spela upp inför klassen. Skrivuppgiften kan ibland bara vara ett samlat 
dokument där eleverna ska skriva 5-7 rader samtidigt i ett delat dokumentet om den 
lästa boken, så får de läsa varandras texter. Det brukar de tycka är roligt. Ibland får 
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eleverna göra en serie efter boken 80 romaner för dig som har bråttom. Då har de 
bara fyra rutor till förfogande att ta fram det mest väsentliga ur romanen.  
   Genom arbetssätten förstår eleverna litteratur, jag skulle inte vilja säga att det får 
kunskap. Genom mitt sätt att skriva diskussionsfrågor kan jag ta upp olika perspektiv 
och se om eleverna har lärt sig något. Frågorna hjälper också eleverna att analysera ett 
litterärt verk. Jag jobbar en hel del med noveller eftersom de är lättare att greppa och 
för att eleverna ska lära sig att läsa mellan raderna. Det ser jag mer som en färdighet 
än kunskap. Kunskap är mer fakta. Jag vill att eleverna ska ta med sig någonting efter 
att ha läst det. Tillsammans har vi lärare gjort en matris så att eleverna vet hur deras 
arbete ska bedömas. Genom att se vad eleverna skriver får jag reda på vad de kan. De 
elever som läser mycket har naturligtvis en större fördel. Läsförmågan på den här 
skolan är väldigt bra. Men vi har också de elever som inte tycker att läsning är så 
speciellt roligt och som läser långsamt. Eleverna brukar därför få lång tid på sig att 
läsa en bok, ofta fyra veckor. Man har alltid ett motstånd när någon annan kommer 
och säger att man ska läsa en bok. De allra flesta läser men vissa får lämna in sina 
uppgifter lite senare.  
   Vi lärare har en boklista på skolans hemsida som vi uppdaterar varje höst. Det är en 
samling litterära verk som eleverna tipsas om att läsa och så får de poäng för varje läst 
verk. Eleverna få också tillföra egna verk i listan.  
Övrigt 

Jag tycker att det behövs en litterär kanon i Sverige. Vi har väldigt många fina 
författare som August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Karin Boye med flera så varför 
skulle man inte kunna säga att eleverna ska kunna känna till dem efter att ha gått i 
skolan? Jag har lite konservativa tankar just när det kommer till kultur och tycker att 
det är väldigt viktigt. Många andra länder har ju en bestämd kanon men diskussionen i 
Sverige är infekterad.  

Johan 
Demografiska uppgifter 
Johan är 54 år. Han har en gymnasielärarutbildning i svenska och engelska. Johan har 
varit verksam utbildad lärare i 18 år. 
Varför? 

Eleverna lär sig jättemycket av att läsa skönlitteratur, bland annat språket, 
meningsbyggnad, vokabulär och läsförståelse. De lär sig analysförmåga och just i 
skönlitteratur lär sig elever även en empatisk förmåga. Det är lättare att sätta sig in i 
andra människors situationer när man läser om det. Eleverna lär sig naturligtvis också 
litteraturhistoria och sen finns det en allmänbildningsfaktor. Det ger mycket att arbeta 
med skönlitteratur. Just klassisk skönlitteratur bidrar, förutom det språkliga, till 
kunskap om hur det är att vara människa. Jag brukar läsa en dikt av Sapfo och sen 
fråga eleverna när de tror att texten är skriven. De kan inte tänka sig att den är över 
två tusen år gammal. Även om vi utvecklas så är många saker i att vara människa 
likadant vilket är intressant. Just med Sapfo är det både litteraturhistoria och 
allmänbildning. Det är sådant som refereras till hela tiden och då tycker inte jag att 
mina elever ska vara exkluderade från det, utan förstå vad det pratas om. Litteraturen 
har inte lika stor plats i nyare läroplanen och betygskriterierna. Jag går lite utanför det 
och undervisar epoker en och en medan jag ser en tendens hos vissa kollegor att de i 
stället sätter ihop litteraturhistoriens epoker på ett annat sätt och avslutar med ett prov. 
Jag tycker inte att man bara betar av betygskriterierna utan att man ger eleverna något 
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mer. Målet är väl det jag sa tidigare att eleverna bland annat ska lära sig att analysera 
text och förstå det lästa. Jag kan se vad en elev kan genom att läsa några få stycken 
den har skrivit och säga om den läser regelbundet eller inte. Det är en enorm skillnad 
mellan eleverna.  
   Klassisk skönlitteratur kan ge allmänbildning, inblick i litteraturhistoria men även 
en kvalitetssäkring. Om man tittar på den litterära kanon så består den av verk som 
tydligt har tålt tidens tand, som har överlevt och fortfarande är relevanta. Men det vet 
vi ju inte än hur modern skönlitteratur kommer att stå sig i framtiden.  
 
