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Abstract 
 

Literary science is one of the subjects that students learn about in the Swedish curriculum. 

The purpose is to learn how to interpret texts, to learn the differences between texts and 

genres and learn about different epochs, the value of societes and people’s perspectives within 

literature. Then it is the teacher’s assignment to choose which text and/or novel to work with. 

But there are a lot of literature texts to choose from and different ways to learn and adapt 

literature assignments.  

 

This is a qualitative interview study about how four teachers in high school chooses literature 

for the literature course, how teacher plan different assignments in classrooms and if different 

assignments work better or less good for students. I have chosen randomly four teachers 

where two of the them works at a college preparatory high school and the other two works at 

a vocational high school. I have emailed the teachers and gotten their consent, we decided 

together which date and time I would come to the schools for the interviews. I transcribed the 

interviews and summarized them all, and then I started to work on the analyze. The theories I 

used as a perspective in the analyze were legitimize and pedagogical process. I used the 

method content-analyze and were focusing on the teachers way of selecting literature, 

working assignment for the students and if they were influenced by a specific theory or had a 

specific perspective of literature.  

 

The results showed that teachers uses different sources to select literature for the courses. 

They choose to let the students opinion affect their choices, to emanate from the programs 

theme and be inspired by articles, social media and librarians. The most common ways to 

work with literature is to discuss and speak about texts, to write analysis and investigate texts. 

But depending on which method they used the teachers prefer to use more oral assignments 

than writing. Because they believe that oral assignments are a better way to learn about 

literature and creates more encouragement among the students. At the same time, they find it 

easier to judge and give feedback to students when they use writing assignments. Two of four 

teachers mention that they use course literature when they plan their lesson and another 

teacher mentions that she uses a specific teaching aid when she designs assignments. Except 

from the course literature, none of the teachers claims that they use a specific scientifically 

theory when they are planning their lessons.   

Keywords: litteratur, urval, arbetssätt och gymnasium. 
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1. Inledning 
 
I samhället så möter man en mängd olika texter och därför är det viktigt att kunna orientera 

sig runt olika texter. Man måste kunna tolka olika texter och förstå hur man ska kommunicera 

genom texter. Därför har skolan en viktig roll för att barn och ungdomar ska utveckla sina 

kunskaper om litteratur och olika texter. I Sverige finns det både yrkesförberedande och 

högskoleförberedande gymnasium, och det växer fram alltfler program som många försöker 

locka elever med, exempelvis idrottsprofil, media och kommunikation samt estet och dans. 

Dessutom finns det många gymnasieskolor som försöker sälja sig in hos elever genom att 

locka med produkter som datorer och Ipads. Men hur likvärdig är utbildningen bland dessa 

gymnasier? Skiljer sig det sig beroende på om man som elev studerar på ett teoretiskt eller 

praktiskt gymnasium? 

 

I gymnasiet syftar svenskämnet på att elever ska inom skönlitteraturen ta del av det 

särskiljande och mänskliga i tid och rum. Genom att elever utvecklar sin förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter kan de använda material för att få en förståelse för 

olika människor, deras tankar, livsvillkor, erfarenheter och föreställningsvärldar (Skolverket, 

2011, s.160). Enligt Langer (2005, s.17) har litteraturen har en viktig roll i alla människors 

liv. Den skapar förutsättningar för att utforska sin egen identitet och andra människor samt 

hur man själva och andra ser på världen. Genom att läsa litteratur utifrån olika perspektiv kan 

man se och uppleva olika tankar, tro och handlingar (Langer, 2005, s. 17). Vidare kan elever 

lära sig bl.a. att föreställa sig olika personer, söka efter moraliska värden och värdesätta 

skillnader (Langer, 2005, s.13). Men i skolan finns det inte utrymme för att läsa en stor mängd 

olika litterära texter, vilket innebär att eleverna kommer få läsa ett visst urval. Men frågan är 

då vilka texter som elever ska läsa för att utveckla sina kunskaper om litteratur och uppnå 

kunskapskraven? Är det viktigt att täcka in så många genrer som möjligt? Hur ska man arbeta 

med litteratur i skolan för att elever ska lära sig att tolka texter och skapa sig en förståelse för 

olika kulturer, värden och perspektiv? 

 

Denna studie kommer att handla om hur lärare väljer ut skönlitterära texter som elever ska 

arbeta med i svenskundervisningen på gymnasiet. Det är viktigt att lärare kan välja ut 

skönlitterära texter utifrån utbildningens syfte och som främjar elevernas utveckling inom 

svenskämnet. Vidare kommer jag även att undersöka vilka olika arbetssätt som lärare väljer 
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att använda sig av i litteraturundervisningen samt undersöka om det finns skillnader mellan 

lärares arbetssätt beroende på vilket typ av gymnasium de arbetar på.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Det som är syftet med denna studie är att ta reda på hur fyra gymnasielärare selektivt väljer ut 

och motiverar sina val av litterära verk i svenskundervisningen. Vidare vill jag ta reda på hur 

dessa gymnasielärare väljer att arbeta med skönlitteratur i svenskundervisningen och om det 

finns fördelar och/eller nackdelar med deras arbetssätt. Till sist är jag intresserad av att 

undersöka om det råder skillnader mellan svensklärares metoder och urval beroende på om de 

arbetar på ett teoretiskt gymnasium eller praktiskt gymnasium. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Vad utgår dessa fyra svensklärare ifrån när de gör sina val av skönlitterära verk och 

olika genrer? 

2. Vilka metoder och läraktiviteter använder de vid arbete med skönlitteratur i 

svenskundervisningen? Vilka begränsningar och möjligheter skapar dessa arbetssätt? 

3. Finns det skillnader eller likheter mellan svensklärarnas urval, litteratursyn och 

arbetssätt beroende på om de arbetar på ett praktiskt respektive teoretiskt gymnasium? 

 

3. Teori och metod 
 
I denna undersökning kommer jag att genomföra en kvalitativ intervjustudie med fyra olika 

lärare, varav två lärare arbetar på ett högskoleförberedande gymnasium och två på ett 

yrkesförberedande gymnasium. Enligt Diva-portal.org så riktar sig tidigare forskning främst 

mot lärares urval av skönlitteratur, historiskt perspektiv på litteratur i skolan och elevers 

intressen för eller relation till skönlitteratur i skolan samt på fritiden. För att bidra med en 

intressant synvinkel inom detta område har jag därför valt att utföra studien på två 

gymnasieskolor med olika program och inriktningar. Det kan vara intressant att ta reda om det 

finns skillnader mellan lärares litteraturundervisning beroende på vilken typ av gymnasium de 

arbetar på och vilka program som deras elever läser.  
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Eftersom jag vill undersöka lärares motiv, arbetssätt och urval av skönlitteratur på gymnasiet 

är en intervju en lämplig metod för denna studie. Enligt Dalen (2007, s.9) innebär intervju en 

utväxling av ståndpunkter om ett visst tema mellan två eller flera personer. Det som är målet 

med denna intervju är att söka fram beskrivande information om lärares yrkessituationer. I det 

här fallet kommer jag att söka efter information om en lärares professionella förhållningssätt 

till skönlitteratur på gymnasiet. Genom att göra en kvalitativ intervju kan jag få fram 

information om informanternas egna tankar och erfarenheter om litteraturundervisning på 

gymnasieskolor.  (Dalen, 2007, s.9). Jag kommer att utgå från det empiriska materialet som 

jag samlar in och informanternas perspektiv och uppfattningar kommer att bli min 

utgångspunkt för analysen (Dalen, 2007, s.14 och s.50).  

 

Jag kommer utföra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag kommer att förhålla mig 

till en intervjuguide som består av specifika frågor och det innebär att intervjuprocessen 

kommer att vara flexibel. Samtidigt som det finns ämnen att förhålla sig till kommer det att 

finnas utrymme för följdfrågor och reflektioner. Informanterna kommer att ha frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt och frågorna kommer inte nödvändigtvis ske i kronologisk 

ordning utifrån intervjuguiden (Bryman, 2018, s. 563). I utformningen av min intervjuguide 

kommer jag att utgå från mina forskningsfrågor och lägga vikt vid att den ska ska täcka de 

områden och teman som uppsatsen vill undersöka. Jag kommer att formulera frågorna på ett 

sätt som underlättar svar på undersökningens frågor och använda ett begripligt språk som 

passar informanterna. För att sedan kunna sätta in informanternas svar i ett sammanhang 

kommer jag att fråga om deras generella bakgrund och yrkesroll. Intervjuerna kommer att ske 

på informanternas arbetsplats och i ett rum som de kommer att få föreslå. De material jag 

kommer att använda mig av under intervjuerna är ett anteckningsblock och en mobiltelefon 

för ljudinspelning (Bryman, 2018, s. 565-566). I intervjuprocessen kommer jag att förhålla 

mig neutral, och jag kommer inte att ta avstånd från något som informanterna säger. Samtidigt 

som intervjuerna kommer att vara öppna och flexibla så kommer jag även strukturera och 

styra intervjuprocesserna till det som är relevant för studien (Burman, 2018 s.567). Efter att 

jag har genomfört alla intervjuer kommer jag att transkribera och sammanfatta informanternas 

svar, och sedan analysera innehållet i deras uttalanden. Eftersom jag är angelägen om att 

informanterna ska kunna besvara frågorna utförligt kommer jag därför meddela mina frågor 

en dag innan intervjun. Därigenom anser jag att lärarna kommer kunna tänka och reflektera 

mer inför intervjun och att detta kan vara givande för denna undersökning.   
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I min intervjuguide kommer jag att ha följande frågor i fokus: 

 

1. Hur väljer du ut skönlitterära texter som elever ska använda sig av och kan du ge 

exempel? 

2. Hur motiverar du dina val av skönlitteratur i förhållande till kursplanen?  

3. Har olika genrer betydelse för ditt litteraturval? Hur tänker du? 

4.  Kan du beskriva några vanliga arbetssätt som du använder i undervisningen? 

5. Vilka för- och nackdelar finns det med dessa arbetssätt?  

6. Har du någon särskild litteratursyn eller teori som påverkar din 

undervisningsplanering? 

7. Hur anpassar du dina litteraturval till eleverna eller till det program du undervisar i? 

 

När jag formulerade dessa frågor utgick jag från mina forskningsfrågor och tog hjälp av 

tidigare forskning och fick även inspiration från min handledare. Jag delade därför upp 

frågorna utifrån de ämnen jag undersöker och formulerade frågorna på ett sätt som är anpassat 

för min målgrupp.  

 

3.1 Om analysförfarandet 
 

Jag kommer att genomföra en innehållsanalys vilket innebär att jag kommer att sammanfatta 

innehållet från det transkriberade materialet och sedan ta fram förekommande teman. 

Innehållsanalys är en metod som används för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av 

kommunikation, och i detta fall en intervju (Krippendorff, 2004 s. XVII). Innehållsanalys kan 

göras på olika sätt; man kan välja att fokusera på yttringar, alltså det som direkt uttrycks i 

texten. Ett annat sätt är att analysera det latenta innehållet vilket innebär att tolka textens 

innebörd. En latent tolkning kräver inte att man i förväg har bestämt teman utan det dyker upp 

under processens gång (Graneheim & Lundman, 2004, s.106). Jag kommer att utifrån de 

transkriberade intervjuerna skaffa mig ett allmänt intryck och sedan gå tillbaka för att 

fokusera på de mest specifikt intressanta delarna som är relevanta för studiens syfte. Jag 

kommer att utifrån transkriberingen av intervjuerna identifiera och kategorisera lärarnas 

uttalanden om ämnet skönlitteratur på gymnasiet. Genom kategorisering av lärarnas 

uttalanden kommer jag under analysen ta fram olika teman och dessa teman kommer sedan 

beskrivas i analysdelen.  
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I denna studie kommer jag att studera hur lärare och deras verksamhet legitimerar litteratur i 

undervisningen och därför kommer jag att ha legitimering som perspektiv när jag analyserar 

transkriptionerna. Inom litteraturundervetenskap handlar legitimering om varför man arbetar 

med litteratur och varför man arbetar på olika sätt med litteratur (Dahl, 2015, s.28). 

