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1 Inledning  

Vad en person läser för skönlitteratur och varför hen läser är ett omdiskuterat ämne inom 

litteraturdidaktiken. Om läsningen endast har ett underhållningsvärde eller om den ska bidra till 

kunskap om antingen omvärlden eller läsaren själv har diskuterats av många. Att läsningen är 

viktig har emellertid konstaterats och kanske är det därför läsning av så väl fack-som 

skönlitteratur fått en sådan stor plats av svenskämnet. Redan i Skolverkets ämnesbeskrivning 

nämns vikten av skönlitteratur i skolan på detta sätt 

  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 

rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra 

typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och 

öppna för nya perspektiv.1 

 

Det blir tydligt hur litteraturen ska bidra med mer än bara läsförståelse till eleverna och att den 

ska leda till tankar och funderingar om både läsaren själv och omvärlden. Att litteraturen ska 

vara varierad går att utläsa inom respektive svenskkurs. Inom både Svenska 1, 2 och 3 

presenteras skönlitteraturen och vikten av en varierad uppsättning av såväl författare som verk. 

Det blir tydligt att eleverna ska få läsa texter från olika tider och platser.2  Trots att det läggs ett 

stort fokus i styrdokumenten på att det är viktigt att eleverna får läsa en viss typ av texter och att 

det mellan raderna går att utläsa att det finns en del litteratur som kan beskrivas som ”rätt” så 

finns det inte utskrivet någon utarbetad kanon. Lärarna har i och med detta frihet att själva välja 

vilka böcker som eleverna får läsa. Ändå upplever jag i diskussion med vänner och bekanta att 

det är många böcker som återkommer från år till år och att det undermedvetet finns en kanon i 

det svenska skolsystemet även om denna inte är obligatorisk. Det finns istället outtalade normer 

som uttrycker vilka författare som bör läsas i skolan. Jag har valt att i min uppsats lägga fokus på 

vilka böcker som läses av gymnasieelever i klassrummet och vilka utgångspunkter, både 

didaktiska och inte, lärarna använder sig av vid val av litteratur.  

 

                                                 

 

1 Skolverket Läroplan, 2011 s. 160.  

2 Skolverket 2011, s. 161.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka författare och verk som används inom 

svenskundervisningen på gymnasiet i kursen Svenska 1 samt att se hur lärarens pedagogiska 

tankegångar sett ut vid valet av skönlitteratur.  Undersökningen fokuserar på lärarnas tankar 

kring litteraturen och är även indelad i två delar, där den ena delen har en kvantitativ inriktning 

med huvudsyfte att undersöka vilka böcker som används samt en kvalitativ del där fokus främst 

läggs på de didaktiska tankarna bakom valet av litteratur. De frågeställningar jag valt att utgå 

ifrån i undersökningen är följande.  

 

1. Vilka skönlitterära författare och verk används i Svenska 1? Går det att tala om en kanon?  

 

2. Vad är det som ligger till grund för valet av skönlitteratur i Svenska 1? Vilka är de didaktiska 

utgångspunkterna? 

2 Bakgrund  

2.1 Vad säger styrdokumenten?  

En av de viktigaste ramarna för lärare är de styrdokument som Skolverket publicerat i samband 

med den nya läroplanen för 2011.  Där beskrivs både ämnets syfte, vad eleverna ska lära sig 

samt vilka förmågor som krävs för respektive betyg. Styrdokumenten fungerar därigenom som 

en handbok dit lärarna kan vända sig för råd och riktlinjer. Dock är det viktigt att poängtera att 

dessa riktlinjer ska följas, snarare än bör följas. För ämnet svenska är dokumentet uppdelat i sex 

olika delar, dels en allmän del för svenskämnet där syftet med ämnet svenska beskrivs, dels en 

beskrivning för vardera kurser inom svenska, Svenska 1-3, Svenska som andraspråk 1-3 samt 

retorik och litteratur.  

 Redan på den första raden i syftesbeskrivningen för svenska beskrivs det hur språk och 

litteratur är ämnets grundpelare. Detta motiveras med att eleverna genom litteratur ska få 

möjlighet att lära sig om sig själva, sina medmänniskor och sin omvärld.3 Med andra ord är 

skönlitteratur en otroligt viktig del av svenskämnet som ska ges mycket uppmärksamhet inom 

alla delkurser, med syfte att låta eleverna lära sig mer om världen, samhället och sig själv. 

                                                 

 

3Skolverket  2011, s. 160.  
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 I styrdokumenten för ämnet svenska beskrivs det hur elever ska få läsa böcker ”författade 

av såväl män som kvinnor från olika delar av världen och från olika tider”4. Det är också 

utskrivet att eleverna ska ha en möjlighet att utvecklas som personer utifrån sin läsning5 och jag 

upplever att det finns en tydlig litteratursyn om att läsa för att lära. Styrdokumenten poängterar 

även vikten av att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för både sig själv och 

omvärlden med hjälp av den litteratur de erbjuds att läsa i skolan.6 Detta sätter en hög press på 

den litteratur som lärarna väljer att använda sig av. Trots dessa höga krav finns det ingen tydlig 

beskrivning av exempel på författare eller någon tydlig kanon uttryckt i styrdokumenten. 

Lärarna har istället möjlighet att välja den litteratur de själva tycker fungerar för den klass och 

situation hen befinner sig i.  

 Svenska 1 har en relativt fri tolkning av vilken skönlitteratur som bör behandlas. Utöver 

att verken ska författas av såväl kvinnor som män, härstamma från olika tider och kulturer och 

att eleverna utifrån texten ska få utveckla förmåga att se teman och motiv, beskrivs inte så 

mycket mer.7 Till skillnad från Svenska 2 som har ett större fokus på relationerna mellan 

skönlitteratur och samhällsströmningar. Där beskrivs det hur eleverna förutom de målen som 

finns utskrivna i Svenska 1 även kunna se samband mellan litteraturen och det samhälle den 

skapats i.8 Jag upplever därför att det blir ett större fokus på litteraturhistoria och att lärarens 

möjlighet att välja böcker som de själva vill delvis minskar. Denna uppsats berör som tidigare 

nämnts kursen Svenska 1, av den anledningen att det är den kurs jag upplever som mest öppen 

där lärarna har störst möjlighet att fritt välja den litteratur de själva vill.  

2.2 Kanon  

Ett av de begrepp som kommer att återkomma under uppsatsens gång är kanon. Därför redogörs 

här för den betydelse av kanon jag syftat till då jag använder mig av kanonbegreppet samt en 

kort beskrivning av begreppets bakgrund. Jag har använt mig av den betydelse som Lars Brink 

använder sig av i sin studie ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens 

textkärna” i skriftserien Kanon och tradition.  

                                                 

 

4 Skolverket 2011, s. 161.  

5 Skolverket 2011, s. 160.  

6 Skolverket 2011, s. 160.  

7 Skolverket 2011, s. 162–163.  

8 Skolverket 2011, s. 169–170.  
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 Ordet kanon härstammar från grekiskan, men också semitiska språk och betyder bland 

annat norm och måttstock.9 När litteraturvetare använder begreppet syftar de ofta till den 

samling av författare eller verk som skapar en allmän bild av litteraturens historia.10 Detta gör att 

det är svårt att säga vilka av de moderna författarna och texterna som kommer tillhöra en 

västerländsk kanon i framtiden.11 Dock påverkar all läsning vilka böcker som i framtiden 

kommer tillhöra vår kanon, de böcker som blir lästa av många har större chans att någon gång 

tillhöra en kanon.12 Det finns också de forskare som när de pratar om kononbegreppet  syftar till 

avsikten med en kanon. Tillexempel att skapa en nationell fostran eller kulturer.13 

 Det går också att rikta kanonbegreppet och istället tala om en kanon för skolan. Harold 

Bloom beskriver hur kanon från början var de urval av böcker som skulle läsas vid läroanstalter. 

Syftet med kanon är att ta reda på vad en person bör läsa för olika böcker.14 

Kanon; diskuterad och debatterad  

Huruvida kanon, både en allmän och en kanon i skolan, bör användas eller inte har diskuterats 

mycket, främst har kritiken syftat till att den kanon som finns inte anpassat sig till vad de flesta 

läser. Den västerländska kanon har främst sett till vad eliten och de som anser sig vara mer 

exklusiva läser och blir därför inte representativ för allmänhetens läsning. Brink lyfter fram hur 

många kritiker anser att det finns för få perspektiv och att det vita, manliga och protestantiska 

perspektivet är dominerande.15 En annan kritik är att en kanon missar den aktuella litteraturen, 

dock är det viktigt att ha i åtanke att tanken med en kanon är att den ska stå för kulturarv och 

tradition.16 Vilket innebär att aktuell litteratur möjligen inte hör hemma i en litterär kanon men 

att den kanske blir en del av en kanon senare. Emellertid är det svårt att tala om ett kulturarv i 

                                                 

 

9 Lars Brink, ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna” i Kanon och tradition: 

ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, Lars Brink, Roy Nilsson (red.) Gävle: 

Lärarutbildningen Högskolan i Gävle, 2006, s 13.  

10 Brink 2006, s. 13. 

11 Brink 2006, s. 16. 

12 Brink 2006, s. 18. 

13 Brink 2006, s. 14.  

14 Harold Bloom, Den västerländska kanon, böcker och skola för eviga tider, 2000, s. 27.  

15 Brink 2006, s. 28. 

16 Brink 2006, s. 29.  
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dagens samhälle, som idag består av många olika kulturer och traditioner.17 Att arbeta med 

litteratur som tillhör en svensk traditionell kanon i skolan kan därför resultera i att många elever 

inte kan relatera till den typ av kultur som representeras. Det är därför viktigt att variera 

läsningen och vidga perspektiven och bokvalen.  

 

2.3 Tidigare forskning  

Det finns en hel del forskning som rör lärares syn på litteratur i skolan, jag kommer här att 

presentera en del av den forskningen för att orientera mig och placera mig till den forskning som 

redan finns.  

 Lars Brink gjorde en undersökning om litteraturlärares ämnesuppfattning och syn på 

kanon. I undersökningen medverkade 75 lärare med olika inriktningar. Han listade det som 

lärarna upplevde som det angelägnaste textinnehållet i den litteraturundervisning som de 

bedrev.18 I undersökningen presenterade han en tabell där det tydligt går att se hur lärarna valt att 

rangordna de olika texttyperna som de vill arbeta med i skolan. Det går tydligt att se att kanon är 

det som påverkar lärarnas val mest, på första plats hamnande nämligen ”västerlandets litteratur” 

med exempel som Shakespeare eller Kafka, sedan följer ”brett nationellt kulturarv” med 

exempel som Moa Martinsson, eller Moberg.19 Dock kunde Brink se att många gymnasielärare 

valde bort kategorin ”vår nationella kanon” vilket han beskriver som anmärkningsvärt. Trots 

detta hamnar den kategorin på en tredje plats.20Att kategorin ”världslitteratur” placeras på en 

femte plats21 tycker jag är spännande. I och med att Skolverket trycker på vikten av att läsa 

litteratur inte bara från olika tider utan också olika delar av världen var någonting som jag trodde 

skulle påverka lärarna mer.  