Vad?  

Jag brukar använda mig av många olika skönlitterära verk men det finns vissa som jag 
använder mer. Räddaren i nöden använder jag alltid. Den är litteraturhistoriskt 
intressant, banbrytande och fortfarande läses över hela världen. Det är också ett verk 
som ständigt refereras till. Karaktären Holden Caulfield är alltid en aktuell romanfigur 
och därför vill jag att eleverna känner till detta. To kill a mockingbird är också ett 
viktigt verk. Om Räddaren i nöden säger någonting om hur det är att vara tonåring 
och något våra elever kan identifiera sig med så har To kill a mockingbird starka 
teman som rasism och en bildningsfunktion som vi ska föra fram i skolan. Mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar. Där tycker jag att skönlitteraturen är jättebra 
att jobba med.  
   Jag försöker att titta på vad vi ska åstadkomma och vänder mig gärna till den 
litterära kanon. Nya böcker som kommer ut kanske eleverna förhoppningsvis läser i 
alla fall. Jag ser det som min uppgift att föra fram verk som de annars kanske inte 
kommer i kontakt med eftersom eleverna oftast har ett större motstånd till det som är 
lite äldre, speciellt film och böcker.  
   I årskurs 2 arbetar jag med epoker där vi läser ett verk från varje epok, allt från 
Homeros Odyssén till Dantes Inferno och Thérèse Raquin. Men det beror helt på 
elevgrupp och läsvana. På den här skolan funkar det jättebra eftersom eleverna är mer 
studiemotiverade. Här kan jag säga till eleverna att läsa klassiska verk och de gör 
verkligen det och för anteckningar. Till skillnad på en skola jag var på tidigare. För de 
mer ovana läsarna börjar jag lite försiktigt med noveller och texter som är mer på 
deras planhalva för att långsamt föra dem över till min planhalva.  
   Vid urvalet av litteratur till epokerna väljer jag verk som är representativa för just 
den epoken. Där man ganska lätt kan hitta typiska stildrag. Till exempel i realismen är 
Thérèse Raquin väldigt representativ. Det är väldigt tillfredsställande för eleverna att 
de lätt kan hitta stildragen vilket bygger upp deras självförtroende. Nedskärningar och 
mycket annat som dator och tv har ersatt böcker vilket innebär att färre läser 
skönlitteratur. Det är därför viktigt för dem som inte har läsvana att vi läser samma 
saker men utbudet är inte alltid så bra. Det finns inte så mycket att välja på utan jag 
tar det som funkar bra. Begränsningarna och nedskärningarna bidrar också till att man 
har mindre tid. Jag har använt mig av några afrikanska och indiska författare för att 
eleverna ska läsa annat än verk från västvärlden men på grund av tidsbrist gå det inte. 
Jag har för lite tid att läsa in mig. Det är vi svensklärare som väljer vilken litteratur 
som ska köpas in till undervisningen. Men man hinner inte alltid läsa in sig på nyare 
litteratur utan man kör på det som funkar.  
Hur?  