Exempelvis kan en legitimering få ökad auktoritet genom att den sammankopplas med en viss 

tradition eller med experter inom området (Dahl, 2015, s.32). Att studera hur litteratur 

legitimeras i skolan handlar om vilka värden och traditioner som lärare har och 

gymnasieskolor grundar sig på (Dahl, 2015, s.28). Enligt Martinsson (2016, s.10) finns det 

olika aspekter för litteraturens legitimering, exempelvis är läs-och skrivkonsten högt värderad 

och betydelsefull för elevers kulturella identitet samt att litteraturen ger kunskap om 

främmande kulturer och olika levnadssätt. En annan viktig aspekt är att litteraturen bidrar till 

att elever utvecklar sina egenskaper och sin personlighet (Martinsson, 2016, s.10).  I denna 

studie är syftet att undersöka hur lärare väljer ut olika skönlitterära texter och hur de värderar 

och motiverar sin val av litterära verk.Vidare kommer jag även att ha den pedagogiska 

processen som perspektiv i mitt utförande av analysen. Den pedagogiska processen omfattar 

utbildning, undervisning och uppfostran, och handlar om hur lärare stödjer elevers lärande. 

Det innebär att jag kommer att titta på hur lärare utformar sin undervisning och vilka typer av 

handledningsmetoder lärare använder i stöd till lärande (Svensson, 2020-01-04). Eftersom 

syftet med utbildningar är att lärare ska skapa möjligheter till att elever att lär sig det som 

framkommer i undervisningens innehåll. Det handlar om att konstruera innehållsstrukturer 

och undervisningsförlopp som kan läras ut för den ämnade målgruppen (Liberg, 2014, s.340). 

Därför är det viktigt att lärare kan planerar sin undervisning och utforma uppgifter som både 

kan utmana och anpassas efter elever (Liberg, 2014, s.342). 

 

3.2 Etiska överväganden 
 

Forskningsetiska överväganden handlar om att finna en balans mellan olika kunskapsintressen 

som är legitima (Vetenskapsrådet, 2017, s.7). Det ställs många förväntningar på forskning och 

som forskare har man ansvar för alla djur och/eller människor som deltar i studier. Vidare är 

det viktigt att genomföra forskning av hög kvalitet och vara fri från yttre påverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2017, s.8). Då jag ska genomföra en studie som involverar människor 

måste jag ha informanternas frivilliga samtycke till att delta i studien. Vidare ska 

informanterna vara informerade om forskningens syfte, metod, vem som är 

forskningshuvudman och att de har rätt att avbryta sin medverkan (Dalin, 2007, s.20-22). När 
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jag kontaktade lärarna inför denna studie så berättade jag kortfattat om mig själv och studiens 

syfte och metod. Jag frågade om de var villiga att ställa upp på en intervju som berör 

skönlitteratur i svenskundervisningen. Därefter svarade lärarna via mail och gav sitt samtycke 

till att ställa upp på intervju. Eftersom det är viktigt att respektera lärarnas personliga 

integritet så kommer de att vara anonyma i denna undersökning. Enligt Dalin (2007, s.23) är 

det viktigt att uppgifter om informanter som deltar i en studie blir sekretessbelagda och att det 

inte går att spåra informanterna utifrån den information som anges i studien. Precis som Kvale 

& Brinkman (2014, s.109) talar de om konfidentialitet i forskning och vilket syftar på 

överenskommelser mellan informanter och forskare. Det innebär att privata data och andra 

uppgifter som identifierar informanterna i studien inte kommer vara tillgängliga för läsare 

(Kvale & Brinkman, 2014, s.109). Därmed kommer lärarnas privata data som kan kopplas till 

dem, deras arbetsplats, familj och boende att förbli sekretessbelagt.   

 
3.3 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet handlar om hur forskare förhåller sig till forskningresultatens struktur och 

tillförlitlighet. I en intervjustudie handlar det exempelvis om huruvida informanterna kommer 

att låta sig påverkas av intervjusituationen och förändra sina svar. Därför är det viktigt att jag 

som intervjuare inte ställer ledande frågor eller andra formuleringar som påverkar svaren 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). När man går in på studiers validitet handlar det om att 

mäta det som avses att mätas. Inom kvalitativ forskning gäller det att bredda validitetens 

perspektiv och fokusera på vad en metod undersöker och vad metoden avser att undersöka. 

Det handlar om att de intervjuer som genomförs speglar studiens forskningsfrågor och syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Därför kommer jag att försöka förhålla mig neutral under 

intervjuerna och låta informanterna ta sig den tid som de behöver för att uttrycka sina 

ståndpunkter och åsikter. Jag kommer tillåta pauser (tystnad) för att informanterna ska ha tid 

till att reflektera över sitt svar och åsikter kring ämnet litteratur och endast avbryta om jag 

upplever att intervjuerna ändrar riktning till något som inte är relevant för studiens syfte. Jag 

kommer att ställa olika typer av följdfrågor, exempelvis beroende på om jag upplever att de 

behöver förklara mer utförligt vad de menar eller om de kommer in på något intressant ämne 

som de gärna får fortsätta utveckla.  

 

3.4 Avgränsning 
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På grund av tidsbegränsning har jag slumpmässigt valt ut fyra gymnasielärare, varav två 

lärare är yrkesverksamma på samma gymnasium och två arbetar på andra gymnasieskolor. 

Sedan har jag valt gymnasieskolor som finns i en och samma kommun. Vidare har jag valt att 

fokusera specifikt på hur litteraturundervisningen ser ut i kurserna Svenska 1, 2 och 3 på 

gymnasiet. I min intervjuguide har jag valt att fokusera på teman som urval av skönlitteratur, 

genrers betydelse för undervisningen, olika arbetssätt, lärares teoretiska utgångspunkter och 

anpassning av elev och/eller program. Vidare kommer jag att använda litteratur som främst 

riktar sig mot litteraturundervisning på gymnasiet. Ett undantag är Gunilla Molloy som skrivit 

Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2013), som genomför sin analys av 

litteraturundervisningen på högstadiet. Men eftersom hon har relevanta och viktiga 

ståndpunkter för min studie har jag därför valt att använda hennes tidigare forskning.  

 

4. Bakgrund 
 
När jag har sökt efter tidigare forskning har jag använt sökportalen Divaportal.org och 

sökmotorn Libris. Jag har använt ämnesorden som ’’litteratur i skolan’’, ’’skönlitteratur på 

gymnasiet’’, ’’litteratur på gymnasiet’’, ’’genrer i skolan’’, ’’kanon’’, ’’litteraturteori’’, 

’’urval av skönlitteratur’’, ’’att läsa skönlitteratur’’, ’’svenskämnets historia’’ och ’’läroplan i 

svenska’’. Efter jag har funnit relevant källmaterial för min studie har jag använt dessa källor i 

sin tur för att finna fler experter inom litteraturvetenskap och på så vis fått fram mer material 

som har relevans för min studie. Det innebär att jag tar hjälp av olika författare och deras verk 

för att finna fler experter inom litteraturvetenskap och därmed kunna berika min bakgrund 

med fler källor och perspektiv inom området.  

 

Eftersom kursplanen är det centrala materialet som alla lärare måste utgå ifrån är det därför 

relevant att beskriva kursplanen utifrån ett historiskt perspektiv. Alla lärare måste förhålla sig 

till kursplanen inom varje respektive ämne och vilket innebär att den kommer därför påverka 

hur litteraturkunskap utformas på gymnasieskolor. Ett annat viktigt område är att undersöka 

kanonisering, vilket är något som påverkat skolors och lärares urval av litterära verk samt 

skapat debatter inom skolpolitiken. Slutligen har jag valt att undersöka tidigare forskning om 

den litterära undervisningen och hur lärare vanligtvis brukar arbeta med litteratur och välja ut 

relevanta texter. Eftersom denna studie handlar om lärares urval, litteratursyn och arbetssätt 

har jag därför valt att inrikta mig på dessa tre områden inom litteraturvetenskap.  

 



 11 

4.1 Läroplanens litteraturundervisning ur ett historiskt perspektiv 
 
I början av 1900-talet var informationen om litteraturundervisningen väldigt kortfattad med 

enkla målbeskrivningar. Enligt kursplanen från år 1909 ska elever bli bekanta med svensk 

litteratur och litteraturens utveckling. Anvisningarna i kursplanen visar på en ideologisk och 

traditionell ambition, och där urvalet skulle styras av två principer; litteraturhistorisk 

utveckling och det svenska språket. Det innebär att kursplanen värnar om det svenska språket 

och kulturen, samt den svenska litteraturens utveckling (Svedner, 1999 s. 28). Från år 1928 

skulle undervisningen försöka väcka elevers intresse för läsning och på så vis framkalla 

’’kärlek’’ till det svenska språket (Svedner, 1999, s.29). Efter andra världskriget år 1945 

ställdes svenskämnet och litteraturundervisningen inför nya villkor och de skapade 

framtvingande omprövningar, dvs att andra ideal och perspektiv växte fram.  Man försökte 

alltså gå ifrån det nationella och istället betona litteraturens estetiska och mänskliga sidor. 

Denna riktning ledde till att diktverk och tolkningar av diktverk fick ta plats i centrum. 

(Martinsson, 2004, s.37). Skolan skulle förverkliga demokratins principer och individen 

skulle stå i centrum; målet var att främja en fri, självständig och harmonisk människa. 

(Thavenius,1999 s.128). Sedan år 1956 utvecklades tankar om att lärare skulle ägna tid åt att 

utveckla elevers intresse för läsning av litteratur (Svedner, 1999 s.29). 

 

Kursplanen i svenska Lgy65 består av konkreta och utförliga beskrivningar av ämnet svenska 

och den motiverar och förklarar sina förslag. I Lgy65 finns det två kursplaner; en för 

gymnasiets treåriga utbildning och en för fackskolans tvååriga utbildning. Eftersom det finns 

två kursplaner blir det också skillnader mellan lärares förväntningar på olika elevgrupper. I 

fackskolan gick det fler elever som var mer praktiska lagda (och som planerade att börja 

arbeta direkt), till skillnad från elever som gick den treåriga linjen som ansågs vara mer 

teoretiskt lagda. I gymnasiet hade man fem huvudmoment: skriftlig framställning, muntlig 

framställning, språkets utveckling, läsning av sakprosa och litteraturstudium. Samtidigt ville 

man undvika att ämnet skulle splittras upp i huvudmomenten och därför betonade man även 

ämnets helhet. Att man valde att dela upp ämnet svenska i huvudmoment var av praktiska 

skäl. Det som utgjorde ämnets grundstenar var Språk och Litteratur (Malmgren, 1999 s.90). I 

Lgy65 har Litteraturstudium en stark ställning, och utgör en stor del av ämnet. I det 

litteraturhistoriska momentet skulle elever utveckla kunskaper om språkets och litteraturens 

utveckling. Genom exempelvis diktverk från olika kulturer och epoker var syftet att elever 

skulle utveckla kunskaper om olika representanter för olika livsåskådningar och idériktningar 
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samt bidra till samtida kultur- och idédebatter (Malmgren, 1999 s. 92). I Lgy65 hade 

litteraturundervisningen en dubbel funktion, dels skulle elever utvecklas till läsare av litterära 

texter och dels skulle undervisningen handla om litteratur och litteraturhistoria. Elevernas 

motivation till läsning av skönlitteratur var inget som kursplanen tog hänsyn till, utan ämnet 

stod i centrum och innehållet strukturerades efter ämnets krav och uppbyggnad (Malmgren, 

1999 s. 93).  