 När det kommer till de kategorier som inte nödvändigtvis påverkas av en kanon kommer 

de betydligt längre ner i tabellen, på sjätte och sjunde plats hamnar ”ungdoms- och 

populärlitteratur” och lägst hamnar ”litteratur som beaktar den regionala litteraturen”22. 

                                                 

 

17 Brink 2006, s. 36.  

18 Brink 2006, s. 155.  

19 Brink 2006, s. 155.  

20 Brink 2006, s. 156.  

21 Brink 2006, s. 157.  

22 Brink 2006, s. 157-158.  
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Avslutningsvis presenterar Brink ett antal kategorier som lärarna själva lagt in som egna 

alternativ. Kanske skulle dessa hamna på en högre placering om de fanns med som kategorier 

från början och de själva inte hade behövt komma på dem. Jag tror att i och med att lärarna valt 

att själva lägga till dem så kan det vara sa att lärarna upplever dem som väldigt viktiga. Bland de 

kategorier som lärarna själva tar upp de att konstatera att dessa är aspekter som berör 

elevgruppen och individer. Vissa menar att de väljer texter endast utifrån elevernas behov. Att 

texternas tema ska kunna kopplas till undervisningen eller programmets tema, det är även en 

som nämner det vidgade textbegreppet och ger exemplet film som topp tre viktigaste 

textkategorierna.23 Brink nämner även en viktig aspekt som jag tar till mig av i min 

undersökning, nämligen hur svårt det är att diskutera ett litterärt urval utan att samtidigt sätta 

diskussionen i sin kontext och därigenom relatera till ämnessammanhangen.24 

  Även Ingrid Mossberg Schüllerqvist har undersökt hur lärare resonerar kring de litterära 

val de gör i klassrummet. Hon arbetar till skillnad från Brink med intervjuer och talar med två 

lärare om hur de ser på sina val i klassrummet. En av dessa två lärare berättar, likt Brinks resultat 

pekar på, att det finns två aspekter i att välja böcker. Dels en akademisk som syftar till den kanon 

som finns, men också en personlig del. För att unde dessa två måste samarbeta. Med andra ord är 

bakgrunden till läsningen tvådelad, dels måste läsningen bidra till elevernas litteraturhistoriska 

förståelse men också locka och uppmuntra till läsning genom att peka på intressanta teman och 

händelser från dagens samhälle.  Samma lärare lyfter hur de texter han använder måste ha ett 

värdefullt budskap som eleverna kan utvecklas genom att diskutera och arbeta med den läsning 

som gjorts i skolan.25 Hans synsätt går att relatera till Skolverkets ämnesbeskrivning ifrån 2011, 

där de beskriver vikten av att eleverna ska få chans att utveckla en förståelse för sig och andra 

människor genom att läsa litteratur.26 Men lärarens egen förmåga och förståelse av litteratur 

beskrivs även i Mossbergs undersökning.27 

 En av de två lärarna i Mossberg Schüllerqvist undersökning beskriver hur han enligt 

                                                 

 

23 Brink 2006, s. 158.  

24 Brink 2006, s. 159. 

25 Ingrid Mossberg Schüllerqvist, ”Kanon, tematik och populärkultur i gymnasiet-en berättelse om två svensklärares 

omstillningsprocess” i Kanon och tradition ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, 

Lars Brink & Roy Nilsson (red.), Gävle: Lärarutbildningen Högskolan i Gävle, 2006, s. 188.  

26 Skolverket 2011, s. 161.  

27 Mossberg Schüllerqvist 2006, s. 187.    
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hennes tolkning börjat använda sig av en mer läsarorienterad undervisning och delvis släppt det 

stora fokuset på författare och verk. Han menar att kanon och kulturarv såklart delvis är viktigt 

men elevernas läsförståelse och litterära kompetens får störst fokus. I och med att elevernas 

intressen i läsningen är så pass viktig menar en av lärarna i undersökningen att lärare går mer 

mot populärlitteraturen och säger även att populärlitteratur i vissa sammanhang kan fungera lika 

väl som en klassiker för olika syften.28 Mossberg Schüllerqvist undersökning visar därför ännu 

tydligare på det som Brink snuddar vid, lärarna lägger stor vikt vid eleverna och elevernas 

intresse vid val av litteratur.  

 Birgitta Bommarco genomförde en studie kring skönlitteratur som källa till kunskap, hon 

ville undersöka mötet mellan eleven och texter och vad som händer när eleverna får möjlighet att 

läsa olika texter. I undersökningen följde hon en gymnasieskolas arbete med litteratur och följde 

fyra elevers läsning och tankar kring läsning. Hon kommer bland annat fram till att eleverna vill 

kunna koppla de texter de tar del av till egna erfarenheter. Bommarco ser hur de i 

undervisningen använder läsloggar för att dra slutsatser och jämföra det lästa med sina egna 

liv.29 Hon kommer även fram till att för att eleverna ska lära sig mest utifrån sin läsning bör de få 

skriva ner sina tankar kring texten.30 Bommarco diskuterar även vilken typ av text som bör läsas 

i skolan och beskriver då att läsning ska vara både en källa till kunskap men också glädje. De ska 

skapa möjlighet att formulera egna tankar om demokrati och etik men också leda till en förmåga 

att förstå världen och göra historiska eller kulturella jämförelser.31 Hon påpekar också hur lpf, 

som hon undersökte precis som lgy11, som jag undersöker, inte ger några tydliga exempel på 

vilken litteratur som ska läsas utan endast påpekar vikten av att variera litteraturen. Hon landar i 

att hon upplever att läraren tillsammans med eleverna bör välja den litteratur som bör läsas.32 

Hon beskriver hur det är viktigt att eleverna har möjlighet att arbeta med sin egen kultur i skolan 

och menar att om eleverna ibland får välja bok själv får de också möjlighet att göra det. Däremot 

lyfter hon vikten av att arbeta med egenvalda böcker på att genomtänkt sätt.33 Avslutningsvis 

menar Bommarco att läsning av skönlitteratur går att applicera på många didaktiska möjligheter, 

                                                 

 

28 Mossberg Schüllerqvist 2006, s. 189–190.  

29 Birgitta Bommarco, Texter i dialog: en studie i gymnasieelevers litteraturläsning, 2006, s. 209.  

30 Bommarco 2006, s. 211. 

31 Bommarco 2006, s. 216.  

32 Bommarco 2006, s. 216. 

33 Bommarco 2006, s. 120. 
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och att svenskundervisning genom att vidga språk-och textbegreppet kan bli ett demokrati-och 

värdegrundsämne som utvecklar eleverna.34 

Ytterligare en forskare som jag förhåller mig till i min undersökning är Gunilla Molloy, 

hon undersöker i sin bok Att läsa skönlitteratur med ungdomar hur mötet mellan litteratur och 

eleverna ser ur. Hur ser eleverna på litteratur och varför ska man läsa?  Jag anser också att syftet 

med läsningen påverkar valet av litteratur och jag tror därför att hennes forskning är viktig för 

analysen av mina resultat. Men i undersökningen förekommer också delvis ett lärarfokus och det 

är den jag tagit vara på. Molloy presenterar ett antal lärares syn på läsning i högstadiet, och det 

går att konstatera att svaren skiljer sig åt en del. Bland annat presenterar hon att en av de lärare 

hon intervjuat är kritisk till kanon och refererar till ett genusperspektiv. Läraren menar att kanon 

i allt för hög utsträckning representeras av män. Läraren beskriver också att hon själv gärna 

arbetar med ett genusperspektiv när hon väljer sin litteratur.35  En annan lärare i Molloys 

undervisning, Birgitta, har en mer positiv syn på kanon och menar att undervisningen ska ge ett 

kulturarv och att det är viktigt att eleverna får läsa vissa författare i skolan.36 Detta håller även 

Barbro, en tredje lärare i undersökningen med om.37  

På frågan om varför de arbetar med läsning i skolan är svaren betydligt mer lika. En av 

lärarna, Anna, berättar i Molloys resultat att hon anser att läsning är en viktig del av 

undervisningen och att den går att integrera med andra delar av svenskundervisningen, som 

exempelvis ordförståelse eller analys. Men det förs också en diskussion om att detta kan vara 

svårt och att det kan behöva delas upp för eleverna.38 I resultatet framgick också att ett av Annas 

syften med läsningen var att introducera eleverna till läsning samt att se var eleverna befann sig 

någonstans i sin läsförståelse och skapa möjligheter till en litterär diskussion.39  Precis som Anna 

beskriver en annan lärare, Birgitta, samma orsak till läsning. Även hon vill skapa en lustfylld 

upplevelse och vill att läsningen i skolan ska uppmuntra till mer läsning.40  

                                                 

 

34 Bommarco 2006, s. 226.  

35 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, 2003, s. 80–81.  

36 Molloy 2003, s. 139.  

37 Molloy 2003, s. 174.  

38 Molloy 2003, s. 125. 

39 Molloy 2003, s. 127. 

40 Molloy 2003, s. 171.  
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Det går att konstatera att synen på läsning och litteratur varierar mellan lärare men det 

verkar vara ett genomgående tema att läsningen ska uppmuntra till mer läsning. Målet är att 

inspirera eleverna till att läsa mer. Likt Bommarco skriver Molloy att eleverna ska ha möjlighet 

att relatera till läsningen och lyfta diskussioner där eleverna har möjlighet att relatera läsningen 

till sig själva. Molloy beskriver dock i sitt resultat att detta inte alltid är helt enkelt och att det 

krävs mycket arbete för att en sådan uppgift ska fungera i klassrummet.41 

3 Teori och metod 

För att ha möjlighet att kunna besvara min frågeställning kommer jag använda mig av två typer 

av metoder. Dels en kvantitativ metod i en enkätundersökning där målet är att se vilka böcker 

och författare som blir representerade i undervisningen. Den andra metoden är en kvalitativ 

metod där jag med hjälp av öppna intervjufrågor för en dialog med två lärare för att få en 

förståelse för hur de går till väga när de väljer ut den litteratur de vill använda.  I och med att jag 

använder mig av två typer av metoder kan jag utnyttja de styrkor som finns i respektive metod 

och på det sättet komma undan de brister som finns. Exempelvis ger enkätundersökningen ett 

stort material, men skapar inga möjligheter till följdfrågor eller förtydliganden. Det gör däremot 

intervjufrågorna som ger ett mindre material men som istället blir betydligt mer djupgående. Att 

använda sig av två olika metoder skapar också möjligheten att diskutera och jämföra resultaten 

från respektive metod.  I frågan kring hur representativt det är med endast två intervjuer så anser 

jag att enkätundersökningen är det material som får finna mönster medan intervjuerna får 

försöka sätta ord på och förtydliga de eventuella mönster som uppkommer.  