Jag brukar använda mig av många olika arbetssätt. Det kan vara skrivuppgifter, 
diskussioner, gruppredovisningar, seminarier. Det mesta brukar fungera. Jobbar jag 
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med mindre studiemotiverade elever eller elever som inte har läst boken brukar 
diskussionerna gå över ganska snabbt så en lektion blir för mycket. Men har man 
motiverade elever som tycker att det är intressant då räcker inte en lektion. Ibland 
arbetar vi med litteraturhistoria och ibland ska eleverna plocka ut teman hur 
karaktärerna utvecklas eller göra analyser. Jag försöker att variera mig så mycket som 
möjligt så att de hela tiden känner att det är ett nytt arbetssätt. Genom att arbeta på 
olika sätt får eleverna chansen att visa vad de är bra på. Vissa är bra på att diskutera 
och andra är bättre på att skriva. Genom examinationer ser jag vad eleverna har lärt 
sig, både muntligt och skriftligt. 
   Vad jag saknar i lärandeprocessen är tid och pengar. Jag tycker att svenskan ska 
vara 100 timmar och att man som lärare kanske har en kurs mindre för då skulle man 
kunna göra mer och arbeta bättre.  
   Innan vi ska läsa brukar jag kolla med eleverna hur förkunskaperna ser ut och vad 
de tycker. Jag har varit i klasser där jag har frågat hur många av er är det som under 
ett år läser en eller flera böcker som ni inte måste läsa i skolan och klassen börjar 
skratta. De tyckte att det var en jättekonstig fråga. Varför skulle man läsa en bok man 
inte var tvungen att läsa? De förstod inte frågan alls. Då kan man inte slänga in Brott 
och straff utan man måste börja på deras planhalva. Gammalmodigt språk och att det 
inte hände någonting är vanliga kommentarer bland eleverna när de läser klassisk 
skönlitteratur. Då är mitt uppdrag att ge dem frågor att fundera på medan de läser och 
göra klart för dem vad inre och yttre handling är. Med mindre läsvana elever brukar 
jag använda mig av film och så får de ta ut teman, nyckelhändelser och titta på hur 
karaktärerna utvecklas. För det har de inga problem med. Sen tar vi fram boken och 
jag ber dem arbeta på samma sätt. Det underlättar. Film kan också fungera som 
motivation. Tala, läsa och skriva är de tre stora delarna i svenskämnet och här ger jag 
dem flera chanser att visa vad de går för. Detta ska eleverna nå. Jag gör det klart för 
eleverna att läsa är jätteviktigt, för deras betyg och för allting. Får de upp sin läsvana 
inom skönlitteratur har de nytta av det när de läser läroböcker. 
   Skolorna är så segregerade i dag med den skolpolitik som har förts vilket gör att det 
är en stor skillnad på elevernas kunskaper mellan olika skolor. Även om eleverna 
kanske inte alltid tycker att klassisk skönlitteratur är det roligaste att läsa så gör de det 
ändå på den här skolan. De håller deadline och gör det som krävs.  
   Samarbetet på skolan är ganska bra. Man tar hjälp av lärare när man känner att det 
behövs. Men med nedskärningarna så finns det ingen egentlig tid. Tyvärr har 
arbetslag prioriterats i över ett decennium på skolorna där man träffas en timme varje 
vecka medan man har ämneslag kanske en timme var femte vecka. Det skulle behöva 
vara tvärt om.  
Övrigt 

Du ska inte undervisa det du inte förstår eller tycker är dåligt. Det blir svårt att 
förmedla vidare till eleverna. Jag är därför mycket tveksam till en gemensam litterär 
kanon i Sverige. Det är inte så att du måste gilla allting men din entusiasm smittar av 
sig på eleverna. Skulle jag välja litteratur som skulle ingå i en kanon så skulle det vara 
de tidigare nämnda verken Räddaren i nöden, To kill a mockingbird och kanske 1984 
och Flugornas herre. Det vill säga böcker som har viktiga teman och som handlar om 
människan. Verk som kan hjälpa eleverna att komma till insikt om hur världen ser ut 
och hjälper dem att mogna.  

Nicholas 
Demografiska uppgifter 
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Nicholas är 40 år och har varit verksam lärare i 13 år. Han är ämneslärare i svenska 
och historia. 