 

Sedan på 1970-talet kom det en ny läroplan för gymnasieskolan, Lgy70. Denna läroplan 

skulle gälla för alla elever vilket innebar att fackskolan avskaffades och den äldre yrkesskolan 

blev en del av den nya skolreformen. Samtidigt bidrog den nya läroplanen med olika 

kursplaner beroende på om elever läste ettårs-svenska, tvåårs-svenska eller treårs-svenska. 

(Malmgren, 1999 s. 95). År 1975 kom ett supplement till läroplanen Lgy70 för treårig och 

fyrårig linje, vilket markerar en positionsförändring i ämnet svenska. Den största förändringen 

skedde inom delmomentet Litteraturstudium som kortades ner och fick en mer översiktlig 

beskrivning. Vidare hade man tagit bort namn och titlar på litterära verk, och istället skulle 

lärare förhålla sig till en viss norm som skulle utgöra undervisningens ambitionsnivå 

(Malmgren, 1999 s. 100). Exempelvis i åk ett och åk två ansåg man att totalt fyra litterära 

verk (svenska eller utländska) var rimligt att läsa per läsår och i åk tre hade man endast 

beskrivet att elever skulle läsa hela verk. Litteraturorienteringen introduceras med nytt 

moderniserat stoff som var anpassat till samhällsutvecklingen, exempelvis: Individen och 

litteraturkonsumtion och Kulturpolitik och litteraturombud. Sammanfattningsvis öppnade 

supplementet för en friare pedagogik och mindre detaljstyrd undervisning. (Malmgren, 1999 

s. 100-101).  

 

Under år 1982 fastställdes en ny kursplan för svenska; supplement 80 skulle ersätta Lgy70 

och de tidigare supplementen. Detta supplement kom att förstärka litteraturundervisningen i 

ämnet svenska. Skönlitteratur blev inte endast underhållning eller konstupplevelser, utan blev 

till en unik källa, öppnade för flera perspektiv och inlevelser. Genom litteraturundervisningen 

ville man främja elevernas språkförmågor och väcka ett intresse för att skriva texter 

(Malmgren, 1999 s.111-112). Val av litteratur i utbildningen bestämde lärare utifrån vilken 

elevgrupp som det gällde. Man valde här att inte fokusera på de olika årskurserna och istället 

fokuserade man på att alla elever skulle mötas av både äldre och yngre litterära texter samt 

olika kulturströmningar. Eftersom sakprosatexter förekom i de resterande ämnena på 

gymnasiet skulle därför skönlitteratur få dominera i svenskundervisningen. Lärare tog hänsyn 
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till elevers intresse och behov, och urvalet skulle bestå av både svensk och utländsk litteratur 

samt norska och danska texter på originalspråk. Vidare skulle lärare använda sig av korta och 

långa utdrag av texter, hela verk och representera olika genrer (Malmgren, 1999 s. 113).  

 

Å 1994 kom den nya läroplanen Lpf94 för gymnasieskolor. Den svenska kursplanen syftade 

till att elever skulle öka sina kunskaper om litteratur. Undervisningen skulle bidra till att 

väcka intresse för litteratur och utveckla elevers förmågor i att läsa skönlitteratur från olika 

kulturer och tider. Elever skulle lära sig att bli bekanta med olika författarskap och genrer, 

och söka sig till skönlitteratur för glädje och kunskap. Genom skönlitteratur skulle elever bli 

bekanta med humanistiska, demokratiska och etiska värden. Elever skulle utveckla sina 

kunskaper om kulturella och historiska sammanhang för att på sätt få en förståelse för 

människor med olika levnadsförhållanden och från olika kulturer samt hur samhällen och 

kulturer förändras (Utbildningsdep.,1994 s.35). Per Olov Svedner (1999, s.25) beskriver att 

Lpf94 främst betonar språkets betydelse men även litteraturens viktiga funktion. Litteratur 

och litteraturundervisningen har en viktig och allsidig funktion för att elever ska lära sig att 

bredda sina kunskaper och sin syn på sig själv som människa i världen (Svedner, 1999 s. 29). 

I den aktuella läroplanen Lgy11 kan man se att de centrala grundstenarna Språk och Litteratur 

lever kvar. Precis som i Lpf94 fokuserar Lgy11 på att elever även här ska lära sig att förstå 

olika människor, deras tankar och livserfarenheter. Vidare fokuserar också läroplanen på att 

elever genom litteraturen ska lära sig att utrycka sin personlighet och sätta sin egen omvärld, 

sina erfarenheter och intressen i relation till litterära texter. Undervisningen ska bidra till att 

elever öppnar för nya perspektiv och tankesätt (Skolverket, 2011 s.160).  

 

I kursplanen Lgy11 finns det tre kurser inom svenskämnet: Svenska 1, Svenska 2 och 

Svenska 3. I kursen Svenska 1 ska elever ta del av skönlitteratur som är skriven från olika, 

kulturer och tider samt av både manliga och kvinnliga författare. Genom att se på film, läsa 

skönlitteratur eller andra medier ska elever utveckla sina kunskaper i berättartekniker, 

stilistiska drag och centrala motiv i fiktionsberättelser (Skolverket, 2011 s.162). Vidare i 

Svenska 2 ska undervisningen fortsätta att behandla skönlitterära verk från olika tider, 

kulturer och författarskap av olika kön. Elever ska också utveckla kunskaper i att läsa danska 

och norska skönlitterära verk och delvis göra det på originalspråket. De ska även lära sig om 

hur skönlitteratur har påverkats av olika idéströmningar i samhället och hur litteraturen i sin 

tur har påverkat samhällets utveckling. Elever ska även öka sin förståelse för användning av 

centrala litteraturvetenskapliga begrepp (Skolverket, 2011 s.169). Slutligen i Svenska 3 ska 
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elever fortsätta att arbeta med skönlitterära texter skrivna av kvinnliga och manliga författare, 

samt inrikta sig på genrerna lyrik, dramatik och prosa. Elever ska lära sig att analysera 

skönlitterära texter med hjälp av berättartekniska begrepp och stilmedel samt utveckla sina 

kunskaper om litteraturvetenskapliga verktyg och begrepp (Skolverket, 2011 s.176). 

 

4.2 Litteraturens kanonisering 
 

Ordet kanon är ett inlånat metaforiskt begrepp från teologin och inom religionsvetenskapliga 

sammanhang har man använt en kanon för att urskilja en uppsättning av texter som antas vara 

gudomligt inspirerade (Ohlsson, 2012 s.96). Långt innan undervisningen i modersmål och 

litteraturkunskap ägde rum så kunde man tala om en klassikerkanon som bestod av, enligt 

Bergsten (Brink, 2006 s.14), antika författare som exempelvis Homeros, Sapfo, Sofokles, och 

Platon (Brink, s.14, 2006). Vidare fick begreppet nationell kanon en stor betydelse för både 

Sverige och flera olika länder. Varje nation ville etablera en nationell kanon som skulle bygga 

på nationalspråket och på så vis ge uttryck för landets identitet och enhet (Brink, 2006 s.15). 

Sedan när den litterära modernismen tog fart så kan man börja tala om modernismens kanon 

som bestod av experimenterande och icke-realistisk litteratur samt litteratur som omfattades 

av estetiska värderingar (Brink, 2006, s.16-17).  

 

Enligt Thavenius (1999, s.24) kallas år 1900–1950 för litteraturens storhetstid och det var då 

som litteraturens ställning stärktes. Litteraturens grundpelare utgjordes främst av svensk och 

nordisk litteratur, men även utländsk litteratur (som översattes) kunde förekomma i ämnet 

(Thavenius, 1999 s. 124). Under 1900-talets första hälft fanns det en kanon som bestod av 

litteratur från 1800-talet som exempelvis Tegnér, Geijer och Runeberg. Dessutom ingick även 

nordiska författare som exempelvis Ibsen och Holberg samt europeiska klassiker som 

exempelvis Homeros, Sofokles och Shakespeare. Däremot uteslöt man modernistiska och 

experimenterande verk, och där 1900-talslitteraturen och kvinnliga författare var svagt 

representerade (Thavenius 1999, s.124). Under 1900-talet hade utbildningen i syfte att 

förmedla kunskap om det svenska kulturarvet och att forma elever till svenska medborgare, 

dvs ’’fostra’’ dem på ett djupare plan (Martinsson, s.49, 2004). Martinsson (2004, s.37,) anser 

att litteraturundervisningen på gymnasiet utgick från en nationell kanon av litteratur och 

tolkningsmönster. Det han menar på är att man hade ett visst förhållningssätt till litteraturen; 

hur man skulle närma sig, beskriva och tolka litteratur. Men efter Andra världskriget valde 

man att gå från det nationella och svenska kulturarvet till estetiska inriktningar och mänskliga 
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värderingsprinciper. Genom dessa inriktningar och principer (och nykritiken) kom diktverk 

och tolkning av litteratur bli det centrala i litteraturundervisningen (Martinsson, 2004, s.37). 

 

Mot slutet av 1900-talet utvecklades ett nytt fenomen inom litteraturvetenskapen och i 

samband med teoriutvecklingen började man tala om en teorikanon. Framförallt i högre 

utbildningar som gymnasiet ökade ett intresse för en teorikanon, då man ville studera 

litteraturteoretiska texter som delvis skulle vara avskilda från litterära texter. 

Litteraturforskaren John Guillory ansåg, enligt Brink (2006, s.17), att den traditionella 

textkanonen inte hade samma värde och genom att istället studera kanoniska teoritexter så 

kunde eleverna utveckla sitt kulturella kapital. Därför anser Lars Brink (2006, s.17) att kanon 

möjligtvis inte förändras p.g.a. detta, men att kanoniska texter får temporärt ett högre värde 

vilket beror på att litterära metoder och teorier väljer att prioritera dessa texter (Brink, 2006 s. 

17). Varje kanon bestäms av underliggande kulturella och sociala intressen, samtidigt som 

den utesluter verk eller författare. Detta kan därför bidra till att förändra läsning och 

användning av texter. Samtidigt innebär också kanonisering att ställa frågor om vad elever ska 

läsa, varför de ska läsa och hur de ska läsa dessa texter (Thavenius, 1999 s.133-134).  