I undersökningen kommer jag referera till begreppet ungdomslitteratur, i dessa fall 

använder jag mig av nationalencyklopedins definition och menar därför böcker som är skrivna 

för ungdomar, dessa handlar ofta om ungdomar eller utgår från en tonårings perspektiv.42  I de 

fall jag kategoriserat böcker utifrån begreppet ungdomslitteratur har jag valt att använda mig av 

samma indelning som Libris, detta för att hålla kategoriseringen så enhetlig som möjligt.  

                                                 

 

41 Molloy 2003, s. 165-166. 

42 Nationalencyklopedin, Ungdomslitteratur, 

://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ungdomslitteratur (hämtad 2018-12-11) 
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3.1 Urval 

För att genomföra undersökning på ett så genomtänkt sätt som möjligt har jag behövt tänka 

igenom ett antal frågor kring det material jag valt att använda mig av. Till att börja med finns det 

ett värde i att diskutera varför jag valt att undersöka Svenska 1. En av grundorsakerna till att jag 

valt kursen Svenska 1 är att det är en kurs som läses gemensamt för alla gymnasieelever oavsett 

om det är ett högskole-eller yrkesförberedande program. Det är därför den kurs i svenska som 

läses av flest elever. En annan orsak till att jag valt Svenska 1 är att det är den kurs jag anser är 

mest öppen för fri tolkning utifrån skolverkets centrala innehåll. Inom Svenska 1 lyfts endast 

fokus på att eleverna ska läsa skönlitteratur från olika tider och platser medan det i Svenska 2 är 

ett betydligt större fokus på epoker och samband mellan litteratur och strömningar i samhället.43 

Därför blir det mer naturligt att ha ett större fokus på litteraturhistoria i Svenska 2 vilket gör att 

många av de verk som sägs tillhöra den västerländska kanon tas upp med syfte att analysera just 

litteraturhistoria. I Svenska 1 ligger fokus mest på att läsa för att utveckla både en läsförståelse 

men också en förståelse för sig själv och eller andra människor, det blir därför intressant att se 

om lärarna väljer att läsa böcker som kommer från äldre tider och kan räknas till någon form av 

kanon även när bokvalen är betydligt friare enligt Skolverket. Jag anser att möjlighet till friare 

val för lärarnas del säger mer om deras tankar bakom de litterata val de gör än om de påverkas 

mer av styrdokumenten.  

 Enkätundersökningen är en relativt liten undersökning med 34 deltagande. I en fråga om 

detta är representativt för en hel yrkesgrupp är svaret att det kan visa på tendenser. En större 

mängd svar skulle absolut vara önskvärt men jag tror ändå att även ett mindre material kan peka 

på vissa tendenser och mönster. Den grupp av lärare som svarat på enkäten är slumpvald i och 

med att den skickades ut via en Facebookgrupp som är skapad av svensklärare för svensklärare. 

Där efterfrågade jag lärare som undervisat i Svenska 1 någon gång under de senaste året. I 

undersökningen ställde jag frågor rörande lärarnas bakgrund, var de tagit examen, när de tagit 

examen samt vilket kön de identifierade sig med. Fördelar med att lägga ut enkäten på Facebook 

är att den når ut till betydligt fler personer, det blir dock svårare att kontrollera vilka det är som 

genomför undersökningen vilket kan göra att obehöriga besvarar frågorna och påverkar 

resultatet. Dock kontrolleras detta till viss del i och med att det är en sluten grupp där du måste 

bli godkänd av administratörerna för att få bli medlem.  

                                                 

 

43 Skolverket 2011, s. 162, 169. 
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 För att undersökningen skulle ha möjlighet att ge så mycket material som möjligt bad jag 

de lärare som svarade på enkäten att besvara några frågor om dem själva. Utifrån dessa går det 

att konstatera att den gruppen av lärare som svarat på enkäten ser ut på följande sätt. 76 procent 

av deltagarna definierar sig som kvinna, 18 procent som man och resterande 6 procent valde att 

inte besvara den frågan. Åldern på deltagarna sträcker sig mellan 20–60 år och har angetts med 

en marginal på 5 år. De tre största ålderskategorierna var 41–45 år med 24 procent, 26-30 år med 

18 procent och 36-40 år med 14 procent, de tre minsta ålderskategorierna var 20-25, 51-56 och 

56-60 med 6 procent var. Diagrammet nedan visar spridningen på åldrarna bland svarsgruppen.  

 

Diagrammet visar hur fördelningen ser ut bland lärarna i ålder.  

 

Bland de lärare som deltagit undersökningen har tio universitet blivit representerade. Stockholms 

universitet med 26 procent, Göteborg universitet med 15 procent, Uppsala universitet med 12 

procent, Karlstad med 12 procent, Malmö universitet med 9 procent, Umeå med 7 procent, Lund 

universitet med 7 procent samt Linneuniversitetet, Linköpings universitet och Mittuniversitet 

med 4 procent vardera.  

I enkätundersökningen har jag också beslutat att dela upp lärarna i två kategorier, de som 

tagit examen före 2011 och de som tagit examen efter 2011.  Av de som svarade på 

undersökningen hade 62 procent tagit examen före 2011 och 38 procent efter.  Orsaken till att 

jag valt det årtalen är på grund av att de då utbildats utifrån två olika läroplaner, Lp94 och lgy11, 

emellertid finns det en viss felmarginal där då det krävs att personen ska ha påbörjat sin 
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utbildning efter 2011 för att det ska kunna säkerställas att de haft den nya kursplanen. Dock har 

många av de som studerat efter 2011 åtminstone tagit del av det nya systemet och jag väljer 

därför att räkna in dem bland de som studerat i nya läroplanen.  Det kan vara spännande att se 

om det skiljer sig mellan de olika lärargrupperna och se om de olika läroplanerna påverkat dem 

på olika sätt, eller om det räcker med att lärarna undervisar utifrån samma läroplan för att de ska 

tänka och reflektera på samma sätt.  

 Det finns också tillfällen då enkätundersökningen är svårtolkad eller när frågor på olika 

sätt är felbesvarade. Jag har tillåtit mig själv att tolka materialet helt på mina egna premisser, jag 

har med försiktighet kategoriserat upp svaren på ett så korrekt och tydligt sätt som möjligt samt 

gett mig själv tillåtelse att dra slutsatser baserat på bland annat intervjuresultaten samt tidigare 

forskning. Det är även ett tillfälle då en lärare skrivit in ett årtal på frågan vilket universitet hen 

tog examen vid, hen har också skrivit in ett universitet på den fråga som gäller examensår. Jag 

har vid det här tillfället antagit att personen blandat ihop frågorna då hen besvarade 

undersökningen och antar därför att de olika svaren besvarar varandras frågor. Vid ett tillfälle är 

också frågan om lärarna använder sig av en viss typ av litteratur återkommande inte besvarad. 

Då har jag valt att tolka det som att den läraren alltså inte använder sig av litteratur 

återkommande inom just Svenska 1. Jag är medveten om att det inte behöver vara fallet utan att 

personen helt enkelt missat att besvara den frågan. Men jag väljer ändå att se det som ett 

medvetet val från läraren och tolkar därför det som ett nej.  

 I de allra flesta fallen har enkätsvaren varit tydliga och korrekt besvarade, vid de få fallen 

där missuppfattningar kan ha uppstått har dessa presenterats antingen i diskussionen ovan eller i 

anslutning till att det resultatet presenteras i undersökningen. Om missuppfattningar uppstått 

kring intervjuundersökningar har jag kontaktat personen och lyft frågan igen för att förtydliga 

eller förklara eventuella frågor. 

 Det är även viktigt att poängtera att undersökningen till viss del är uppdelad i två delar 

och att det endast är verken som förekommit som exempel i enkätundersökningen som 

presenteras i bilagorna. De få titlar som presenterats av de intervjuade lärarna är inte en del av 

det resultatet.  
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4 Undersökning  

Som tidigare nämnts är undersökningen uppdelad i två delar. Jag kommer att presentera dessa 

två separat för att sedan sammanföra dem i en diskussion. Undersökningen är även uppdelad 

utifrån de frågor som funnits som grund för både enkäterna och intervjuerna.  

4.1 Enkätundersökning 

Vilka skönlitterära böcker har använts det senaste året? (2017–2018)  

En av de frågor som ställts i enkätundersökningen löd ”Vilka skönlitterära böcker har du använt 

dig av vid litteraturundervisning i Svenska 1 det senaste året? Ange gärna både författare och 

titel.”  Det första som går att se i undersökningen är hur stor spridning som förekommer. 

Sammanlagt nämndes hela 43 olika titlar vilket är fler än antalet lärare som deltagit i 

undersökningen. Av dessa var det hela 39 av dem som endast nämndes en gång (se bilaga för 

komplett lista med nämnda verk). De få böcker som faktiskt blev nämnda fler än en gång var 

Han kallar sig Esmeralda som skrevs av Ritta Jacobsson 2014, Kim Novak badade aldrig i 

Genesarets sjö av Håkan Nesser 1998. Båda dessa nämndes vid två tillfällen. Jag, En, av David 

Levithan som skrev 2018 nämndes vid tre tillfällen, Björnstad av Fredrik Backman från 2016 

nämndes vid fyra tillfällen och den bok som togs upp av flest personer var När hundarna 

kommer som skrevs 2015 av Jessica Schiefauer. Den nämndes hela nio gånger.  

 Det förekommer en stor variation bland alla de författare och titlar som nämns. Både 

äldre klassiker som tillexempel Strindbergs Ett halvt ark papper från 1903, Dantes gudomliga 

komedi från 1320 och Shakespeares Hamlet från 1609 men också betydligt mer moderna 

ungdomsböcker som Johanna Thydells I taket lyser stjärnorna från 2003 och Divergent som 

skrevs av Veronica Roth 2011. Det som går att utläsa från titlarna är att de böcker som tycks 

användas mest, även om det bara är av några fler, är skrivna relativt nära i tid. Förutom 

Nessers Kim Novak badade alltid i Genesarets sjö. De andra fyra böckerna skrevs under de 

senaste fem åren och kan kategoriseras som litteratur för unga vuxna alternativt har en ung 

vuxen som en av huvudkaraktärerna. En annan likhet för flera av dessa fem böcker är att de 

på olika sätt berör stora teman. De handlar om kärlek, eller att hitta sig själv och böckerna 

leder i flera fall till tanke och skapar goda möjligheter för diskussion. 