Varför? 
Genom skönlitteratur lär sig eleverna att se människor och deras villkor. De får ett 
bättre språk. De får ta del av andras upplevelser och erfarenheter. För att citera 
kunskapskraven så får de ta del av andra epoker och kulturer. Just klassisk 
skönlitteratur kan bidra med det som är allmängods, det vill säga att det finns verk 
som är en del av kulturarvet. Man blir ganska vilsen om man inte känner till vissa 
verk. Det finns en slags gemensam förståelse. Klassisk skönlitteratur är en gemensam 
referensbank som vi har och som återkommer i allt och inte minst i populärkulturen. 
Tillexempel serien som går på Netflix nu, Sons of Anarchy, bygger på Hamlet. Vet 
man det så får man ut mer av berättelsen. Många nya verk bygger på gamla. Jag har 
ett bildningsideal att eleverna ska känna till de här sakerna för det gör deras liv rikare 
helt enkelt. De klassiker som är det i dag kanske inte var bästsäljare då men har blivit 
eftersom de fortfarande håller.  
   Jag vill att eleverna ska bli allmänbildade via klassisk skönlitteratur men också att 
de får uppleva hur andra människor hade det, ett historiemedvetande. Hur var det 
tillexempel att vara bortgift kvinna på landsbygden i Frankrike som i Madame Bovary 
och hur betraktades människorna på den tiden? Det är mer historiska insikter i 
klassiska verk. Mycket är annorlunda samtidigt som mycket är likt. På medeltiden har 
vi nu läst Tristan och Isolde där kärleken kan ha samma betydelse som i dag. Vi har 
fortfarande samma känslor. 

Vad?  
Det är sällan vi hinner läsa hela verk så vi arbetar mest med utdrag och noveller vilket 
såklart är en nackdel. Vid arbete av epoker väljer jag verk som är typiska för epoken. 
Detta för att underlätta för eleverna så att de lätt kan hitta typiska stildrag för just den 
epoken. Inom modernismen brukar valet vara mer fritt.  
   Jag utgår från vad vi har i klassuppsättning i valet av litteratur och om vi ska läsa 
gemensamt. Jag väljer oftast verk som jag själv känner till. Visst kan man välja att 
läsa in sig på andra verk men den tiden har jag oftast bara på sommarloven. Mycket 
styrs av tidsbrist därför kör jag på det jag kan. Dessvärre blir det mycket gubbar som 
Balzac och Zola eftersom de är lättare att få tag på. Däremot i diktanalys har vi nu 
kört Edith Södergran och Karin Boye eller faktiskt Hjalmar Gullbergs dikt om Boye. 
Där är utbudet lite lättare. I övrigt är skolans utbud bra men vi har inte så många 
klassuppsättningar. Det finns gruppuppsättningar med cirka 5- 6 böcker men 
problemet är att det inte förnyar sig så mycket. Jag tycker annars att man kan kräva av 
eleverna att de kan gå till Stadsbiblioteket om vi saknar en bok. Sen kan ett utdrag 
från en roman vara lika bra för att visa särdrag från epoken som att läsa en hel bok. 
Man kanske inte alltid behöver be eleverna att läsa en hel bok. Det beror på vilken 
kunskap jag söker. Tvingas eleven att läsa tillexempel Thérèse Raquin och tycker att 
boken är tråkig kanske eleven tappar lusten helt för läsning. Det är alltid en 
övervägning i urvalet, vad ska jag tvinga dem att läsa och vad ska de få välja själva? 
   Jag kan säkert göra ett bättre urval men jag tar de verk som mest representerar 
epoken. Man tar det man själv kan. Jag använder mig väldigt lite av verk från andra 
delar än den västerländska eftersom jag är ganska inkörd på det jag redan gör. Lite 
annat än västerländskt förekommer i antologier. Dikter kan jag lyfta in lite annat i och 
för sig. Hade jag haft mer tid så hade jag kunnat lyfta in mer. Det är samma sak som 
när vi studerar film. Det är enklare att analysera eller se dramaturgin i en 
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Hollywoodproduktion än tillexempel någon iransk film som också ger ett större 
tuggmotstånd. Visst skulle man kunna arbeta med annat men då krävs det fler 
lektioner. Flyga drake vet jag används i undervisningar men den är ju skriven av en 
amerikan.  