 

Lars Brink (s. 18, 2006) anser att det inte finns något litterärt verk som skulle kunna överleva 

om det inte ständigt fanns nya läsare. Genom att människor köper och lånar böcker påverkar 

man i någon mån kanonbildningen. (Brink, 2006, s.19). Vidare anser Ohlsson (2012, s.96) att 

alla skönlitterära texter är betydelsefulla för elevers läsning, men däremot kommer det alltid 

finnas texter som är mer berikande än andra texter. Genom att skapa intresse för den mer 

berikande litteraturen krävs det därför ett upprättande av en kanon som behandlar 

skönlitteratur av betydelse (Ohlsson, 2012 s.96). Vidare är det viktigt att en kanon 

upprätthåller kvalitet framför popularitet och därför måste litterära texter förmedlas av ett 

bildningsideal som saknas i samhället. Han anser att litteratur som är intellektuellt krävande, 

berikande och som utmanar elevers idé-och begreppsvärld borde sättas samman till en kanon 

(Ohlsson, 2012, s.116-117). Vidare talar Bloom (2000a, s.13) om att det som gör litterära verk 

kanoniska är deras egendomlighet, alltså verk som är originella och som inte kan förändras 

utan uppfattas som unika (Bloom, 2000a s. 13). Samtidigt hävdar han att litterära verk inte 

alltid behöver vara egendomliga men att det krävs en viss originalitet som ger karaktär åt ett 

verk (Bloom, 2000a s.16). Det är temporära omständigheter som styr litteraturens utveckling 

och bestämmer villkoren för en västerländsk litterär kanon samt formar eller förändrar 

enskilda verk (Bloom, 2000a s.22). 
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Debattören Gunnar Tideström publicerade en artikel i kultutskriften Artes år 1978, och han 

anser att ansvaret ligger hos skolan och att det är upp till varje lärare att göra ett urval. Vidare 

anser han att skolan måste ha en kanon och använda litterära klassiker som bär på människans 

historia och som bygger en bro mellan nutid och dåtid (Ohlsson, 2012 s.99-100). Till skillnad 

från Svedner och Stenhag som anser, enligt Ohlsson (2012, s.102), att en kanons funktion i 

gymnasiet skulle bli kontraproduktiv och därför bör både lärare och elever få friheten till att 

få välja litteratur utifrån eget intresse. Om man styr elevernas utbud leder det endast till 

mekanisk läsning och därför måste elever själva få hitta sin väg bland författare, genrer samt 

äldre och nyare litteratur (Ohlsson, 2012, s.102). Lars Lönnroth (1978, s.104) håller heller 

inte med Tideström. Han anser att klassiker inte är hotade utan att klassiker ersätts efter ett 

visst skede. Det innebär att när äldre klassiker ersätts av nya klassiker beror det på att texten 

upprätthåller en mer idealisk och normativ inriktning som matchar samhällets normer och den 

nya generationen. Sedan när normerna förändras så byts klassikerna ut (Lönnroth, 1978, 

s.104). Vidare medger Martinsson (1989, s.162) att det finns någon form av samband mellan 

litterär repertoar, norm och läsning i litteraturundervisningen (Martinsson, 1989, s.162). Man 

kan se att utifrån de val som exempelvis kurslistor, antologier och litteraturinköp utgör så 

försöker de alla följa samma normer, och det är just dessa normer som sedan styr det 

slutgiltiga urvalet (Martinsson, 1989, s.156). 

 

Cecilia Wikström skrev, enligt Ohlsson (2012, s.105), om en svensk litteraturkanon i en 

artikel som publicerades i Sydsvenska Dagbladet år 2006. Kritikerna uppfattade Wikströms 

förslag som en kulturkamp mot det främmande och ett populistiskt krav på försvenskning 

(Ohlsson, 2012, s.105-106). Följden av fler debatter om detta fenomen ledde fram till att man 

ansåg att en litteraturkanon var otidsenlig och i grunden nedbrytande (Ohlsson, 2012, s. 108). 

En annan kritik som Lars Brink (2006, s. 28) nämner är att kanon uppfattas som alltför 

elitistisk och exklusiv. Kanon behandlar inte texter som ’’vanliga’’ människor läser och 

exkluderar många författarskap och vissa genrer. Därför uppfattas kanon som hegemonisk, 

den begränsar utrymmet för endast ’’viktig’’ och ’’värdefull’’ litteratur. Det finns flera 

kritiker som anser att kanon och kanonbildning har varit ett uttryck specifikt för den 

dominerande samhällsklassens kultur (Brink, 2006 s. 28). Enligt Thavenius (1999, s. 133-134) 

är kanonbildningen en debatterad diskurs och där människor har kritiserat bl.a. ämnen som 

nationaliteten, eurocentriken, den vita rasen och de dominerande klasserna (Thavenius, 1999, 

s.133-134). Eftersom det handlar inte bara om splittrade kulturer utan även om mångkulturers 
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förhållande till litteraturen. Därför blir också svårt att tala om ett gemensamt kulturarv genom 

kanon eller kanonbildning, (Brink, s. 36, 2006).  

 

4.3 Litteratur och urval i skolan 
 
Enligt Lars Brink (2006, s.32) har litteraturundervisningen haft i uppgift att främja elevers 

läsning och skrivande, och genom att läsa goda texter hoppades man på att elever skulle bli 

bättre på att skriva. Litteraturen har haft i uppgift att fostra elever och utveckla deras språkliga 

kunskaper (Brink, 2006, s.32-33). Svedner (1999, s.41) anser att det är viktigt att lärare kan 

motivera läsning av litteratur. Litteraturens funktion är inte bara en emotionell upplevelse 

utan även något som ger nya kunskaper. Samtidigt är det viktigt att litteratur bidrar till 

underhållning och upplevelse för elever; för att på så sätt kunna nå ut till eleverna och påverka 

deras förhållningssätt till litteratur. Samtidigt ska litteraturen vara ’’påkopplande’’ på ett mer 

reflekterande plan. Det handlar om att elever ska kunna fånga litteraturens humor, spänning, 

tragedi, människors tankar, problem, stämningar och miljöer (Svedner, 1999, s.41). Detta 

kräver att elever reflekterar, tar ställning och jämför litteraturen med sina erfarenheter och 

bilder av verkligheten. Litteratur ger kunskap om miljöer, människor, idéer och olika 

problematiseringar. Genom att elever läser litteratur kan det bidra till stimulans för muntligt 

och skriftligt skapande.  

 

Samtidigt finns det olika konflikter i förhållandet mellan litteratur som livskunskap och 

kulturtradition. Det ena perspektivet syftar på att litteraturen är det som styr undervisningen 

och det som elever ska introduceras i. Det andra syftar på att eleverna står i centrum och att 

litteraturen är ett medel som stödjer elevernas utveckling till nya kunskaper. Många lärare kan 

därför uppleva en frustration när man har som ambition att både kunna förmedla livskunskap 

och kulturtradition, då man strävar efter idealet att finna texter som ger både berikande 

perspektiv från dåtiden och skapar möjligheter till utvecklandet av livskunskap (Svedner, 

1999, s.42-43). När man som lärare ska behandla litteratururval gäller det att koppla urvalet 

till syftet med litteraturläsning. Litteratururvalet kan ske på olika sätt och Svedner brukar 

(1999, s.43) tala om tre olika dimensioner; 1) Elevval handlar om att elever väljer ett verk 

från en boksamling. 2) Lärarval handlar om att läraren eller skolans överenskommelser styr 

urvalet. 3) Text- och elevcentrering. Textcentrering är det centrala huvudområdet som elever 

får ta del av. Elevcentrering handlar om att elever anses vara det viktiga och texter anpassas 

utifrån gruppen (Svedner, 1999, s.43-44). En ytterligare aspekt som man talar om inom 
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litteraturundervisningen är genrer som exempelvis vuxenlitteratur, ungdomslitteratur, 

populärlitteratur, dramatik, lyrik och prosa. Då diskussionen gällande genrer brukar kopplas 

till litteraturens kvalitet, vilket handlar om att man vill få elever att gå ifrån populärlitteratur 

till att börja läsa ’’finare’’ litteratur. Samtidigt som det är lika viktigt att möta litteratur som 

man är bekant med så är det också viktigt att möta okänd litteratur. Därför bör lärare ibland få 

bestämma ett visst urval av texter för att kunna ge elever en bredd av olika litterära texter 

(Svedner, 1999, s.44-45). Vidare anser Svedner (1999, s.44.45) att specifika genrer och 

’’finare’’ litteratur är egentligen irrelevanta, det handlar istället om att bredda urvalet och 

använda texter som ger meningsfull läsning. Vidare talar Britta Stensson (2006, s.69) om att 

böcker som ligger nära ens liv har man lättare att förstå och kan sätta sig in i exempelvis 

karaktärernas upplevelser. Samtidigt kan litteraturen ge nytt perspektiv och idéer genom att 

huvudpersonen inte agerar på samma sätt som en själv gör eller att berättelsen utspelar sig i en 

annan miljö. Genom att elever får ta del av fler olika berättelser upplever de återkommande 

teman och specifika karaktärsdrag hos olika karaktärer. Med skönlitterära böcker kan elever 

förstå sitt eget liv och världen de deltar i (Stensson, 2006, s. 69) 

 

När lärare undervisar i ämnet litteratur i skolan ligger det samtidigt i skolans tradition att testa 

och kontrollera vad elever har lärt sig. Därmed kan lärares behov av att kontrollera elevers 

kunskaper påverka deras förhållningssätt eller attityd till skönlitteratur. Dessutom om elever 

får frågor som gäller information om den skönlitterära texten finns det risk att eleverna missar 

textens estetik (Molloy, 2003 s. 298). Därför är lärares förhållningssätt till skönlitteratur 

avgörande för hur elever kommer att påverkas. Vidare anser Robert Probst, enligt Molloy 

(2003, s. 299), att elever och deras frågor till litterära texter bör vara centrala i 

undervisningen. När elever kan koppla sina idéer, föreställningar och sin omgivning till 

litteraturen så skapas ett intresse för att läsa litteratur (Molloy, 2003, s.299-300). Att det 

uppstår svårigheter vid läsning av klassisk äldre litteratur innebär inte alltid att modern 

litteratur är lättare för elever att ta till sig. Därför behöver elever kunna skapa mening under 

läsning av skönlitteratur och fylla i det som finns ’’mellan raderna’’ i texten, dvs att kunna 

tolka texten. Det är viktigt att det finns ett samband mellan elever som läsare och textens 

litterära repertoar. Samtidigt innehåller inte alla texter specifika värderingar eller frågor som 

kan aktualiseras hos varje elevgrupp, och då gäller att lärare använder ett bredare och varierat 

urval (Molloy, 2003, s.301).  
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Majoriteten av lärare brukar använda samtalsform vid läsning av skönlitteratur, vilket innebär 

att elever ska diskutera och svara på frågor om texten. Ett annat sätt kan vara att elever ställer 

frågor till texter och lärare. Samtidigt är det viktigt att de frågor som synliggörs i texten och 

som elever ställer till texten är öppna för diskussion, då lärare ibland kan vilja undvika frågor 

som upplevs som svåra eller stötande. Därför gäller det att bejaka frågors tyngd och allvar 

under diskussioner och försöka främja det möte som uppstår mellan elever och texter 

(Molloy, 2003, s.311). Samtidigt kan lärare ha i uppgift att uppmärksamma texters relevanta 

delar som elever inte har diskuterat och se till att eleverna fortsätter diskussionen i rätt 

riktning. Texter är mångtydiga och textens komplexitet riskerar att försvinna om den 

ignoreras. Eftersom elever sällan är bekanta med mönstret för en litteraturdiskussion är det 

viktigt att lärare agerar som förebilder. Däremot bör lärare undvika att bli en av deltagarna i 

gruppen (Molloy, 2003, s.112-113).  

 

Vidare gäller det att elever inte endast prioriterar texter som ligger nära en igenkännbar 

verklighet vilket kan leda till att texten får en funktion som ’’språngbräda’’, där diskussioner 

riskerar att bestå av elevers privata associationer och minnen. Därmed utmanas inte elevers 

tankar kring texter och man utesluter konfrontationen mellan elevers egna och texters 

generella repertoarer (Molloy, 2003 s.316). Harold Bloom (2000b, s.22) anser att läsning ska 

vara underhållande men att läsa för nöjes skull kan för vissa personer vara mer själviskt än 

socialt. Det kan också kanske vara motivet till att sociala moralister tar avstånd från estetiska 

värderingar (Bloom, 2000b, s.22). Vidare anser Harald Bloom (2000b, s.22) att man inte alltid 

kan förbättra någons liv genom att be någon att läsa mer böcker eller texter som går in mer på 

djupet. Han är skeptisk till att läsning stimulerar ens växande fantasi och att det ska vara bra 

för allmänhetens bästa. Nuförtiden handlar det professionella läsandet sällan om 

underhållning vilket det brukade göra under ens barndom. Numera lär man sig knappast läsa 

böcker för nöjets skull utan då ligger det mer fokus på den estetiska underhållningen (Bloom, 

2000b, s.22). Människor läser av olika orsaker, exempelvis om relaterbara saker och 

händelser, för att lära känna sig själv bättre och/eller om hur saker och ting fungerar i världen. 