 Ytterligare en aspekt i denna fråga är att det var flera lärare som tog upp att de själva 

inte valde litteraturen, utan att det istället var eleverna som själva fick välja vad de ville läsa. 

Detta exempel nämndes vid fyra olika tillfällen, och ofta i samband med en kommentar om att 
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de ville väcka läslust och att eleverna av den anledningen fick välja själva. Lärarna nämnde 

även att detta påstående endast gällde för Svenska 1 men att läraren själva valde litteratur i 

Svenska 2. Det var främst lärare som tagit examen efter 2011 som sa detta. Bland de lärare 

som beskrev detta tog en av dem examen före 2011 och tre av dem examen efter. När det 

kommer till skillnader mellan lärare som tog examen före och efter 2011 så går det att se att 

de som tog examen före 2011 är den grupp av lärare som verkar välja samma sorts böcker i 

högre utsträckning. Inte en enda gång framgick det att två lärare som tagit examen efter 2011 

läst samma typ av bok, däremot angav den andra gruppen av lärare detta vid flera tillfällen. 

Exempelvis Björnstad där fyra av lärarna nämnt den eller När hundarna kommer, där åtta av 

lärarna gjorde det.  

 Utöver romaner var det även ett flertal lärare som nämnde hur de använde sig av olika 

typer av noveller utan att berätta vilka dessa var. Detta gjordes av de båda lärargrupperna och 

motiverades med att det var ett sätt att enkelt arbeta med olika typer av texter på ett 

tidseffektivt sätt.  

 Sammanfattningsvis går det att konstatera att flera lärare angav att de själva inte valde 

litteratur i Svenska 1 utan att eleverna själva fick göra det. Detta gjordes av fyra lärare. Det 

går även att se hur de flesta lärarna hade använt sig av ett helt eget alternativ, då det nämnts 

fler olika titlar än vad det är lärare som deltagit. Vid de fem tillfällen en bok angetts flera 

gånger går det att utläsa att det främst är böcker som är skrivna de senaste fem åren, När 

hundarna kommer av Jessica Schiefauer , Björnstad av Fredrik Backman, Han som kalles 

Esmeralda av Ritta Jacobsson och  Jag En av David Levithan  den enda av dessa böcker som 

skrevs tidigare var  Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser. Men det 

framgick inte att någon äldre klassiker använts av flera olika lärare.  

 

Vilka författare och verk är återkommande från år till år? 

I enkäten var även en av frågorna ett sätt att se om lärarna använder sig av någon viss 

skönlitteratur återkommande inom Svenska 1. Frågan löd ” Har du någon författare eller något 

verk som du använder dig av extra mycket i din undervisning? Vem eller vilket?”   

  Här är det tydligaste resultatet att lärarna generellt sett inte använder sig av någon 

speciell text återkommande. Av de 34 lärarna som besvarade undersökningen skrev 16 av dem 

att de inte använde sig av någon alls i just Svenska 1, många skrev att de anpassade sig efter 

eleverna, eller att de försökte variera sig så mycket de kunde från år till år. Av dessa lärare var 9 
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av dem utbildade i det äldre systemet och 7 av dem i det nya systemet, vilket motsvarar 45 

procent av de som tog examen före och 54 procent av de som tog examen efter.  

  Sammanlagt nämndes 19 olika böcker. Hela listan finns uppställd i bilaga 2.  I de flesta 

fall angav lärarna att de arbetade med en viss titel. Däremot nämndes det vid fyra tillfällen en 

författare utan att det specificeras vilket verk. Tre personer som tagit examen före 2011 och en 

person som tagit examen efter skrev nämligen Astrid Lindgren som exempel utan att presentera 

någon specifik titel. En lärare har även angivit Människosaker, en samling av dikter och noveller 

från flera olika författare. På grund av att det inte går att veta vilka författare eller titlar hen 

arbetat med kommer inte den titeln räknas in i resterande statistik.   

  Av de resterande 18 titlar och författare som diskuterades ovan är tio av böckerna skrivna 

efter år 2000 och åtta av dem skrivna före. Av de som var skrivna före 2000 var två av dem 

skrivna under 1800-talet, Pälsen av Hjalmar Söderberg och Det skvallrande hjärtat av Edgar 

Allan Poe. Fyra av böckerna skrevs under första halvan av 1900-talet: Ett halvt ark papper av 

Agust Strindberg, Kallocain av Karin Boye och Förvandlingen av Franz Kafka, här går även att 

räkna in Astrid Lindgren. De två sista titlarna som nämndes och som skrevs före 2000 var 

Pojken som kallades det av Dave Pelzer och Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av 

Håkan Nesser. De titlar som nämnts som skrevs efter 2000-talet är relativt nära varandra i tid, 

Boktjuven skrevs 2005 av Markus Zusak men i övrigt skrevs resterande böcker efter 2010. Några 

exempel är Fredrik Backmans Björnstad, Jessica Schiefauers När hundarna kommer, Jojo 

Moyes Livet efter dig och David Levithans En, Jag. 

  Några av de titlar som beskrivits ovan nämndes även vid flera tillfällen. Först och främst 

är det spännande att konstatera att ingen av lärarna som tog examen efter 2011 nämnde samma 

titel som någon annan som tog examen efter 2011. Det förekom tillfällen då de nämnde samma 

titel som någon som tog examen före 2011. De titlar som blev nämnda flera gånger var En, jag, 

som togs upp två gånger, en gång av lärare från före 2011 och en från efter.  Ett halvt ark papper 

och Björnstad som båda vid två tillfällen nämndes av lärare som tog examen före 2011 och en 

gång av lärare som tog examen efter. När hundarna kommer som vid tre tillfällen nämnes av 

lärare som tog examen före 2011. Avslutningsvis var det Astrid Lindgren som nämndes flest 

gånger, tre gånger av lärare från före 2011 och en gång av lärare från efter. Dock angavs aldrig 

någon titel. Det går emellertid inte att se att det är en speciell författare eller titel som används 

betydligt mer än någon annan. Många av de lärare som besvarade enkäten påpekade också att de 

under kursen Svenska 1 inte nödvändigtvis fokuserat på specifika verk utan vill variera sig så 
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mycket som möjligt för att öka elevernas läsintresse och att de under kursen Svenska 2 och 3 

lägger större vikt vid att använda sig av klassiker, både moderna och äldre. 

 Sammanfattningsvis går det att se att de flesta av lärarna försöker variera sin litteratur 

från år till år, 16 av lärarna skrev att de inte använde sig av någon återkommande litteratur alls i 

Svenska 1. Av de böcker som nämndes var uppdelningen mellan böcker som skrevs före 2000 

och efter 2010 relativt jämt. 8 av dem skrevs före 2010 och de flesta av dem under 1800- och 

tidigt 1900-tal bland annat Kafkas Processen, eller Söderbergs Pälsen. Av de 10 som skrevs 

efter 2010 fanns exempel som Backmans Björnstad eller Moyes Liver efter dig.  

   Ingen av de lärarna som tog examen efter 2011 valde samma bok som någon annan som 

tagit examen under den tiden. Men det förekom exempel då de nämnde samma böcker som 

någon som tagit examen före 2011. Några exempel på titlar som blev nämna vid flera tillfällen 

var bland annat Strindbergs Ett halv ark papper, eller Schiefauers När hundarna kommer. En 

annan författare som nämnes vid flera tillfällen var Astrid Lindgren, dock nämndes aldrig något 

exempel på någon av hennes verk i samband med hennes namn.  

Vilka aspekter har lärarna i åtanke när de väljer litteratur? 

Den sista enkätfrågan handlade om vilka utgångspunkter lärarna hade i åtanke när de valde sin 

litteratur. Lärarna fick till skillnad från Lars Brinks undersökning inga alternativ utan fick själva 

komma med förslag.  Utifrån de förslag på tankar och frågor som lärarna i enkäten tog upp har 

jag skapat nio kategorier:  

1. Elevernas intresse- huruvida eleverna kan relatera till boken och känna ett intresse för att 

läsa den.  

2. Elevernas förkunskaper- om boken fungerar väl för elevgruppens förkunskaper och 

förmågor. 

3. Koppling till kursplan- huruvida läsningen gick att koppla till kursplanen. 

4. Tillgänglighet- om böckerna enkelt gick att få tag på i klassuppsättning. 

5. Tankeväckande- möjlighet att diskutera viktiga frågor i helklass.  

6. Lärarens intresse- handlar om lärarens eget intresse för boken 

7. Klassikertänk- huruvida boken är eller kommer kunna bli en klassiker.  

8. Litterär kvalité – om boken är välskriven och håller god kvalité. 

9. Tillgång till material- om det finns färdigt arbetsmaterial till boken sen tidigare.  

Kategorierna har vuxit fram utifrån svaren och inte tvärt om, detta för att svaren inte ska behöva 

formas in i en viss kategori med risk för att ändra betydelse. Lärarna har också haft möjlighet att 
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nämna flera aspekter i frågan vilket innebär att en aspekt kan ha nämnts flera gånger och då inte 

heller värderats av läraren. Förutom de kategorier som hittats går det också att se att dessa är 

tredelade, det finns dels en del som har ett elevfokus, en del som har fokus på det mer praktiska 

samt en del som kan kopplas till kanon. Dessa tre kommer förekomma ytterligare i diskussionen.  

 Den kategorin som nämns vid flest tillfällen är elevernas intresse, sammanlagt är det 23 

personer som presenterar elevernas intresse som en grund för vilka böcker som ska läsas. Bland 

lärarna som tog examen före 2011 nämndes detta 16 gånger vilket motsvarar 80 procent bland de 

lärare som tog examen efter 2011 är det 7 som nämnt detta som en viktig aspekt vilket motsvarar 

54 procent. Den näst mest angivna aspekten som lärarna menar att de har i åtanke när de väljer 

litteratur är elevernas förkunskaper. Denna kategori blev nämnd sammanlagt 17 gånger, här går 

det att se att det är de lärarna som tagit examen i det äldre systemet som lyfter detta, bland dem 

nämndes aspekten 15 gånger vilket motsvarat 75 procent. Bland de lärarna som tog examen i det 

nya systemet är det endast två vilket motsvarar 15 procent.  Båda dessa två har ett tydligt 

elevfokus, många angav också att målet med läsningen i Svenska 1 var att nå eleverna och öka 

deras läsintresse.  