Hur?  
Det vanliga är att vi arbetar med en epok och så får eleverna läsa en roman eller text 
som representerar epoken. Sedan skriver de hur boken avspeglar epoken och får lyfta 
fram viktiga element. I svenska 3 brukar vi arbeta ganska litteraturvetenskapligt där 
eleverna bland annat ska analysera och skriva PM. Förr var det mer att eleverna fick 
skriva om sina upplevelser till ett verk, hur de kände och tyckte. Lgy 11 har lite 
försämrat den skönlitterära läsupplevelsen tyvärr.  
   Vi brukar titta på Frankenstein i stället för att läsa romanen. Det händer att vi även 
läser utdrag men jag kan inte tvinga eleverna att läsa boken. Eleverna skulle tycka att 
det blev för jobbigt. Samma sak med Dracula men ingen av filmerna har varit någon 
jättesuccé. De är kanske inte några mästerverk men det är en variant på 
undervisningen och ett vidgat textbegrepp. Det viktigaste är att se vilka idéer som tas 
upp oavsett om du läser om det eller ser en film. Sen blir naturligtvis filmen en 
tolkning av idéerna, men samtidigt läser vi ju moderna tolkningar av en klassiker 
också.  
Undervisningen kan utveckla språket då man kan lära sig nya ord och vidga vyerna. 
Skulle man bara läsa samtida svensk skönlitteratur skulle man bli ganska trångsynt 
också.  
   Mycket i litteraturundervisning handlar om att sätta in saker i ett litteraturhistoriskt 
sammanhang vilket gör att jag kan se om eleverna kan resonera kring frågorna. Vi 
arbetar mycket med berättarteknik och strukturer så det märker jag att de lär sig. Det 
ser jag också i skrivning av PM. Kunskapskraven gör att eleverna mer ska vara 
litteraturvetare de ska inte känna, tänka och uppleva så mycket som det var förr. Visst 
att de ska kunna koppla till olika förhållanden. Rent generellt borde eleverna läsa mer 
för själva läsandets skull. Det behövs verkligen! 
   Eleverna är ganska omotiverade av att läsa klassisk skönlitteratur därför att de är 
omotiverade av läsning över huvud taget. Detta bidrar till mindre läsning under 
lektionerna. Vi har försökt att samarbeta genom att ha gemensamma romaner under 
en kurs men det går inte. Elevernas läsförmåga är svag. Många har blivit bättre på att 
skriva men sämre på att läsa. I sig kan skönlitteraturen inte hjälpa eleverna i 
lärandeprocessen utan den är mer som ett verktyg att utvecklas. Men det måste finnas 
hos eleverna själva. Ingen blir ju bättre människa av att läsa litteratur, Hitler hade 
6000 böcker i sitt bibliotek. Litteraturen bidrar med att förstå och upptäcka andra 
saker. Man kan utgå från sin egen läsupplevelse och försöka att förmedla den till 
eleverna. Jag tror att lärare i dag läser mindre än vad de gjorde förr på grund av att de 
har för mycket att göra. Man har inte tid att engagera sig i bokcirklar, ordna föredrag, 
kulturföreningar och sådana saker.  
   Mer tid behövs men mycket som behövs förbättras i lärandeprocessen ligger på mig. 
Vi har fasta ramar och mål men samtidigt enormt mycket frihet. Problemen blir ju nu 
som jag och många andra har att det inte blir så mycket utrymme för det. All tid äts 
upp av så mycket annat som rättning, möten om elevproblem och så vidare. Vi har 
inte så mycket ämnestid så då blir det svårt att samarbeta i ämnet. Vi har bra 
samarbete och en läsgrupp som heter lärarlyftet men det blir väldigt snuttigt. Vi får 
inte tillräckligt med tid då vi mer sitter i arbetslag än ämneslag. Vi kanske bara träffas 
två gånger per termin i ämnet. 
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Övrigt 
Jag ser fördelar med att ha en gemensam kanon men det är så mycket tjafs med det. 
Vi har ju ändå en skola som bygger på att lärare har en frihet. Antingen ska det 
bestämmas om precis allt, detta ska ni göra under en kurs. Eller så får vi göra det som 
vi tycker är bäst. Det finns en inofficiell kanon men jag tycker inte att det ska 
bestämmas vad som måste ingå i undervisningen.  
   Verk och författare jag tycker att man borde läsa är Candide därför att 
upplysningsidéerna kommer fram väldigt bra i den. Stagnelius är bra att arbeta med 
under romantiken. Frankenstein är även bra då det är en kvinnlig författare. Antingen 
Thérèse Raquin eller Madame Bovary för att de är så naturalistiska och så Brott och 
straff bara för att det är en sådan bra roman. Hemingway är bra att ta upp under 1900-
talet för att visa hans nya stil. Som modern författare skulle jag vilja använda PO 
Enqvist för att han är en av mina favoriter. Skulle man ha en modern kanon som 
eleverna faktiskt kan läsa så tycker jag att Jan Guillous böcker är bra. Därför att han 
alltid har ett syfte vilket är tacksamt även om han som författare kanske inte är den 
bästa stilisten. Det är också lättlästa böcker som eleverna kan ta till sig. Södergran, 
Boye, Tranströmer och så vidare tycker jag också är viktiga att lyfta fram. Både poesi 
och noveller är väldigt tacksamma att arbeta med för att de är behändiga och det går 
fort. Hjalmar Söderberg ska man naturligtvis också ha med i en kanon. 
Litteraturundervisningen är det moment jag tycker är svårast. Det är svårt att få till det 
bra. Tiden för att fördjupa sig tillräckligt finns inte men det är också svårt att motivera 
eleverna att läsa romaner. 