Sammanfattningsvis anser Bloom (2000b, s.28-29) att man inte ska läsa för att acceptera, tro 

eller konfrontera texter. Man ska läsa för att kunna återberätta litterära texter och dela med sig 

av berättelser med andra människor (Bloom, 2000b, s.28-29).   

 

År 2006 skrev Gerd B. Arfwedson (2006, s.2) Litteraturdidaktik från gymnasium till förskola 

som publicerades i Vetenskapsrådets rapportserie. Arfwedson (2006, s.23) hävdar att många 
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forskare har främst studerat elevers svårigheter med litteraturreception och det många är 

överens om är att lärares kunskaper och inställning till litteratur utformar undervisningen och 

påverkar elevers inlärning av litteraturkunskap. Detta grundar sig i att det sker specifika urval, 

förmodligen signalerar man vissa förhållningssätt och bygger upp en viss bild av historien och 

samhället. Hur lärare väljer att undervisa grundar sig säkerligen i den litteraturuppfattning de 

producerar och de har också är en uppfattning som kommer styra den litteraturpedagogik som 

de använder sig av (Arfwedson,2006,  s.23).  

 

Enligt Arfwedson (2006, s.39) talar internationella studier, Gun Malmgren och Gunilla 

Molloy om att svaga läsare har väldigt liten förståelse för motiven för läsning av litteratur. 

Elever anser att man läser böcker för att utveckla sitt ordförråd eller för att öva på just läsning. 

Men just dessa elever bruka även se läsning som en provsituation, där lärares kontrollbehov 

och betygsättning står i centrum för litteraturundervisningen (Arfwedson, 2006 s. 39). Vidare 

anser den internationella forskningen att de elever som var duktiga på att röra sig mellan sitt 

privata liv och den litterära texten hade familjer som stöttade deras läsning. Dessutom visar 

det sig att kännedom ger positiva effekter; genom att elever både känner igen text, och att de 

kan känna igen sig själva i en text utifrån sina egna erfarenheter (Arfwedson, 2006, s.40). 

Flera forskare är överens om att elevuppgifter som bygger på kvaliteter har en stor betydelse 

för elevers lärande, vilket gäller alltifrån diskussioner av litteratur till bearbetningsuppgifter 

som visualiseringar, dramatiseringar och skrivande. (Arfwedson, 2006, s. 41). Att uppgifter 

bygger på kvaliteter innebär att lärare exempelvis ger tydliga instruktioner, strukturerar upp 

gruppdiskussioner, ställer autentiska frågor och ger elever tillräckligt med tid för att kunna 

tolka en text (Arfwedson, 2006, s.42). Trots att forskare anser att bearbetning av litteratur bör 

ske genom språklig kommunikation och interaktion, anser de även att interaktionen mellan 

elever kan skapa utanförskap eller statusskillnader. Då handlar det om att innehållsliga, 

sociala och/eller intellektuella skillnader mellan elever kan skapa en problematik i 

litteraturundervisningen (Arfwedson, 2006 s. 42). Gallimore och Goldenburg talar, enligt 

Arfwedson (2006, s.44), om olika sätt som lärare kan använda sig av när de ska hantera denna 

problematik. Exempelvis kan lärare ge elever en bakgrund till texten de ska läsa och få 

eleverna fortsätta att ha denna bakgrundskunskap i åtanke när de läser och ska diskutera 

texten. Ett annat sätt är att lära eleverna om hur de använder texter, bilder och resonemang för 

att kunna argumentera för deras ståndpunkter. Ett tredje exempel är att lärare styr diskussioner 

bland grupper eller klassen, dvs att elever talar i turordning och olika yttranden kommer till 

tals samt bygger vidare på tidigare yttranden. Lärare förmedlar kunskaper som elever sedan 
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suger åt sig av och detta leder till att eleverna får användning av sin kunskaper i ett 

funktionellt sammanhang. (Arfwedson, 2006, s.44).  

 

5. Analys 
5.1 Informanternas bakgrund och analysens diposition 
Jag har intervjuat fyra olika lärare som arbetar på gymnasieskolor och undervisar i ämnet 

svenska. De två första intervjuerna skedde på ett och samma teoretiska gymnasium och de två 

andra skedde på två olika praktiska gymnasieskolor. Alla lärare blev informerade om vilka 

frågor jag skulle ställa och att detta skulle vara en semi-strukturerad intervju. Lärare A arbetar 

på ett teoretiskt gymnasium och är 55 år. Hon har arbetat i tio år som lärare och är behörig i 

svenska, SVA och franska. Men innan hon började arbeta på sin nuvarande arbetsplats så 

arbetade hon som svenska- och engelsklärare på Komvux samt på SFI och restaurang -och 

bageri-Komvux.  

 

Lärare B har också arbetat på ett teoretiskt gymnasium och är 54 år. Hon har arbetat i 20 år 

som lärare och är behörig i svenska, SVA och mediakommunikation. Sen tidigare har hon 

arbetat som lärare på Komvux där hon undervisade i svenska, och vidare har hon även arbetat 

på ett annat teoretiskt gymnasium där hon lärde ut svenska och SVA.  

 

Lärare C arbetar på ett praktiskt gymnasium och är 52 år gammal. Hon har arbetat som lärare 

i 24 år och är behörig i svenska och tyska på gymnasiet samt svenska, engelska och tyska i 

grundskolan. Sen tidigare har hon arbetat på två högstadieskolor och även hjälpt till ibland på 

SFI och Komvux.  

 

Lärare D arbetar likaså på ett praktiskt gymnasium och är 61 år. Hon har arbetat i 14 år som 

lärare och är behörig i Svenska, SVA och samhällskunskap. Sen tidigare har hon arbetat på en 

grundskola och två andra gymnasieskolor varav ett som var ett praktiskt gymnasium. Vidare 

har hon även arbetat inom den privata sektorn och undervisat på en anstalt samt haft ett 

arbetsprojekt där hon har undervisat läkare. Eftersom lärare C och D arbetat på ett praktiskt 

gymnasium innebär det att de inte har elever som läser vidare i svenska 2 och 3, dvs om 

eleverna inte frivilligt lägger till dessa kurser.  
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Efter att ha sammanfattat alla intervjuer så har jag därefter plockat fram olika kategorier som 

synliggörs i innehållet. För att få fram olika kategorier så har jag haft mina forskningsfrågor 

som utgångspunkt och tittat efter olika metoder som lärarna använt när de selektivt tagit fram 

olika litterära texter samt vilka/vilket som är deras motiv. Sedan har jag fokuserat på vilka 

typer av läraktiviteter de använder sig, om de anpassar sin undervisning på något sätt och hur 

de försöker skapa intresse för litteratur. Jag fokuserar främst på genomgående teman som 

lärarna uttryckt i intervjuerna samt både gemensamma och skilda teman mellan lärarna. I 

analysen kommer jag att presentera resultatet utifrån olika kategorier i form av underrubriker 

till mina forskningsfrågor. Jag har valt att dela upp kategorierna och placera in de kategorier 

som kan relateras till respektive forskningsfråga.  

 
5.2 Vad utgår svensklärare ifrån när de gör sina val av skönlitterära verk och olika 

genrer? 

5.2.1 Kursplan och genrer  
 

När lärare A ska utforma sin undervisning tittar hon sällan på kunskapskraven, utan lägger 

mer fokus på vad det centrala innehållet informerar om. När det handlar om att introducera 

arbetsområdet litteratur så anser hon att det inte är särskilt spännande och roligt att titta på vad 

kursplanen säger. Däremot brukar hon introducera vad det står i svenskämnets centrala 

innehåll eller endast ta fram några enstaka punkter som beskriver det som eleverna ska arbeta 

med under denna specifika period. När det kommer till genrer försöker lärare A att täcka in 

målen genom att eleverna exempelvis får se en pjäs, läsa och skriva dikter och noveller. Hon 

försöker oftast att koppla ihop skönlitterära genrer och olika texttyper i samband med 

exempelvis elevers äventyr på utomlandsresa med vänner eller familj. Man arbetar på olika 

sätt för olika syften och när exempelvis elever ska skriva en text är det viktigt att tänka på att 

man skriver för en viss mottagare. 

 

Lärare B anser att det är viktigt att, precis som kursplanen beskriver, använda texter från olika 

tider, utifrån olika perspektiv och som är skrivna av både män och kvinnor. Hon brukar sällar 

behöva motivera varför eleverna ska läsa litteratur. De flesta elever brukar sällan ifrågasätta 

varför man läser litteratur och anser att det är ett relevant område inom allmänbildning. 

Däremot har hon haft några elever som funderat över varför man läser litteratur kopplat till 

historia, vilket innebär att de inte riktigt förstått att det finns ett samband. Däremot har de haft 

lättare att koppla litteratur till samhället. I Lärare B klassrum arbetar eleverna i svenska 1 med 
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noveller och sedan i svenska 2 brukar lärare B vilja få med alla genrer som epik, drama och 

lyrik. Men för lärare B är det viktigt att börja med att utgå från vilken epok som eleverna ska 

arbeta med och sedan välja ut genrer och olika texter från specifikt den epoken. Lärare B vill 

sträva mot att arbeta med romaner men hon upplever att dikter, noveller och korta textutdrag 

är det som eleverna har lättast att ta till sig.  

 

 

Lärare C har ett väldigt stort fokus på examensmålen och eftersom hennes elever går ett 

yrkesförberedande program får litteraturundervisningen mindre utrymme, särskilt i kursen 

svenska 1. Det som lärare C lägger mycket tid på är att eleverna ska lära sig att skriva och läsa 

texter som kan relateras till deras framtida yrke, exempelvis instruktioner eller 

dokumentationer som görs inom olika yrken. Lärare C arbetar främst med att täcka in 

kursmålen och det sker genom arbeten med olika författare, genrer och litterära texter från 

olika epoker. När lärare C ska arbeta med genrer brukar hon oftast använda skräck och 

deckare, vilket hon anser är genrer som är mer lättsmälta och intresseväckande, till skillnad 

från genrer som präglas av romantik och kärlek, som hon upplever är mycket svårare för 

elever att arbeta med. Likaså inom arbetsområdet lyrik kan det vara avgörande vilken typ av 

dikter som lärare C väljer, och hon anser att exempelvis låttexter är mer givande för elever att 

arbeta med. 

 

När lärare D ska välja litteratur är det viktigt att täcka in författare från olika delar av världen, 

med olika genus och texter med olika perspektiv. Hon betonar främst hur viktigt det är att 

skapa motivation och arbeta med litteratur utifrån elevernas intressen. Men samtidigt anser 

hon att det är viktigt att eleverna bekantar sig med litteratur från olika epoker som exempelvis 

Odyssén. Därför brukar hon oftast ta fram korta utdrag från olika texter och ha högläsning 

med eleverna. När det handlar om genrer är det främst ungdomslitteratur som står i fokus för 

lärare D och främst aktuella skönlitterära texter, eftersom hon anser att just ungdomslitteratur 

är de texter som skapar läslust hos elever. Dessutom är dessa texter givande för elevernas 

utveckling av litterära kunskaper. Sedan finns det många elever i hennes klasser som tycker 

om skräcklitteratur och därför brukar även denna genren ha ett stort utrymme i 

litteraturundervisningen.  

 

5.2.2 Teman och olika utbildningsprograms kärna 
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Lärare A samarbetar mycket med temalärare och när hon arbetar med litteratur utgår hon 

mycket från vilket tema som elever arbetar med inom varje utbildningsprogram. (När hon 

säger temalärare så menar hon exempelvis samhällslärare, NO-lärare, bildlärare och 

medialärare). Hon brukar även utgå från olika program när hon gör sina val, och exempelvis 

inom samhällsprogrammet kommer temat därför beröra samhällsfrågor, historia och kulturer. 