 Den tredje största kategorin är koppling till kursplanen. Många motiverade att de ville att 

böckerna skulle ha ett visst tema eller kunde kopplas till kursplanen eller det moment de 

arbetade med för tillfället. Det var 7 lärare som tog examen före 2011 och 6 som tog examen 

efter, detta motsvarar 35 procent bland de från före 2011 och 46 procent av de som tog examen 

efter. Den fjärde kategorin handlade om hur tillgängliga böckerna var. Många skrev att huruvida 

böckerna fanns i klassuppsättning var det som tyvärr påverkade valet av bok absolut mest. 

Sammanlagt nämndes denna aspekt 7 gånger, 2 gånger av lärare från det tidiga systemet, vilket 

motsvarar 10 procent och 5 gånger av lärare från nya systemet vilket är 38 procent. Den femte 

största kategorin hör till stor del ihop med kategori nummer tre kallas tankeväckande. Verkets 

förmåga att väcka diskussion och skapa tankar nämndes av sammanlagt 6 personer som en viktig 

aspekt, fyra av dessa var lärare som tog examen före 2011 alltså 20 procent av de lärarna och de 

resterande två hade tagit examen efter 2011 vilket motsvarar 15 procent av dem.  

 Den sjätte kategorin, lärarens intresse, innebar att det ska vara en bok som lärarna själva 

uppskattat. sammanlagt har denna kategori nämnts 3 gånger, 1 gång av lärare som tog examen 

före 2011 och två gånger av lärare som tog examen efter 2011. Detta motsvarar 5 procent 

respektive 15 procent. Den sjunde kategorin handlar om att lärarna har ett klassikertänk när de 

väljer böcker, lärarna vill att de böcker som valts har varit eller eventuellt kommer kunna kallas 
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klassiker en dag. Det är sammanlagt två av lärarna som skriver detta och båda dessa tog examen 

före 2011, vilket innebär att det är 20 procent av de lärarna som tycker det är en relevant aspekt.  

 De sista två kategorierna, alltså kategori åtta, litterär kvalité, och nio, tillgång till 

material, har nämnts lika många gånger, det första är att boken som väljs ska ha en ”litterär 

kvalitet” något som eventuellt skulle kunna kopplas till klassiker. Men eftersom att detta inte är 

utryckt i enkäten går det inte att veta om det är just klassiker som menas.  Det är 1 lärare som 

nämnt detta och hen fick sin examen före 2011. Den sista kategorin som är lika stor som 

föregående är materialfrågan, denna aspekt lyftes av 1 lärare som menade att hen vill veta om 

det finns arbetsmaterial till just den boken eller författaren sen tidigare. Denna lärare tog examen 

efter 2011.  

 Spridningen mellan kategorierna är relativt stora. Som tidigare nämnts kan en lärare ha 

nämnt flera kategorier. Utifrån enkätundersökningen går det att se att många av de lärare som 

angivit flera kategorier har radat upp kategorier som är lika. Exempelvis har många av de som 

nämnt elevernas intresse som viktig också lyft elevernas förmågor. Det går även att se att den 

lärare som nämnt tillgång till arbetsmaterial också har nämnt tillgång till böckerna i sig.  En 

djupare diskussion till det resultat som funnits presenteras nedan under rubriken Diskussion.  

 Sammanfattningsvis går det att presentera följande nio kategorier. Elevernas intresse, 

elevernas förkunskaper, koppling till kursplan, tillgänglighet, tankeväckande, lärarens intresse, 

klassikertänk, litterär kvalité och tillgång till material.  De går att se att de kategorierna som 

verkar vara viktigast är de som berör eleverna, nämligen elevernas intressen och deras 

förkunskaper. Därefter kom de aspekter som berör hur enkel texten är att arbeta med i 

klassrummet, där bland annat verkets koppling till kursplan hamnade som den tredje största 

kategorin eller böckernas tillgänglighet som blev den fjärde största kategorin följt av huruvida 

texten uppmuntrade till diskussion. Sist kommer de aspekter som berör kanon eller kvalité. De 

två aspekter som hamnade näst längs ner och tredje längt ner var nämligen litterär kvalité och 

klassikertänk. Sist hamnade dock tillgång till material, vilket motiveras med att det ska finnas 

färdiga uppgifter eller liknande till litteraturen.  

 

4.2 Intervjuundersökning 

Intervjuundersökningen består av två intervjuer, en med en lärare som tagit examen efter 2011 

och en som tagit examen före 2011. De är båda kvinnor och har undervisat i Svenska 1 det 

senaste året. Då båda lärarna är anonyma har jag valt att kalla dem lärare 1 och lärare 2 för att 
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underlätta läsningen av resultat och diskussion. Intervjuerna grundar sig på enkätfrågorna som 

arbetats med i undersökningen men skapar en möjlighet att problematisera, konkretisera och 

diskutera eventuella följdfrågor. Frågorna är bifogade i bilaga 3.  

 

Lärare nummer 1  

Lärare 1 tog examen 2018 och har arbetat heltid som svensklärare sedan dess. Hon har arbetat i 

flera klasser det senaste året som alla läser Svenska 1.  

Diskussionen börjar med att jag och lärare 1 diskuterar skönlitteratur i klassrummet. 

Varför och hur hon arbetar med läsning och skönlitteratur. Hon menar då att förutom att läsning 

tillhör det centrala innehållet för ämnet svenska och kursen Svenska 1 så finns det en mängd 

olika orsaker till att arbeta med skönlitteratur. Först och främst utvecklar läsningen elevernas 

litteracitet, elevernas förmåga att läsa och skriva, tillexempel kan deras ordkunskap utvecklas. 

Läsning av skönlitteratur kan ge eleverna hjälpmedel för att själva kunna skriva. Ska eleverna 

exempelvis arbeta med karaktärsbeskrivning är det tacksamt att börja med att läsa texter med 

tydlig karaktärsbeskrivning för att visa exempel. Men framförallt skapar litteratur en möjlighet 

att låta eleverna koppla litteraturen till verkligheten. Den ger eleverna något att relatera till och 

kan hjälpa till att diskutera svåra ämnen eller skapa diskussion kring viktiga teman som kan vara 

svåra att prata om i andra sammanhang, tillexempel jämställhet, eller etik. Alla dessa delar av 

varför man ska läsa påverkar valet av litteratur och arbetssättet kring litteraturen.  

Hon berättar hur hon arbetat främst med noveller i Svenska 1, bland annat Hjalmar 

Söderberg Pälsen, August Strindbergs Ett halvt ark papper, Ernest Hemingways Berg som vita 

elefanter, och Doften av Mango av Anna Jacobsson Lund. Förutom dessa berättar hon att hon 

även läst en roman med flera av klasserna, Ondskan av Jan Guillou, vilket hon tycker fungerat 

väldigt bra med många av klasserna.  

 I diskussionen kring vilka aspekter hon har i åtanke när hon väljer sin litteratur säger hon 

direkt att hon ofta tänker på att det handlar om att göra det enkelt för sig själv, hon berättar att 

hon gärna vill använda sig av böcker som hon själv har läst för att underlätta arbetsprocessen. 

Förutom det lyfter hon även tillgänglighet som någonting viktigt. Frågan om boken finns i 

klassuppsättning är tyvärr, enligt henne, en av de första frågorna hon måste ställa sig själv. 

Därefter sätter hon eleverna i fokus, vilken nivå ligger elevgruppen på och vad kan eleverna 

tycka är intressant och roligt. Avslutningsvis beskriver hon aspekter som rör kursplanen, boken 

ska passa in väl på kursplanen. Hon vill också följa läroplanen och därför variera vem som 
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skrivit boken, när den skrivits och var den skrivits. Som exempel ger hon då Doften av mango 

som skrivits av en kvinnlig och framförallt lokal författare. Exemplet med Doften av mango 

använde hon även som ett sätt att få eleverna intresserade. Hon hoppades på att eleverna skulle 

kunna relatera till författaren och i och med det känna ett större intresse för boken.  

 Intervjun lyfter även frågan hur hon tänker kring om det fanns en viss typ av författare 

eller titel som hon ofta återanvände. Hon svarar att hon tror att hon alltid har någon grad av 

kanontänk när hon väljer böcker och menar att det finns en del böcker som eleverna bör ha läst 

någon gång under sin gymnasietid, men hon menar också att hon upplever att det är viktigt att 

blanda upp den typen av litteratur med mer modern litteratur som eleverna kanske kan relatera 

till på ett enklare sätt. Som exempel på böcker eller författare som hon själv ofta har i 

bakhuvudet när hon ska arbeta med litteratur nämner hon Selma Lagerlöf som en representant 

för de mer klassiska kanonverken och Fredrik Backmans Björnstad som ett exempel på nyare 

litteratur. 

 

Lärare nummer 2  

Vid diskussionen med lärare nummer två diskuteras åter igen syftet med läsning. Lärare 2 

berättar hur hon arbetar med skönlitteratur mestadels för att det beskrivs i det centrala innehållet. 

Men hon säger också att hon tycker att läsning inte är så viktigt. Hon förtydligar genom att 

förklara att hon upplever att eleverna kommer i kontakt med text på många andra sätt än just 

skönlitteratur och nämner exempel som tv-spel eller film. Hon säger också att argument kring att 

eleverna måste läsa för att utveckla sitt språk inte är så stark som det ofta beskrivs. Däremot 

menar hon att eleverna får utveckla sin fantasi när de arbetar med just skönlitterär läsning 

eftersom att den typen av text kräver att eleverna själva skapar sig en bild av hur exempelvis 

personer eller miljöer ser ut vilket saknas i andra typer av text.  

 När vi diskuterar vilka böcker hon använt det senaste året nämner hon När hundarna 

kommer av Schiefauer och att eleverna har fått välja en bok på egen hand. Vilket är något hon 

ofta gör med eleverna i Svenska 1. Hon berättar att klassen gör detta tillsammans med skolans 

bibliotekarie och hon låter eleverna välja vilken bok de vill, hon lyfter också att en bok kan lära 

eleverna olika saker. Även om eleverna tar en bok som anses vara enkel att läsa kommer de 

behöva arbeta med dem på ett djupare sätt för att kunna göra de uppgifter som tillhör läsningen, 

hon berättar även att orsaken till att eleverna själva ska få välja bok är för att hon vill att eleverna 
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ska få upp ögonen för läsning och vill bygga upp ett intresse. Den första boken de läser vill hon 

ska kännas mysig och inbjudande.  

 På frågan kring vilka utgångspunkter hon använder sig av när hon väljer sin litteratur 

svarade hon att hon gärna vill ha en aktuell bok som eleverna kan relatera till, det är också 

viktigt att boken resulterar i diskussioner och väcker tankar. Det ska också vara en bok som går 

att koppla till något de jobbar med inom kursen. Så att eleverna känner att läsningen är relevant 

och ger dem någonting att arbeta med i relation till resten av undervisningen. 