Lea 
Demografiska uppgifter 
Lea är 32 år. Hon är både behörig lärare på högstadiet och gymnasiet i ämnena 
svenska och historia. Lea har varit verksam lärare i 6 år. 
 
Varför? 
Framförallt har läsningen stor betydelse för att eleverna ska få en känsla för språket 
och över huvud taget kunna skriva. Eleverna lär sig att sätta sig in i andras tankar och 
perspektiv men som sagt det språkliga är viktigt: meningsbyggnad, struktur, en 
naturlig känsla för styckeindelning och så vidare. Många elever saknar det mest 
elementära. Frågar jag vad de läser så svarar eleverna att de inte läser någonting vilket 
jag tror bottnar väldigt mycket i det språkliga.  
   Jag är intresserad av historia så klassisk skönlitteratur är en kvalitetssäkring även 
om eleverna inte nödvändigtvis behöver tycka att alla texter är bra för det tycker inte 
jag heller alla gånger. Men det är litteratur som påverkar en på något sätt plus att det 
tillhör allmänbildningen att ha läst viss klassisk litteratur. Att kunna förstå referenser i 
nutida litteratur, att se historiska strömningar, tankar och idéer. Min dröm i svenska 2 
är att kunna ha samarbete i ämnena svenska och historia men tyvärr blir det inte så på 
grund av att epokerna i svenska 2 går historieämnet igenom redan i årskurs 1. Det är 
synd för via skönlitteraturen kan man verkligen visa på de tydliga strömningarna som 
fanns i samhället. Fascinationen att kunna sätta sig in i tankar hos andra människors 
som levde för länge sen och se att det egentligen inte har förändrats så mycket.  
   Skönlitteraturen ska ge eleverna analysredskap, läsförmåga, förmågan att sätta sig in 
i andra människors perspektiv och ett vidgat ordförråd. Men även ur ett 
nyttoperspektiv. En god förmåga att läsa gör att eleverna klarar kunskapskraven i 
andra kurser också.  
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Just klassiska verk ger ett större ordförråd. När man jobbar med litteraturhistorien så 
blir det väldigt mycket mer att bita i för elever. Där behöver de arbeta på ett annat sätt 
med lässtrategier än när de tillexempel läser Låt den rätta komma in som vi läser i 
årskurs 1. Där behöver de inte fundera så mycket över språket. De behöver inte heller 
sätta in verket i en tidskontext vilket gör att det blir en större utmaning med att läsa 
klassisk skönlitteratur. Det är absolut en större utmaning för eleverna att läsa klassiker 
men när de väl kan se texterna och har knäckt koden kan man diskutera litteraturen på 
ett helt annat sätt. Till exempel nu i svenska 2 läser vi Tristan och Isolde och Romeo 
och Julia. Där får eleverna se teman och likheter mellan verken och lär sig diskutera. 
Vid läsning av samtida skönlitteratur går man mer in på berättarperspektiv. Klassisk 
skönlitteratur ur ett allmänbildningsperspektiv är också viktigt.  
Vad?  