Lärare A försöker att arbeta utifrån teman och i exempelvis svenska årskurs 2 har hennes 

elever börjat med temat modernismen, och därför har hon valt att arbeta med 1900-tals-

litteratur. Vidare så anpassar även lärare B sitt urval av litteratur utifrån respektive program 

som eleverna läser. De elever som exempelvis valt naturvetenskapsprogrammet läser mer 

klassisk litteratur. Samtidigt kan de elever som går samhällsprogrammet också läsa klassisk 

litteratur, men som fokuserar mer på exempelvis samhällskunskap och litteraturhistoria. Men 

det beror också mycket på att lärare arbetar gränsöverskridande mellan ämnena svenska och 

samhällskunskap. Det är mycket svårare att sammankoppla ämnen som fysik och kemi med 

svenskämnet.  

 

Lärare C arbetar på ett praktiskt gymnasium och därför brukar hon utgå mycket från elevernas 

yrkesutbildningar. På hennes arbetsplats finns det program som bygg, måleri och bl.a. fordon 

och VVS. Lärare C upplever att det är lättare att motivera eleverna om de får läsa texter som 

har någon koppling till deras yrkesprogram. Samtidigt är det väldigt svårt att hitta texter som 

har med deras yrken och göra. Möjligtvis finns det då texter om exempelvis arbetslöshet.  

 

5.2.3 Anpassning till elevers intressen 
 

Ibland brukar lärare A låta elever välja vilka böcker de ska läsa, men då är det utifrån hennes 

eller bibliotekariens urval av litteratur. Sen tidigare brukar lärare A vara ganska hård med att 

elever ska läsa vuxenlitteratur och att det ska finnas ett utrymme för klassiska verk. Men 

nuförtiden anser hon att det inte går att arbeta med dessa texter och det blir alltför svårt för 

eleverna att läsa och förstå texterna. Lärare A försöker ändå variera och låta eleverna få välja 

helt fritt, men ibland är hon bestämd med vilka texter som de ska läsa. 

 

Lärare B anser att det oftast är svårt att hitta romaner som elever tycker om, då de flesta 

elever tycker det är jobbigt att läsa texter p.g.a. av att textmängden är stor. När lärare B väljer 

ut litteratur så anser hon att det är viktigt att kunna sammankoppla äldre litteratur med nutida 

litteratur, eftersom hon upplever att det blir väldigt torftigt för elever att endast läsa gamla 
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texter. Elever tycker om att kunna koppla sina egna erfarenheter till det de har läst.  

Exempelvis hade hon gjort komparationer mellan Illiaden och en självbiografi om en 

amerikansk soldat som åkt till Irak för att kriga. Eftersom det finns vissa elever som faktiskt 

bär de med sig olika erfarenheter om flykt och krig.  

 

Det är viktigt för lärare C att välja skönlitterära texter utifrån elevers intressen. Exempelvis i 

svenska 1 brukar hon arbeta mycket med noveller och då blir det nutida och moderna noveller 

hon använder sig av, eftersom elever har oftast har svårt för äldre litteratur. När lärare D ska 

göra sina litterära urval brukar hon utgå ifrån vad eleverna vill läsa och vad de är intresserade 

av. Det är viktigt att ibland kunna hitta texter som eleverna som individer kan känna igen sig 

i. Skapa motivation till läsning är det viktigaste och då blir det oftast texter utifrån 

elevintressen. Lärare D nämner även olika ämnen som just eleverna är intresserade av, 

exempelvis psykisk ohälsa, personlig utveckling och kriminalitet. 

 

5.2.4 Kanon 
 

Lärare B har ett traditionellt förhållningssätt till litteratur och brukar arbeta utifrån olika 

epoker. Samtidigt medger hon att hon alltid bär med sig en kanon vid urval av texter och 

andra litteraturvetenskapliga material eftersom hon själv är uppvuxen med detta. Därför är det 

viktigt för henne att kunna mötas på mitten, dvs att det finns ett rimligt utrymme för både 

klassiska och moderna verk. Hon är medveten om att hon har blivit påverkad av den 

utbildning hon har gått och litteratur som hon har läst, vilket i sin tur kommer påverka både 

elever och urval av skönlitterära texter. I dagens samhälle finns det många olika religioner, 

sociala- och etniska grupper, och det viktigaste som människan har i samhället är kulturen; 

därför är det viktigt att få in litterära texter med olika perspektiv.  

 

Lärare A, C och D är emot kanonisering och vill istället fokusera på att använda ett brett urval 

och arbeta mer med modern litteratur. Samtidigt som lärare A anser att det är viktigt att ha ett 

brett och modernt utbud är det också viktigt att utgå från både äldre och nyare epoker vid 

urval av texter. Då hon främst brukar utgå från olika epoker och fokusera på texter om epoker 

samt texter som kan kopplas till epoker. Lärare C är överens om att det är viktigt att sträva 

efter ett brett urval och anser att det här med kanonisering alltmer har suddats bort från 

litteraturundervisningen. Samtidigt berättar hon om att utbildningsföretaget som äger 

gymnasiet vill skapa någon sorts grund för yrkesskolor när det handlar om bibliotek och urval 
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av skönlitterära texter. Men för tillfället är det inget som lärare på yrkesskolor kan påverka i 

det aktuella läget. Samtidigt kommer det alltid vara upp till den enskilda läraren att ta det 

slutgiltiga beslutet om vilka texter de ska använda sig av. Vidare har lärare D likaså alltmer 

gått ifrån kanoniseringen och fokuserar mer på vad eleverna är intresserade av att läsa. Hon 

anser att man inte behöver tvinga in alla klassiker i undervisningen men att bekanta sig med 

några klassiska verk är en viktig del av allmänbildningen.  

 

5.2.5 Övriga källor som hjälp vid urval av litteratur 
 

Lärare D brukar även utgå från olika tips på internet, sociala medier och talkshowen Babel 

som diskuterar litteratur. Sedan brukar hon även ta hjälp av före detta kollegor som arbetar 

som bibliotekarier och som har mycket kunskap om just ungdomslitteratur. Vidare utgår hon 

även från bokförlaget Vilja förlag som presenterar och illustrerar olika lättlästa böcker. Till 

sist brukar hon utgå från sig själv och tänka på vad hon själv är intresserad av och vad hon 

tycker om att läsa. Eftersom lärare D också är biblioteksansvarig kan hon därför välja vilka 

böcker som ska beställas till skolans bibliotek. Vidare brukare lärare A samarbeta mycket 

med bibliotekarien och använder bibliotekets bokblogg när hon ska välja ut skönlitterära verk. 

Lärare A brukar även låta bibliotekarien ibland få presentera romaner eftersom hon är väldigt 

påläst om olika litterära böcker. Lärare B anser att det är mycket som påverkar ens val av 

litteratur, dels påverkas man av trender och modenyheter som växer fram i samhället. 

Exempelvis nämner hon att antika dramer har återigen blivit populära föreställningar på 

teatrar. Vidare anser hon att det är givande för elever att få ta del av nya litterära texter som 

publiceras. Ibland brukar hon även ta hjälp av bibliotekarien på skolan när de ska börja läsa 

texter inom ett område och låter bibliotekarien ta fram och presentera olika böcker. 

 

5.3 Vilka metoder och läraktiviteter använder svensklärare vid arbete med 

skönlitteratur i svenskundervisningen? Vilka begränsningar och möjligheter skapar 

dessa arbetssätt? 

5.3.1 Diskussion i par och grupp 
 

Lärare A är väldigt intresserad av kooperativt lärande och använder även detta arbetssätt med 

SVA-elever. Enligt Klang m.fl. (2016) innebär kooperativt lärande att elever samarbetar i 

mindre grupper och har ett gemensamt mål. Det som är skillnaden mellan kooperativt lärande 

och andra typer av grupparbeten är att denna metod är organiserad och baserad på teorier om 
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hur olika individer samarbetar med varandra. Eftersom gruppen har ett gemensamt mål är det 

viktigt att alla deltagare tar ansvar för att gruppen ska nå dit (Klang m.fl., 2016). Vidare 

försöker lärare A att variera olika arbetssätt som exempelvis boksamtal, skriva 

litteraturbloggar och spela in ett samtal i form av en podcast. Lärare A har börjat arbeta 

mycket med paruppgifter, där elever får diskutera exempelvis litterära verk och olika analyser 

av verk. Dessutom anser hon att det är roligare att arbeta tillsammans vilket även bidrar till 

nya perspektiv. Lärare A brukar bl.a. arbeta med styrda grupparbeten där elever intar olika 

roller; exempelvis att alla läser samma text och sen gör en person en resumé av handlingen, 

en annan tar fram ord och uttryck och en tredje skriver om karaktärerna. Sedan ska varje 

person presentera sin del och tillsammans diskutera om alla olika delar. Det som är nackdelen 

med detta arbetssätt är att det kräver att alla gör sin del, vilket inte alltid sker. Vidare så 

provar lärare A ganska många arbetssätt och det som också kan skapa svårigheter är 

bedömning. Ibland har hon valt att presentera vilka kunskapskrav som elever ska uppfylla och 

sen får elever tillsammans diskutera i klassen hur de ska redovisa sina kunskaper inom 

området. Först får eleverna resonera enskilt, sedan diskutera i grupp och till sist presentera 

sina förslag om examinationsuppgifter för klassen. Men detta kräver att eleverna är 

engagerande och kan sätta sig in i vad kunskapskraven säger. Men i slutändan är det ändå hon 

som måste godkänna elevernas val av arbetssätt och om de går att knyta till kunskapskraven. 

 

Lärare B försöker ibland anpassa efter eleverna och låta eleverna få välja om de vill utföra en 

skriftlig eller muntlig uppgift. Men ibland bestämmer lärare B vilken examinationsuppgift 

som eleverna ska utföra. Exempelvis har hon valt att ha muntliga redovisningar där eleverna 

fått fördjupa sig i några dikter och sedan redovisat sina litterära analyser. Vidare har eleverna 

arbetat med boksamtal och fått redovisa sin bok inför en grupp. Ibland har eleverna läst 

kortare texter på egen hand och sedan diskuteras texterna i ett seminarium. Däremot läggs 

mer ansvar på eleverna om de ska skriva eller redovisa enskilt, men samtidigt är det lättare för 

henne att bedöma deras arbeten. Till skillnad från om man har ett grupp-seminarium brukar 

det bli mycket upprepningar om man ställer samma frågor eller att eleverna fyller i varandras 

svar. Det blir därför svårt för henne att jämföra deras svar och sätta betyg på eleverna. 

Samtidigt anser hon att de flesta elever presenterar bättre i muntliga sammanhang, men att 

skriva är också en del av kursplanen och därför kan man inte alltid låta eleverna göra muntliga 

examinationer. 
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Vidare har lärare C arbetet med boksamtal, där exempelvis elever fått läsa olika böcker och 

sedan diskutera om sina böcker. Det som är nackdelen med muntliga arbetssätt är att alla inte 

får lika mycket talutrymme och då det är oftast någon som tar för sig mer än andra. Dessutom 

upplever hon att det är svårt att bedöma gruppdiskussioner, för då skulle hon i sådana fall 

behöva spela in elevernas samtal. Det som kan vara nackdelen med att skriva är att många 

elever inte alltid får fram sina tankar och då kan hon få sätta sig ändå med eleverna och be 

dem redovisa muntligt. Men generellt är det svåra att överhuvudtaget väcka elevers intresse 

för att läsa skönlitteratur. Ibland när hon gör anpassningar i sin litteraturundervisning kan 

vissa elever få läsa lättlästa texter och sen ta texter som elever kan relatera till sitt program 

och framtida yrke 

 

När lärare D ska planera olika arbetssätt brukar hon utgå från termen S.P.A; Själv, i Par och 

Alla tillsammans. Elever får först själva reflektera enskilt, sedan i mindre grupper och 

slutligen återsamlas hela klassen och diskuterar tillsammans. Förutom seminarier och 

boksamtal brukar elever få skriva och svara på instuderingsfrågor om det de har läst. Vidare 

har lärare D även arbetat med Silent books där eleverna tittar på bilder och skapar sin egen 

tolkning av alla bilder. Sedan diskuterar man tillsammans och läraren introducerar nästa steg i 

processen, exempelvis genren fabel på en powerpoint och därefter diskuterar de om genren. 