 Vi diskuterade även hennes syn på vilken litteratur som bör läsas, på frågan om hon hade 

någon litteratur eller någon författare som hon ofta återkom till sa hon Karin Boye och la till att 

hon tyckte att det kändes mossigt att svara så men att hon ofta återkom till Boye, både hennes 

dikter men också Kallocain. Hon gav också Fredrik Backmans Björnstad som exempel. 

Diskussionen ledde oss in på kanon, där hon menade att det såklart finns ett antal böcker som 

eleverna bör läsa någon gång under sin skoltid men att hon inte arbetade lika aktivt med kanon 

idag som hon gjorde för fem år sen utan att hon idag vågade lämna de mer klassiska böckerna 

och arbeta mer med populär- eller ungdomslitteratur. Hon såg emellertid fördelar med att 

använda kanon i ett praktiskt syfte, att ta hjälp av en kanon underlättade förberedelser och 

arbetsbördan eftersom att det finns så mycket material kopplat till klassikerna.  

  

5 Diskussion 

För att återkoppla undersökningen till mina två frågeställningar har jag valt att rubricera 

diskussionen utifrån dem. Diskussionen kommer därigenom jämföra enkät-och intervjuresultaten 

samt positionera mina resultat till den tidigare forskningen.  

 

Vilka skönlitterära författare och verk används i Svenska 1?  

Det tydligaste resultatet av enkäterna visade att många av lärarna tillät eleverna att på egen hand 

välja böcker. Detta beskrev även en av de två lärarna som intervjuades. Hon menade att 

läsningen i Svenska 1 skulle upplevas som någonting mysigt som uppmuntrade till läsning och 

att eleverna därför med fördel själva kunde välja den litteratur som skulle läsas. I den andra 

intervjun lyfte läraren inte detta som ett alternativ på egen hand. Istället ställde jag frågan och då 

berättade hon hur hon tycker att det kan vara ett bra sätt att arbeta med läsning men att det krävs 

att en som lärare tänker till och anpassar arbetet kring böckerna, vilket kan leda till en större 

arbetsbörda för lärarna. Men hon berättar också att det kan finnas praktiska skäl, tillexempel om 
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det fattas böcker i klassuppsättning eller om en har en klass som inte är intresserade av läsning. 

Då kan möjligheten att välja boken själv göra att eleverna känner sig mer intresserade. Mitt 

resultat är inte helt enhetligt i alla aspekter, det går exempelvis att se hur det i 

enkätundersökningen framgår att lärare som tog examen efter 2011 tenderar att välja olika 

böcker i högre utsträckning, men i intervjuundersökningen får jag bilden av att det är tvärtom. 

Där verkar den läraren som arbetat längst vara mer benägen att variera sin litteratur. Hon tyckte 

bland annat att det var en fördel att låta eleverna välja egna böcker medan den läraren som börjat 

arbeta efter 2011 verkade se större svårigheter och mer problematik med detta. Jag tror att det 

kan ha att göra med erfarenhet. Om lärarna arbetat längre kan de uppleva det som enklare att 

variera den litteratur som används och anpassa undervisningen efter litteraturen, då de antagligen 

har en större mängd arbetsmaterial att arbeta utifrån. Medan en nyexaminerad lärare kanske 

gärna återanvänder material i högre utsträckning i och med att de ofta måste skapa allt material 

från grunden, å andra sidan kan de lärare som arbetat länge kanske lättare falla tillbaka på 

tidigare använt material och återanvända material i högre utsträckning än nyexaminerade lärare 

som skapar nytt material kontinuerligt.  

 Att låta eleverna själva välja böcker går delvis emot Brinks resultat av undersökning, där 

han menar att lärare generellt tenderar att ha aspekter som berör kanon högre värderat än 

aspekter som berör elevers intressen.44 Jag anser att låta eleverna själva välja böcker främst är ett 

sätt att bejaka elevernas intresse. Vilket enligt mitt resultat var ett populärt sätt att arbeta bland 

lärarna. Därför anser jag att vår forskning går emot varandra. Mitt resultat går däremot ihop med 

Mossberg Schüllerqvist undersökning där en av de två lärarna hon intervjuat berättar hur han 

använder sig av en läsarorienterad undervisning och fokuserat mer på eleverna och deras 

intressen än kanon och titlar.45 Detta går att koppla till min forskning som visar att eleverna 

själva får välja titel vilket jag upplever som läsarorienterad undervisning Även Birgitta 

Bommarco argumenterar för vikten av att eleverna ska kunna välja sin egen litteratur.46  

I enkätresultaten presenterades 43 olika titlar på frågan om vilka böcker som lästes. Detta 

är som tidigare nämnts fler böcker än vad det var lärare som medverkade. Även de intervjuade 

lärarna nämnde ytterligare titlar vilket skapade en totalsiffra på 47 böcker. Bland dessa olika 

                                                 

 

44 Brink 2006, s. 155, 157–158.  

45 Mossberg Schüllerqvist 2006, s. 189–190.  

46 Bommarco 2006, s. 216.  
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titlar går det att se mönster av vilken typ av böcker det är som blir lästa. Jag har dels 

kategoriserat upp böckerna efter om de räknas som ungdomslitteratur eller inte. Eftersom att det 

inte finns en konkret definition av ungdomsböcker, förutom att de är skrivna om ungdomar, har 

jag valt att använda mig av Libris indelning.  Av de 47 böcker som tagits upp var 19 av dem 

klassade som ungdomslitteratur, bland dessa förekom titlar som Hungerspelen, I taket lyser 

stjärnorna och Onanisterna. Att lärarna väljer att använda sig av just ungdomslitteratur kan bero 

på att det är enklare för eleverna att relatera till texter som är skrivna om ungdomar eller ur en 

tonårings perspektiv. Bommarco beskriver hur det är viktigt för eleverna att kunna relatera till 

litteraturen för att kunna bearbeta och arbeta med den, därför är böcker där huvudkaraktärerna är 

ungdomar ett bra alternativ för undervisning.47 Förutom att välja ungdomslitteratur går det att se 

att lärarna också tenderar att välja böcker som rör sig mot populärlitteratur. Även om 

klassikerbegreppet är oerhört svårdefinierat har jag valt att försöka mig på att göra en indelning 

av klassiker och populärlitteratur. Jag har framförallt två olika typer av fokus, dels ska verken 

vara lästa av många men också ska verket vara skrivet i en annan tid men ändå fungera väl i 

dagens samhälle. Av de titlar som nämnts i undersökningen är 29 skrivna efter 2000-talet och jag 

anser därför att det skulle kunna argumenteras för att de är för moderna för att kunna höra till en 

klassikerkanon. Med det sagt vill jag inflika att detta inte innebär att böckerna inte kan tillhöra 

den kategorin i framtiden, i och med att kanon kontinuerligt uppdateras och förnyas. Att lärarna 

till större del använder sig av populärlitteratur går ihop med Mossberg Schullerqvistst resultat 

där en av de två intervjuade lärarna beskriver hur de rör sig mer och mer mot populärlitteratur i 

undervisningssyften.48 

Även om jag menar att en stor del går att koppla till populärlitteratur nämns också en hel 

del böcker som tydligt kan kopplas till en västerländsk eller svensk kanon. Bland annat nämns 

verk som Robinson Cruise, Hamlet och Odyssén och Röda rummet. Samtliga av dessa är verk 

har skrivits under tidigt 1900-tal eller betydligt tidigare. Sammanlagt var det 10 verk som 

nämnts som skrivits under 1950-talet eller tidigare, så det förekommer läsning som skulle kunna 

kopplas till litteraturhistoria även i Svenska 1. Trots att många lärare sa att de valde moderna 

texter i Svenska 1 och fokuserade mer på litteraturhistoria i Svenska 2. Däremot bör det nämnas 
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att fem av dessa tio böcker skrevs upp av samma lärare, denna lärare var också ensam om att 

nämna dessa.  

 Av de exempel på titlar och författare som nämndes var det endast en författare som 

nämndes utan titel. Det var sammanlagt fyra lärare som nämnde Astrid Lindgren utan att 

specificera vilket verk de arbetat med. Jag tror att några orsaker till detta kan vara att de arbetat 

med hennes texter i form av utdrag. Precis som bland annat lärare 1 sa i intervjun arbetade hon 

ibland med utdrag för att konkretisera olika exempel inom litteraturgenrer, eller när de ska arbeta 

med personbeskrivningar eller berättarperspektiv. Då kan det vara tacksamt att använda sig av 

sagor eller berättelser som eleverna redan kan eftersom att de då inte behöver läsa hela boken för 

att arbeta med dem utan det räcker med att läsa korta utdrag för att visa på just exemplet. En 

annan orsak till att de väljer att jobba med just Astrid Lindgren skulle kunna vara att hon är ett 

bra och enkelt exempel på svensk litteraturhistoria. Jag anser nämligen att Astrid Lindgren är en 

av våra mest folkkära författare, ett argument för detta är att hon får stå som motiv för de nya 

sedlarna som började användas i Sverige 2017, därav är hon ett bra exempel för lärare att 

använda. Att hon valdes att placeras på sedlarna kan också vara en orsak till att så många valt att 

arbeta med henne under den senaste tiden.  I och med att hon blivit aktuell i dagens samhälle och 

därför enkelt att relatera till och i och med detta tacksam att arbeta med, vilket är en aspekt som 

beskrivs som viktig i såväl intervjuer och enkäter.  

 

Går det att tala om en kanon? 

En stor del av lärarna, 16 av 35, svarade att de inte använde sig av någon litteratur på ett 

återkommande sätt. Vilket jag menar krävs för att kunna tala om en kanonundervisning. 

Däremot innebär de inte att de inte kan använda sig av titlar som redan tillhör en kanon, men jag 

menar att för att kunna säga att de jobbar utifrån ett kanontänk innebär det att de måste 

återanvända en hel del välkända titlar.  

 Många lärare menade att de la valet av litteratur på elevernas ansvar eller att om de 

själva valde litteraturen försökte variera sig så mycket de kunde från år till år. Detta går väl ihop 

med vad lärarna angett i de tidigare frågorna där resultatet visar att elevernas intresse står som 

fokus. Det gör att elevgrupperna påverkar valet av litteratur vilket i sin tur gör att valet av 

litteratur förändras från år till år. Resultaten av samtliga frågor stämmer därför överens med 

varandra på denna punkt. Det går att se tydliga kopplingar mellan att det är ett stort antal titlar 

som nämns på frågan vilken litteratur som använts, dels i och med att många av lärarna säger att 
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de gärna byter ut litteraturen i Svenska 1 varje år men också att valet tycks vara så elevorienterat. 