Jag brukar oftast använda mig av samma verk i undervisningen. Frankenstein, Doktor 
Glas och Låt den rätta komma in. Anledningen till att jag valt dessa verk är för att de 
finns i klassuppsättning. Där finns det stora begränsningar med att arbeta med 
litteraturen. Man kan få hur många roliga idéer som helst men om de inte finns att 
köpa in så är det ju en ekonomisk fråga. Då får man istället fundera på vad man kan 
göra med det material vi har. Jag jobbar mycket med noveller och utdrag annars. 
Omfånget styr också urvalet. Vi har till exempel Boktjuven och Brott och straff i 
klassuppsättning men den skulle ta för lång tid för eleverna att läsa. Annars är utbudet 
ganska dåligt. Jag skulle vilja ha ett mycket större även om vi säkert har vad som är 
representativt för en gymnasieskola i kommunen men jag tycker absolut att vi har ett 
behov av att köpa in mer böcker. Jag förstår ju att det är en ekonomisk fråga men sen 
är ju frågan vad man i så fall ska köpa in? Några klassiska verk skulle vara roligt att 
komplettera med nya som till exempel Gregorius för att arbeta komparativt och 
tematiskt med Doktor glas. Det finns flera verk som man skulle kunna arbeta på detta 
sätt med men det är en begränsning.  
   Det är inte alltid jättegenomtänkt vilka verk jag väljer ut. Elevgruppen spelar roll 
beroende på starkare eller svagare elever. Mycket av valet är annars luststyrt, vad jag 
själv har lust att arbeta med. Jag gillar annars att köra olika projekt och testa olika 
saker. Jag skulle gärna vilja arbeta med Frankenstein men den finns inte i 
klassuppsättning här.  
   Jag använder mig av vissa noveller från andra världsdelar än de västerländska. Men 
det har tyvärr inte blivit så mycket. Jag skulle absolut vilja arbeta mer med annan 
skönlitteratur än de västerländska men det handlar om tillgång. Jag känner också att 
jag själv har dålig koll men någonstans måste man väl börja.  