Silent books handlar om att tolka en ’’text’’ utan en text och är ämnade för alla åldrar, och de 

är speciellt uppskattade hos grupper med olika språk. Utifrån bilder (och text) kan elever 

fantisera, drömma om och reflektera över olika ämnen (Edvardsson, 2018-01-14). Däremot 

anser hon att det är mer givande för elever att diskutera litteratur i mindre grupper, då hon 

anser att detta sätt skapar motivation och elever känner sig mer inkluderade i samtalet.  

 

5.3.2 Skriftliga uppgifter 
 

Lärare A brukar arbeta mycket med olika genrer och teman, och hon anser att det är viktigt att 

elever lär sig hur man exempelvis skriver en novell eller dikt. Men sen försöker hon även ha i 

åtanke att ibland välja ett tema eller ämne som elever kan relatera till när de ska skriva sin 

text. Dessutom försöker hon även betona att när man skriver så skriver man till en mottagare 

och att man skriver för ett visst syfte beroende på textens genre. Beroende på hur elever 

arbetar blir det lättare för lärare A att bedöma skriftliga uppgifter, eftersom samtal måste 

bedömas där och då, vilket hon inte planerar att göra varje gång. Vidare anser Lärare A att det 

inte heller alltid lönar sig att ge elever mindre skriftliga deluppgifter som ska leda till en 
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slutprodukt, eftersom det ändå brukar sluta med att eleverna inte följer planeringens upplägg. 

Därför anser hon att det kan vara mer givande att inte alltid presentera slutuppgiften direkt för 

eleverna. Samtidigt kan hon ibland anpassa sina arbetssätt utifrån elevers olika behov eller ta 

hänsyn till elevernas åsikter gällande examinationsuppgifter.  

 

I Lärare B:s litteraturundervisning brukar elever exempelvis göra textanalyser där de jämför 

två olika texter och tittar på likheter och skillnader. Ett annat exempel på hennes 

litteraturundervisning är att eleverna har fått välja en lyriker och utifrån lyrikerns texter, välja 

två eller tre dikter som man fördjupar sig i och jämför med. Vidare har hon även arbetat med 

romanfördjupning, och där har eleverna fått välja romaner med en naturalistisk eller realistisk 

inriktning. Men att bestämma att eleverna ska läsa romanen under sitt lov och sen komma 

tillbaka efter lovet och skriva om romanen har dessvärre inte fungerat så jättebra. I jämförelse 

med analys av dikter och muntliga redovisningar så kan hon konstatera att dessa arbetssätt 

fungerar mycket bättre. Ibland har lärare B valt att använda prov, men problemet med prov 

har varit att det blir för lite betygsunderlag och det blir svårt för eleverna att analysera texter 

och använda litterära begrepp. Samtidigt kan hon inte heller låta eleverna alltid välja fritt, 

eftersom man har en kursplan och följa, vilket innebär att de måste kunna utföra både 

muntliga och skriftliga uppgifter. Samtidigt blir det ytterligare ett dilemma då de flesta av 

hennes elever presterar muntligt och behöver öva mer på att skriva.  

 

I svenska 1 brukar lärare C arbeta mycket med noveller och sedan i svenska 2 och 3 arbeta 

med romaner och med litterära analyser. Exempelvis har eleverna fått läsa litteraturhistoria 

och sedan har de fått välja att fördjupa sig i en valfri epok. Därefter har eleverna valt en bok 

från en viss epok och sedan gjort en analys av boken där de har haft i uppgift att dra parallella 

kopplingar mellan boken och tiden då den skrevs. När eleverna arbetar med litterära analyser 

brukar lärare C ge ut mallar så eleverna vet vad de ska titta efter i texten som de läser. Sedan 

får eleverna jämföra sina analyser med varandra och diskutera vad de kommit fram till. Lärare 

C använder vanligtvis mycket mallar i sin undervisning överhuvudtaget. När det gäller att 

motivera sin val utifrån kursplanen brukar lärare C alltid ha examensmålen i fokus och här 

handlar examensmålen om att utbilda yrkesmänniskor. Detta innebär att 

litteraturundervisningen brukar få mindre utrymme och särskilt i svenska 1. Det blir större 

fokus på skrivandet och att skriva texter som är kopplade till elevernas yrkesutbildningar, 

exempelvis att de som läser till undersköterska lär sig att skriva journaler. 
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Lärare D brukar sällan använda skriftliga uppgifter i litteraturundervisningen, men när hon väl 

gör det brukar elever exempelvis få svara på instuderingsfrågor om texter. Framförallt inför 

nationella prov brukar eleverna arbeta med enskilda skriftliga uppgifter. Exempelvis har 

eleverna först fått titta på en text, svarat på frågor enskilt (eller i grupp) och sen lämnat in 

uppgiften Ett annat arbetssätt hon använt sig av och som elever uppskattat är spelet Kahoot, 

där eleverna exempelvis fått lära sig om litterära begrepp genom att tävla mot varandra och 

sedan se hur de ligger till statistiskt sett. Men oavsett om det gäller skriftliga eller muntliga 

uppgifter är det viktigt att elever får känna att det är acceptabelt att misslyckas eller göra fel 

ibland, och speciellt vid betygssättning. Eftersom hon inte sätter det slutgiltigt betyget först 

mot slutet av kursen i svenska 1, 2 och 3. Vidare är det också viktigt för elevens självkänsla 

att uppleva en utveckling och våga tro på att man kan uppnå sitt mål. Men det gäller att sätta 

realistiska mål och att förklara för elever vad som krävs för att uppnå ett visst mål.  

 

5.3.3 Högläsning 
 

Ett arbetssätt som lärare B brukar använda sig av är högläsning och framförallt högläsning av 

gamla och svåra texter. Det är sätt hon använder ibland för att anpassa sin undervisning till 

elevernas behov och exempelvis gå igenom svåra ord som de stöter på i texten. Hon upplever 

att eleverna gärna uppskattar högläsning och att det är givande för deras läsförståelse. 

Dessutom upplever hon att eleverna oftast är tystare av respekt när hon högläser. Likaså 

brukar även lärare D högläsa litterära texter som exempelvis utdrag av romaner eller noveller. 

Lärare D upplever att högläsning är något magiskt, det skapar lugn och trygghet bland elever. 

Exempelvis om hon upplever att eleverna har det jobbigt eller att det är stökigt i klassen så 

brukar hon använda högläsning för att eleverna ska komma ner i varv. När lärare D högläser 

slappnar eleverna av och kan på ett lättsamt sätt följa med i texten. När man lyssnar på någon 

som berättar en historia så börjar man att tolka historien. Lärare D anser att det är något 

speciellt som händer med eleverna när de får en text uppläst, vilket också öppnar dörrar för en 

inre upplevelse. 

 

5.3.4 Läsarens upplevelse och miljö 
 

För att kunna motivera elever till att läsa brukar lärare D tänka på klassrummets miljö och att 

litteraturen ’’lever’’ hela tiden i klassrummet. Denna upplevelse skapar hon genom att sprida 

ut olika böcker i klassrummet och genom att ställa fram en boksnurra och ett tidningsställ i 
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klassrummet. Hon anser att miljön kan ha en viss inverkan på eleverna och möjligtvis skapa 

intresse för läsning av skönlitterära texter. Sedan när det gäller att motivera elever till varför 

de ska läsa litteratur och bl.a. lära sig att analysera texter, så brukar hon utgå från samhället. 

Eftersom det finns så många olika texter i samhället är det viktigt att kunna orientera sig bland 

alla texter. Det är viktigt att kunna läsa och förstå texter för att leva i samhället och 

tillsammans med människorna i samhället. Likaså är det viktigt att kunna veta hur man ska 

uttrycka sig i en text för att kunna kommunicera och göra sig förstådd av andra. Därför är det 

viktigt att läsa mycket, lära sig att härma andra och sen ta det i sin egen takt.  

 

5.3.5 Litteratursyn och teorier 
 

Lärare A, B och C anser att de inte har någon särskild litteratursyn och utgår inte från någon 

särskild teori i sin planering av litteraturundervisningen. Däremot brukar lärare A hämta 

material från läromedlet Svenska 2 - Helt Enkelt (2016) av Annika Nilsson och Lena 

Winqvist. Samtidigt har lärare A ett brett perspektiv på litteratur och anser att det är viktigt att 

exempelvis använda utomeuropeisk litteratur. Det finns elever som har utomeuropeisk 

bakgrund och därför kan man inte endast använda sig av ungdomslitteratur som är skriven för 

svenska ungdomar. Lärare A anser att man inte alltid behöver byta ut texter och förnya sig 

hela tiden. Genom att återanvända samma texter anser hon att man kan få fram nya 

infallsvinklar hos en text. För lärare B är det viktigt att täcka in olika perspektiv. Något som 

hon saknar är att få in mer kvinnliga författare och perspektiv samt internationella perspektiv. 

Det kan bero på att man har låg kompetens eller att man inte alltid har tillgång till materialet. 

Men lärare B försöker ändå använda olika källor som kurslitteratur och artiklar som 

utgångspunkt i planering av undervisning. Samtidigt erkänner lärare B att hon är influerad av 

kanonisering vid planering av undervisning samt andra litteraturvetenskapliga material, 

eftersom hon själv är uppvuxen med detta. Lärare C arbetar främst utifrån kursplanen och det 

är just kunskapsmålen som ligger i hennes fokus. Men däremot brukar hon använda 

läromedlet google-classroom, där hon lägger ut olika mallar för exempelvis litterära analyser. 

Det blir som en checklista för eleverna, där de kan bocka av alla kriterier som de måste 

uppfylla i respektive uppgift. 

 

Lärare D använder inte heller någon specifik teori men däremot talar hon mycket högläsning 

och läsupplevelsen. Hon anser att högläsning är ett värdefullt verktyg i 

litteraturundervisningen och att miljön har en viss betydelse för elevers läsupplevelse. En 
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didaktisk modell som lärare D använder sig av i sin litteraturundervisning är Böcker inom och 

omkring oss av Aidan Chambers (2014) som pratar om barns rätt till litteratur. Lärare D 

citerar ur hans bok; 

 
’’En av lärares uppgifter är att göra en alltför svår upplevelse möjlig genom att låna ut sitt kunnande och högläsa 

texter som elever ännu inte kan. Detta säger borde räcka för att fastslå högläsningens roll i klassrummet (…) Att 

upptäcka den skrivna textens dramaturgi (…) Hur lär vi oss egentligen att de där tecknen på pappret eller 

skärmen inte bara representerar ord med lexikalisk innebörd utan också magiska egenskaper? (…) Det kan 

skrämma eller roa oss, göra oss ledsna eller glada, ge oss styrka och energi. Inte konstigt att icke-läsare har svårt 

att veta vad en läsare får ut av en text och hur de får det, utan ofta betraktar läsning – eller åtminstone läsningen 

av skönlitteratur – som ett enda stort mysterium. Det finns ju bara ett bot på detta – (…) att läsa.’’ (Chambers, 

2011, s.65-66).  

 

Genom att hon högläser samtidigt som eleverna följer med i texten så slappnar de av och har 

lättare att fokusera på texten. Hon anser att högläsning främjar elevers förmågor i att tolka 

litterära texter.  

 

5.4 Finns det skillnader eller likheter mellan svensklärarnas urval, litteratursyn och 

arbetssätt beroende på om de arbetar på ett praktiskt respektive teoretiskt gymnasium? 