Om lärarna väljer böcker som de tror passar elevgruppen väl är det inte förvånande att valet av 

titlar och författare varierar i hög grad.  

 Trots att många lärare i enkäten menar att de inte har någon återkommande litteratur 

finns det ändå de som menar att de visst återgår till vissa titlar då och då. Bland annat lyfter 

lärare 1 i en intervju att hon ansåg att hon hade ett kanontänk när hon väljer ut sin litteratur och 

att det därför kunde återkomma titlar eller författare som hon upplevde extra bra. I den andra 

intervjun berättar läraren att hon använder sig av Boye, men tillägger att hon tycker att det känns 

mossigt. Det verkar som att nyckelordet i litteraturvalen precis som i många andra delar av 

utbildningen är variation och till viss del att det känns lite gammalmodigt att återgå till en viss 

typ av böcker år efter år. I enkätundersökningen är det svårt att avgöra om variation är en 

självklarhet men det går att se att vissa valt att kommentera vikten av variation och jag tror att 

det är möjligt att anta att ingen av lärarna menar att de alltid gör allting på samma sätt. 

Tillexempel låter de inte alltid sina elever själv välja litteratur, utan att de istället väljer att 

variera detta. Detta går att se tydligare i intervjuerna. Lärare 1 menar också att även om hon 

tycker att kanon är viktigt så behövs det också populärlitteratur och ungdomsböcker i 

undervisningen vilket den andra läraren också beskriver som en avgörande faktor för att 

undervisningen ska fungera väl.   

Av de böcker som ändå lyftes som verk som återkom i undervisningen gick det att 

konstatera att det var relativt spridda böcker, dels äldre titlar som skrevs under 1800-talet men 

även nyare litteratur som skrevs 2017. Åtta av böckerna var skrivna före 2000. Många av dessa 

går tillbaka rätt långt i tiden, och är idag texter som många skulle beskriva som klassiker. Bland 

annat Pälsen av Hjalmar Söderberg eller Förvandlingen av Frank Kafka. Även Pelzers Pojken 

som kallades det och Nessers Kim Novak badade aldrig på Genesarets sjö är böcker som kanske 

än inte kan placeras in i en kanon men som däremot är omtyckta och som säkerligen kan 

definieras som moderna klassiker, och kanske kan få en plats i den västerländska kanon i 

framtiden. Bland de titlar som skrevs efter 2000 går det att se att många av dem, precis som 

tidigare är böcker som går att definiera som ungdomsböcker eller populärlitteratur, exempelvis 

Fredrik Backmans Björnstad eller Jessica Scheifauers När hundarna kommer. Det går därför att 

även här se att det är en stor variation mellan vilken typ av litteratur som används. 

Det går att se att de lärarna som tagit examen efter 2011 tenderade att välja olika böcker i 

högre grad än de lärarna som tog examen tidigare. Vad detta beror på är svårt att säga. Kanske 
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beror det på att vikten av ett elevperspektiv ökat i den nya lärarutbildningen från 2011 och att de 

lärarna därför lägger större vikt på att variera sig eller så beror de på att de lärarna som tagit 

examen tidigare samlat på sig mer erfarenhet och därför funnit böcker som fungerar väl i 

undervisningssyften och att de lärarna som är mer nyexaminerade fortfarande letar efter den 

litteratur som de själva tycker fungerar väl. Att lärarna oavsett examensår försöker variera sina 

litteraturval är dock tydligt. Att de också försöker variera mellan klassiker och populärlitteratur 

går också att se och bekräftar även det lärare 1 sa i sin intervju om att hon som lärare medvetet 

eller omedvetet alltid hade en litterär kanon i bakhuvudet, baserat på svaren lärarna angett i 

enkäten vågar jag påstå att det går att se spår av ett kanontänk även bland de lärare som 

besvarade enkäten även om det är tydligt att populärlitteraturen fått ett stort fokus.  

Avslutningsvis går det att konstatera att mitt resultat likt den tidigare forskningen visat 

att ungdomslitteratur och populärlitteratur har större plats i klassrummet än klassikerna. Det går 

också att se att lärarna väljer väldigt olika böcker, vilket jag tror beror på att styrdokumenten är 

så pass fria och att lärarnas eget intresse påverkar dem mer än de själva tror. Men oavsett går det 

att se att kanonundervisingen har fått ta ett steg åt sidan för att släppa fram populärlitteraturen i 

Svenska 1.  

 

Vad är det som ligger till grund för valet av skönlitteratur i Svenska 1? Vilka är de 

didaktiska utgångspunkterna? 

Mitt resultat av enkätundersökningen visade att lärarna hade betydligt mer liknande tankar när 

det kom till hur de väljer sin litteratur än vilka böcker de faktiskt väljer. De nio kategorierna jag 

skapade, elevernas intresse, elevernas förkunskaper, koppling till kursplan, tillgänglighet, 

tankeväckande, lärarens intresse, klassikertänk, litterär kvalité och tillgång till material täckte 

samtliga av de svar som gavs av lärarna. Dessa nio kan i sin tur delas upp i ytterligare kategorier, 

elevorienterat, praktiskt och kanon. Inom den elevorienterade kan man placera in elevernas 

intresse och elevernas förkunskaper, alltså de två kategorier som enligt min undersökning var 

betydligt störst bland lärarna. Den kategorin som jag valt att kalla praktisk är också den 

kategorin som innefattar flest aspekter. Där ingår koppling till kursplan, tillgänglighet, 

tankeväckande, lärarens intresse och tillgång till material, alltså de aspekter som påverkar hur 

lättarbetad litteraturen är i klassrummet. Den sista kategorin, kanon, handlar om huruvida 

böckerna bör bli lästa i klassrummet. Där ingår aspekterna klassikertänk och litterär kvalité. 
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Efter att ha delat upp aspekterna i kategorier går det tydligt att se att det är elevfokus som 

påverkar lärarna mest, näst efter kommer de praktiska aspekterna och avslutningsvis kanon.  

Att sätta mitt resultat i position till den tidigare forskningen är inte helt enkelt. Lars 

Brinks undersökning om vad som påverkar lärarnas val av litteratur och mina enkätsvar ställer 

sig nämligen emot varandra. I min undersökning visade sig elevorienterade aspekter, exempelvis 

elevernas intresse och förmågor vara de aspekter som påverkade val av litteraturen mest. Medan 

det enligt Brinks undersökning var aspekter som kunde kopplas till kanon som var mest 

relevanta.49 Det ska dock nämnas att flera lärare i min undersökning skrev att kanon var mer 

relevant i senare kurser samtidigt som Lars Brink inte undersöker just kursen Svenska 1. Brink 

hade inte heller elevernas intresse eller förkunskap som ett alternativ i sin undersökning, det var 

istället något som lärarna själva fick lägga till som ett eget förslag. Detta kan eventuellt ha 

påverkat resultatet, men i och med att lärarna endast fick komma på egna förlag i denna 

undersökning och eleverna ändå hamnade på en så hög position så menar jag att det ändå kan 

beskrivas som en skillnad. Kanonaspekten var också den som hamnade lägst i denna 

undersökning och högst i Brinks undersökning vilket är ytterligare en stor skillnad mellan våra 

resultat.  En av orsakerna till den stora skillnaden skulle kunna vara den stora tidsskillnaden som 

finns mellan min och Brinks studie.  

 Enkätresultatet visar emellertid på likheter med både Schüllerqvist och Bommarcos 

forskning. Mitt enkätsvar visar på en tydligt elevfokuserad undervisning, detta syns delvis på 

vilken typ av böcker som väljs, där ungdoms och populärlitteratur är dominerande men även på 

resultatet av vilka aspekter som är relevanta vid val av litteratur. Detta går hand i hand med den 

tidigare forskningen som menar att lärarna arbetar för en mer elevanpassad undervisning och att 

populärlitteratur får en allt större plats i utbildningen.50 Kanske kan elevfokuset bero på att 

lärarna vill att elevernas intresse för läsning ska öka och att de vill att eleverna ska börja läsa mer 

även utanför skolan. Om de då väljer litteratur som läses av många i samhället och som räknas 

som populärlitteratur så kanske det gör att eleverna uppskattar läsningen mer och genom detta 

utvecklar sin läsförmåga. Då kan de arbeta med äldre litteratur i Svenska 2 när de arbetar med 

litteraturhistoria och titlar som hör till den svenska kanon.  

                                                 

 

49 Brink 2006, s. 155.  

50 Mossberg Schüllerqvist 2006, s. 189-190. 
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 Att sätta enkätresultatet i relation till intervjuerna skapar också en möjlighet att 

problematisera resultatet. Lärare 1 berättar nämligen att hon har flera aspekter i åtanke när hon 

väljer sin litteratur, precis som enkätundersökningen visas. Men hon berättar att de aspekter som 

”tyvärr” är absolut viktigast är de som är mer praktiska, framförallt om böckerna finns i 

klassuppsättning, eller att hon själv läst böckerna tidigare, vilket är aspekter som hamnade långt 

ner i enkätundersökningen.  Hon berättar att hon också har elevernas intresse i åtanke, samt att 

litteraturen ska kunna väcka tankar och fungera väl till kursplanen. Men de tenderar inte att vara 

lika viktiga som enkätresultaten visade på.  

 Kanske har lärare 1 stora fokus på de praktiska aspekterna att göra med att hon är så pass 

nyexaminerad att hon måste lägga väldigt mycket tid på planering av lektionsmaterial. Då krävs 

det att hon själv läst boken tidigare för att hon ska hinna applicera den på undervisningen. Om 

boken inte heller finns i klassuppsättning på skolan kan det göra att hon inte hinner se till att den 

finns till alla i klassen om hon ska hinna med allt övrigt planeringsarbete.  Hon diskuterar också 

aspekter som har med kanon att göra, men hon berättar även att hon inte tänker på kanon allt för 

mycket under Svenska 1 utan att det är någonting som tillkommer mer i Svenska 2. Däremot 

lägger hon till att kanon är en självklar del av utbildningen och att det är praktiskt att blanda 

böcker som hör till en kanon samtidigt som det är viktigt att välja böcker som eleverna kan 

relatera till. Hennes svar är därför relativt likt enkätundersökningens resultat förutom att hon 

bygger sina val baserade på tillgänglighet och att det ska minimera arbetsbördan för henne. Detta 

kanske inte lyfts i enkätundersökningen eftersom att det kan upplevas som en självklarhet att 

bokvalet ska vara möjligt att genomföra både i frågan om det finns litteratur men också i fråga 

om det finns tid att hinna med boken.  