Hur?  
PM börjar eleverna redan med i årskurs 1 som examinationsform men det sker även 
muntliga examinationer. Det kan gå till så att eleverna ska redovisa något i form av en 
karaktär. Undervisningen ser olika ut men kan ske genom seminarier. Vi läser 
tillsammans, diskuterar, går in på berättartekniska begrepp och så vidare. Jag brukar 
formulera mindre uppgifter medan vi håller på med verket. Det är inte så många 
kontrolluppgifter utan snarare berättarperspektiv och karaktärsanalys. Eleverna får 
arbeta med mindre utdrag i ett större perspektiv för att sedan göra något mer konkret. 
I PM: et ska de oftast ha med analys av olika perspektiv. De kanske får välja en 
karaktär som de utgår från. I årskurs 1 handlar det om berättarteknik och 
karaktärsbeskrivningar där de ska använda sig av grundläggande 
litteraturvetenskapliga begrepp. Medan man i årskurs 2 tittar mer på intertextualitet 
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mellan verk där eleverna ska kunna koppla till epoker. De ska se idéströmningarna 
och så vidare. Jag styrs av matriser från det centrala innehållet. Jag kopplar mycket 
till skrivning men det blir också mycket muntligt. Just nu har jag en klass som har 
extremt svårt för läsning så då blir det mer muntligt. Man måste dela upp 
litteraturhistorien i mycket mindre delar och göra den mindre omfattande och så får de 
göra kortare prov. Undervisningen måste man göra mer lustfylld. Där är de en stor 
utmaning att hitta passande verk. Olika arbetssätt funkar olika i olika klasser. Man får 
prova sig fram. I andra klasser har man kunnat köra PM redan i årskurs 1 för att de 
redan har förkunskaper.  
   Förkunskaper saknas i lärandeprocessen och tid. Jag skulle vilja ha mycket mer tid. 
Det är också svårt att få eleverna att läsa längre texter eller att läsa på fritiden. 
Eleverna i dag har ett mycket större motstånd att läsa än vad jag kommer ihåg att vi 
hade. Frågar man om någon har nöjesläst över sommaren är det ingen som har gjort 
det i princip. Läsförståelse och läsning borde man ta tag i på hela skolan. Det borde 
vara alla lärares ansvar. Svenskan får annars ta allt vilket blir ett problem eftersom det 
är så späckade kursplaner. Klassisk litteratur är ännu svårare att läsa för eleverna. 
Ibland får eleverna välja egna klassiska verk men jag märker att resultatet inte alltid 
blir så bra. Därför att det är svårare att stötta eleverna när de sitter med olika romaner 
i klassen. Läsa om litteratur saknas också. Det är en för fullspäckad kursplan som sagt 
och tiden räcker inte till.   
   Jag brukar sätta in allt i en kontext först. Som i tillexempel Låt den rätta komma in 
börjar jag att prata om vampyrer, visar klipp om författaren, låter dem lyssna på 
radioprogram om boken och så vidare innan eleverna själv ska ge sig an att läsa den. 
Detta brukar skapa ett större intresse av boken hos eleverna.  
   Eleverna har ofta ett väldigt dåligt ordförråd vilket läsningen kan bidra till att öka. 
Det är viktigt att eleverna får upp sin läsförmåga, tränar på strategier och att sätta in 
saker i ett sammanhang. Läshastigheten är också ojämn där eleverna måste få in en 
läsvana och hur de ska bemöta en text. Därför skulle jag vilja jobba med nöjesläsning, 
att eleverna har en bänkbok bara för att få upp läshastigheten. 
   Vi har inte mycket samarbete alls på skolan eftersom vi knappt har någon ämnestid. 
Några lärare samarbetar men det finns ingen tid att planera projekt. När vi väl har 
ämnesmöten handlar det om prövningar om nationella prov. Jag skulle gärna vilja ha 
mer samarbete mellan ämneslärare. 
Övrigt 

Jag tänker att det egentligen finns en gemensam kanon även om det inte är en specifik 
lista. Vissa verk och författare nämner man i litteraturhistorien och som finns med i 
antologier. Viss litteratur bör man känna till som allmänbildning framförallt då det 
refereras mycket till dem i media. Jag gör ett dåligt jobb om jag inte tog upp sådana 
verk som eleverna bör känna till. Det är lite av ett fostrande uppdrag att ge dem en 
viss grund att stå på. Sen kan man ju alltid kritisera det som inte får så mycket 
uppmärksamhet som tillexempel kvinnlig litteraturhistoria.  
   Jag är ganska traditionell om jag skulle välja en egen kanon. Virginia Woolf, 
Hjalmar Söderberg och Kafka är författare som eleverna ska känna till. Förutom att 
jag själv tycker om dem man kan ha intressanta diskussioner kring verken. Mycket 
nytt är annars bra som Kepler och Donna Tart men frågorna är vad hinner man ta upp 
och vad bör man ta upp? Det krävs mer tid!  Hade man haft mindre klasser hade det 
gått enklare att undervisa i skönlitteratur. Att man har samma planeringstid i ämnet 
svenska som i andra ämnen fast ämnet är så mycket större gör det svårt att ha en 
undervisning som kan tillmötesgå alla elever.  
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