 

6 Sammanfattning  

Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. 

Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i 

klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de 

litterära val lärarna gör. Mina frågeställningar har varit Vilka skönlitterära författare och verk 

används i Svenska 1? Går det att tala om en kanon? samt Vad är det som ligger till grund för 

valet av skönlitteratur i Svenska 1? Vilka är de didaktiska utgångspunkterna? 
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Undersökningen bygger på två typer av metoder. En kvantitativ enkätundersökning med 34 

svarande som genomförts via en Facebookgrupp för svensklärare. Samt en kvalitativ 

intervjuundersökning då jag intervjuat två lärare. Dessa två metoder kompletterar varandra i och 

med att enkätundersökningen bidrar med underlag och intervjuerna kan fylla i eventuella frågor. 

Det finns ett antal begrepp som använts vid flera tillfällen i uppsatsen som jag anser behövs 

förtydligas. Jag har bland annat valt att diskutera begreppet kanon eftersom att jag upplever 

kanon som ett viktigt begrepp för att kunna undersöka och diskutera skönlitteratur i skolan. I 

undersökningen presenterar jag Lars Brinks diskussion kring kanon och refererar även till 

Harold Bloom. Jag har definierat begreppet ungdomslitteratur och har då använt mig av 

nationalencyklopedins definition. 

För att relatera min undersökning till tidigare forskning har jag har utgått ifrån Lars 

Brinks undersökning från 2006 där han undersökt hur lärare värderat olika aspekter när de valt 

sin litteratur. Han beskriver hur en av de aspekter som lärare upplever som viktigast är om boken 

tillhör en kanon. Han kommer även fram till att aspekter som eleverna enkelt kan relatera till 

hamnar längre ner på listan, som exempelvis ungdoms- och populärlitteratur. Jag har också 

använt mig av Ingrid Mossberg Shüllerqvists forskning som också bygger på lärares syn på 

litterära val i klassrummet. Hennes resultat skiljer sig från Brinks och hon kommer fram till att 

de lärare hon intervjuat menar att de blir mer och mer elevorienterade när de väljer bokval och 

att de upplever att populär- och ungdomslitteraturen får en allt större plats i skolan.  Två 

ytterligare forskare som jag valt att förhålla mig till är Birgitta Bommarco och Gunilla Molloy, 

de har båda ett fokus på varför man ska läsa och hur elever ska läsa för att kunna ta till sig av 

litteraturen på ett så bra sätt som möjligt. De båda lyfter att lärare gärna läser med elever för att 

uppmuntra till mer läsning, samt att eleverna lär sig bäst om de har möjlighet att relatera till 

litteraturen, Bommarco menar därför att det är viktigt att läraren väljer litteratur tillsammans 

med eleverna.  

När jag relaterar mitt resultat till den tidigare forskningen går det att hitta både likheter 

och skillnaden. Min första frågeställning löd: Vilka skönlitterära författare och verk används i 

Svenska 1? Går det att tala om en kanon? Resultatet visar att det är en stor variation på vilka 

böcker som används. Bland de 34 lärarna som besvarade enkäten nämndes det att de sammanlagt 

arbetat med 43 böcker det senaste året. Det framgick även att det vanligaste alternativet för 

Svenska 1 var att eleverna själva fick välja böcker. Detta beskrev även en av de två lärare jag 

intervjuat. Hon motiverade detta genom att förklara att hon vill att läsningen i Svenska 1 ska 
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vara inbjudande och uppmuntra till mer fortsatt läsning. Resultatet liknar därför Mossberg 

Shüllerqvists som menar att lärare tenderar till att ha en mer elevorienterad litteraturlista. Mitt 

resultat visade också att de 29 av de 43 nämnda titlarna var böcker som jag anser kunde klassas 

som populärlitteratur. Även många av de titlar som blev nämnda vid fler än ett tillfälle kunde 

klassas som populärlitteratur vilket visar på att populärlitteratur var vanligt förekommande i 

klassrummet. Mitt resultat visade även på att en del klassiker användes, men inte i samma höga 

utsträckning och av lika många lärare. Många lärare berättade också att de arbetade mer med 

klassikerna i senare Svenska 2. Även om det framgick att lärare hade ett klassikertänk i 

bakhuvudet när de valde litteratur är det tydligt att en varierad litteraturlista som anpassats till 

klassen är mer viktig än att läsa tunga klassiker tillsammans med eleverna i Svenska 1.  

Min andra frågeställning undersöker vad det är som ligger till grund för valet av 

skönlitteratur i Svenska 1? Där stämmer mitt resultat inte helt överens med Lars Brinks. Jag 

lyckades skapa följande nio kategorier utifrån mitt resultat: Elevernas intresse, elevernas 

förkunskaper, koppling till kursplan, tillgänglighet, 

tankeväckande, lärarens intresse, klassikertänk, litterär kvalité och tillgång till material. Jag 

kunde även dela in dessa i tre överkategorier: praktiska, elevorienterade och kanonorienterade. 

Det framgick att det var de mer elevorienterade, som elevernas intressen eller elevernas 

färdigheter som upplevdes som mest viktiga bland lärarna. Sedan kom de mer praktiska som 

huruvida texterna gick att arbeta med i klassrummet i relation till kursplan eller om de fanns i 

klassuppsättning. Den överkategorin som var minst viktig är den jag valt att kalla 

kanonorienterad, alltså huruvida boken klassas som en klassiker eller om det är en bok av ”god 

kvalité”. Mitt resultat är emellertid inte helt enhetligt. Det är nämligen en av de intervjuade 

lärarna som menar att den viktigaste aspekten när hon väljer litteratur är om den finns i 

klassuppsättning. Samma lärare värderar också om det finns färdigt arbetsmaterial till boken 

väldigt högt. Detta skulle kunna bero på att hon är relativt nyexaminerad då den andra 

intervjuade läraren menar att det blir enklare att använda sig av olika böcker med tiden och att 

erfarenheten gör att hon vågar testa olika typer av böcker. Jag upplever ändå att det går att se ett 

resultat som visar att det fokus på kanon som Brink visar i sin undersökning från 2006 inte 

längre förekommer på samma sätt år 2018 utan att det idag finns ett större fokus på att anpassa 

läsningen efter eleverna.  
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Bilaga 1, Vilka titlar och författare har lästs. Endast enkätresultaten.   

Titel Författare år Före 2011 Efter 2011 

När hundarna kommer Jessica Schiefauer 2016 8 1 

Björnstad Fredrik Backman 2016 4  

Kim Novak Badade 

aldrig i Genesarets sjö 

Håkan Nesser 1998 1 1 

I marsfjällets skugga Bernhard Nordh 1937  1 

Kostym Ninni Holmqvist 1995  1 

Jag, En David Levithan 2916 3  

Avgrundens änglar Magnus Nordin 2013 1  

Hemsökta  Magnus Nordin 2016 1  

Pojkarna Jessica Scheifauer 2011  1 

Ett hål om dagen Luis Sachar 1999  1 

Vad är så skört att det 

bryts om du säger dess 

namn 

Björn Sortland 2012  1 

En av oss ljuger Karen McManus 2017  1 

Otopia Per Nilsson 2014 1  

Onanisterna Patrik Lundberg 2014 1  

Divergent Veronica Roth 2014 1  

Han kallar sig Esmeralda Ritta Jacobsson 2014 1 1 

Stjärnlösa nätter Arkan Asaad  2015 1  

I taket lyser stjärnorna Johanna Thydell  2003 1  

När Kejsaren var 

Gudomlig 

Julie Otsuka 2014  1 

No och jag Delphine de Vigan 2009  1 

Välkommen till den här 

världen 

Amanda Svensson 2013  1 

Kejsaren av Portugallien Selma Lagerlöf 1914  1 

Det handlar om dig Sandra Beijer 2014 1  

Innan jag dör  Jenny Downham 2008  1 
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Norra latin Sara Bergmark Elfgren 2017  1 

Ett halvt ark papper August Strindberg  1903 1  

Var det bra så? Lena Andersson 2000 1  

Svinalängorna Susanna Alakoski  2006 1  

Det osynliga barnet Tove Jansson  1962 1  

Flugornas herre William Golding 1954 1  

Jag heter Miriam Majgull Axelsson  2014 1  

Löwensköldska ringen Selma Lagerlöf 1925 1  

Odyssén  Homeros 700fkr  1 

Dantes gudomliga 

komedi  

Dante Alighieri  1300  1 

Robinson Kruse Daniel Defoe 1719  1 

Hamlet William Shakespeare  ~1600  1 

Med livet framför sig   Émile Ajar 1975 1  

En bön för de stulna Jennifer Clement 2012 1  

Störst av allt Malin Persson Giolito 2016 1  

Persepolis Marjane Satrapi 2000 1  

Hungerspelen Suzanne Collins 2008 1  

Våld Joyce Carol Oates 1979  1 
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Bilaga 2, Vilka författare och titlar är återkommande. Endast enkätresultaten. 

Pälsen Hjalmar Söderberg 1998  1 

Kallocain   

Karin Boye 1940 1  

Björnstad     

Fredrik Backman 2016 2  

När Hundarna Kommer    

Jessica Schiefauer 2015 2 1 

Det skvallrande hjärtat    

Edgar Allan Poe 1843 1  

Pojken som kallades det    

Dave Pelzer 1995 1  

Onaniserna   

Patrik Lundberg 2015 1  

Jag, En     

David Levithan 2014 1 1 

Divergent   

Veronica Roth 2011 1  

Han som kallar sig Esmeralda   

Ritta Jacobsson 2014 1  

    

Astrid Lindgren  3 1 

Otopia Per Nilsson 2014 1  

Livet efter dig    

Jojo Moyes 2012 1  

Boktjuven    

Markus Zusak 2005 1  

Kim Novak badade aldrig i 

Genesarets sjö    

Håkan Nesser 1998  1 

En bön för de stulna    

Jennifer Clements 2012 1  

Förvandlingen Franz Kafka 1915 1  

Ett halvt ark papper  August Strindberg 1903 2  
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Bilaga 3, Enkätfrågorna. 

1, Du identifierar dig som:  

1 Man  

2Kvinna  

3Annat 

4 Vill inte svara  

 

2, Du är född? 

 

3, Vid vilket universitet har du studerat? (till ämneslärare)  

 

4, Vilket år tog du examen? 

 

5, Vilka skönlitterära böcker har du använt vid litteraturundervisning i Svenska 1 det senaste 

året? Ange gärna både titel och författare.  

 

6, Vad utgår du ifrån när du väljer litteratur?  

 

7, Har du någon författare eller något verk som du använder dig av extra mycket i din 

undervisning? Vem eller vilket?  

 

 

 