5.4.1 Urval och källor 
 
Eftersom det finns en kursplan för ämnet svenska så påverkar den alla lärares urval. Däremot 

nämner en lärare att hon ger mindre utrymme för litteraturundervisningen eftersom hon då 

arbetar på ett gymnasium med endast yrkesförberedande program. Men om man bortser från 

kursplanen utgår nästan alla lärarna från samma utgångspunkter. Alla lärare tillåter eleverna 

att påverka deras urval av litterära texter. Men framförallt är det lärarna på de praktiska 

gymnasium som betonar vikten av att utgå från elevernas intressen när det handlar om 

litterära texter. Lärarna på det teoretiska gymnasiet håller med, men däremot anser de att det 

också är viktigt att variera elevers och sitt eget inflytande i urvalsprocessen. Vidare kan man 

se att lärare på både praktiska och teoretiska gymnasium utgår från elevers program och dess 

teman när de ska välja texter till litteraturundervisningen. Lärare som har elever som går 

teoretiska utbildningsprogram brukar delvis arbeta gränsöverskridande. Men beroende på om 

exempelvis samhälls-eleverna läser om ett visst tema i samhällskunskap kan de då ibland utgå 

från ämnets tema. Men hos de två lärarna som har elever som går yrkesförberedande program 

kan det vara svårt att arbeta gränsöverskridande, och precis som nämnts tidigare kan det vara 
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svårt att koppla yrkesprogrammets kärna till litteraturundervisningen. Exempelvis om man 

har elever i en klass som läser olika program som VVS- och fordon, sjuksköterska och målare 

kan det bli problematiskt att hitta texter kopplade till alla dessa yrken. Samtidigt nämner en av 

lärarna på det teoretiska gymnasiet att det inte är speciellt enkelt att utgå från alla teoretiska 

program, exempelvis naturvetenskapsprogrammet. Här blir det även svårt att koppla ämnen 

som fysik och kemi till litteratur. Vidare anser alla lärare att det är viktigt att även variera 

mellan olika genrer som dramatik, prosa och lyrik. Dessutom är de alla överens om att genrer 

som består av så kallade ’’korta’’ texter, exempelvis lyrik och noveller är något som elever 

bemöter eller mottar lättare i jämförelse med romaner. Men däremot när det gäller 

skönlitterära genrer är det endast lärarna på de praktiska gymnasium som nämner att 

skräckgenren är något som tycks tilltala och intressera många elever.  

 

Alla lärare är medvetna om att de är påverkade av tidigare forskning och teorier som de har 

läst under sina utbildningar. Däremot uttrycker tre av lärarna att de är mer emot kanonisering 

och vill hellre bredda sitt urval av litterära texter. Endast en av lärarna som arbetar på det 

teoretiska gymnasiet är delvis emot kanonisering och anser att den är bra att ha i åtanke, men 

däremot ska man inte låta kanoniseringen styra undervisningen. Hon anser att det är viktigt att 

det finns en balans mellan klassisk litteratur och modern litteratur. Den andra läraren på det 

teoretiska gymnasiet anser att det handlar om att arbeta mycket utifrån epoker och sträva efter 

att använda utomeuropeisk litteratur. Lärarna på de praktiska gymnasium anser att det handlar 

snarare om att sätta eleverna i centrum och koppla litteraturen till utbildningsprogrammets 

kärna och elevers intressen. Det är viktigt att motivera elever till att vilja läsa och vilket de 

gör genom att både anpassa arbetsmetoder och utgå från elevers intresse. När det gäller andra 

källor och olika läromedel är bibliotekarien något som tre av fyra lärare nämner. Dessutom 

brukar båda två som arbetar på det teoretiska gymnasiet även titta på olika artiklar från 

tidskrifter eller tidningar. Vidare nämner både en lärare från det praktiska och teoretiska 

gymnasiet att det brukar även utgå från nya trender och sociala medier när de ska välja 

litteratur. Däremot utgår den ena lärare från ett av de praktiska gymnasium från bokförlag och 

använder sig av talkshowen Babel. Den andra läraren nämner inte någon speciell källa som 

hon utgår ifrån när hon gör sina urval, utan hennes urval ligger främst i elevernas intressen. 

När det gäller urvalsprocessen är det mer elevcentrerat på de praktiska gymnasium och mer 

utbildningscentrerat på det teoretiska gymnasiet.  
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5.4.2 Arbetssätt och miljö 
 
Det som alla lärare har gemensamt är att det använder muntliga och skriftliga läraktiviteter 

när de ska planera sin litteraturundervisning. En av lärarna från både det teoretiska och 

praktiska gymnasium nämner ett begrepp som de använder inom sociala praktiker; 

kooperativt lärande och S.P.A. Samtidigt nämner alla lärare att de använder boksamtal, 

muntliga redovisningar och diskussioner i par och grupp. Däremot det en lärare från ett av de 

praktiska gymnasium som nämner Silent books, då hennes elever fått arbeta med att analysera 

bilderböcker. Vidare nämner hon att hon brukar använda spel som Kahoot i sin 

litteraturundervisning och att detta brukar vara ett roligt sätt att arbeta på. Men hon använder 

sällan skriftliga arbeten i sin litteraturundervisning. Till skillnad från det andra tre lärarna som 

brukar försöka att variera från muntligt till skriftligt. Samtidigt anser båda lärarna som arbetar 

på praktiska gymnasium att det brukar var mer givande att arbeta med skriftliga uppgifter 

utanför litteraturundervisningens område. Då det blir lättare att koppla till elevers 

utbildningsprogram och framtida yrke när man går ifrån fiktionstexter till faktatexter.  

 

Utifrån dess intervjuer är det både en lärare från ett teoretiskt och praktiskt gymnasium som 

använder sig av högläsning i sin litteraturundervisning. Båda anser att det är oftast mer 

givande för eleverna att både lyssna och följa med i en text än att själv läsa en text. Men detta 

gäller då främst äldre litterära texter från olika epoker. Läraren från det teoretiska gymnasiet 

anser att högläsning främjar elevernas läsförståelse och genom högläsning kan man lättare gå 

igenom ord som eleverna inte förstår. Läraren från ett av de praktiska gymnasium håller även 

med, och hon anser dessutom att högläsning skapar trygghet och lugn hos eleverna. Hon 

upplever att eleverna blir mer lugna och har lättare att fokusera på texten. Däremot är det 

endast läraren från ett av de praktiska gymnasium som nämner miljöns värde för 

litteraturundervisningen. Genom att sprida ut böcker i klassrummet, använda mjuka möbler 

och sänka belysningen kan man skapa en mer lugn och läsvänlig miljö. Hon anser att det är 

viktigt att litteraturen hela tiden ’’lever’’ i klassrummet och att detta skapar en positiv 

läsupplevelse bland elever. Till skillnad från de andra tre lärarna som inte alls brukar fokusera 

på miljöns betydelse för litteraturundervisningen.  

 

5.4.3 Litteratursyn 
 
Lärarna från intervjun arbetar inte utifrån någon specifik teori men däremot är alla lärarna 

överens om att ha ett brett perspektiv. Samtidigt som det också skiljer sig mellan alla fyra 
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lärarna. Ena läraren från det teoretiska gymnasiet vill helst fokusera på utomeuropeisk 

litteratur i sin litteraturundervisning och medans den andra vill få in mer kvinnliga författare 

och litteratur med internationella perspektiv. Till skillnad från lärarna som kommer från 

praktiska gymnasium som fokuserar på att anpassa undervisningen utifrån elevintressen. 

Däremot fokuserar den ena lärare från ett av det praktiska gymnasium på målen i kursplanen 

för svenskämnet Till skillnad från den andra läraren som tar hjälp av didaktiska verktyg och 

exempelvis brukar utgå från Aidan Chambers didaktiska modeller i boken Böcker inom och 

omkring oss (2011). 

 

6. Slutsats 
 
När lärare ska undervisa om litteratur på gymnasiet måst de selektivt ta fram olika litterära 

texter och genrer. Samtidigt som det finns en kursplan och beskrivning av innehållet för 

litteraturundervisningen så finns det en stor mängd av litteratur som lärare kan använda sig 

av. När lärare A, B, C och D ska göra ett urval bland litteraterära texter utgår de alla från 

kursplanen och elevers intresse. De är alla överens om att det är viktigt att kunna väcka 

intresse för litteratur hos eleverna och finna motiv för att få dem att läsa olika texter. De fyra 

lärarna använder olika källor som artiklar, sociala medier, bokförlag och talkshows. Vidare 

låter de inflytanden från elever, bibliotekarier och utbildningsprogrammens kärnor påverka 

deras urval av skönlitterära texter. Däremot anser majoriteten att en kanon är inget som en 

lärare bör förhålla sig till i litteraturundervisningen. Men oavsett vilket urval som lärarna gör 

påverkas de på ett eller annat vis av tidigare utbildningar, kursplaner och kanonisering. 

 

När lärarna ska arbeta med litteratur i sin undervisning använder de alla muntliga och 

skriftliga uppgifter. Men framförallt är det muntliga arbetssätt som lärarna oftast föredrar att 

använda sig av i sin litteraturundervisning. Eftersom när de beskriver sin 

litteraturundervisning är det muntliga redovisningar och diskussioner som förekommer oftast 

och som de anser är mycket givande för elevernas utveckling av litteraturkunskap Samtidigt 

anser dessa lärare att skriftliga arbeten är lättare att använda när det gäller just bedömning, 

och dessutom är det mer tillgängligt material. Eftersom om lärare ska bedöma muntliga 

arbeten måste de antingen använd ljudinspelning eller bedöma det plats och under just den 

tiden som det genomförs. Vidare är det viktigt för lärarna att ibland kunna anpassa 

undervisningen och litteraturen efter eleverna. Men framförallt visar det sig att anpassningar 

sker oftast hos lärarna som undervisar på de praktiska gymnasium. Ett annat arbetssätt som 
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omtalas av två lärare är högläsning, vilket är något som dessa lärare anser är främjande för 

elevernas läsförståelse. Det är ett sätt för eleverna att tillsammans kunna ta del av äldre eller 

svårare litteratur, och även sätt att förklara svåra ord och/eller tolka texter. 

Sammanfattningsvis anser dessa lärare anser att muntliga arbetsuppgifter är mest främjande 

och betydelsefulla för litteraturundervisningen på gymnasiet. Men beroende på hur starka och 

svaga eleverna är i muntliga och skriftliga arbeten är de alla medvetna om att de alltid 

kommer gynna vissa elever mer än andra 

 

Lärarna använder inte någon specifik teori och har inte någon särskild litteratursyn i 

planerandet av sin litteraturundervisning. Den enda typ av arbetsmaterial som lärare A 

nämner är kurslitteraturen Svenska 2 – Helt enkelt (A. Nilsson & L. Winqvist, 2016). Detta 

läromedel använder hon sig av när hon ska planera och utforma olika uppgifter inom 

litteraturkunskap. Även lärare D nämner att hon använder kurslitteratur; Böcker inom och 

omkring oss (A. Chambers, 2011), vilket är ett läromedel som hon använt sig av när hon 

högläser och utformar sin undervisning. Dessutom använder hon även läromedlet Kahoot för 

att öva på exempelvis litterära begrepp. Vidare använder inte Lärare C någon kurslitteratur 

men däremot använder hon verktyget google-classroom, vilket är verktyg som kan användas 

till att skapa och designa arbetsuppgifter. Till skillnad från lärare B som varken nämner något 

specifikt läromedel eller verktyg vid arbete med litteratur. Därmed går det inte att urskilja 

lärarnas litterära perspektiv eller användning av olika teorier inom litteraturundervisningen. 

Den slutsats som man kan dra är att majoriteten planerar sin undervisning mycket utifrån 

tidigare erfarenheter om upplägg av lektioner och arbetsuppgifter.  

7. Diskussion 
 
7.1 Resultat 
 
Enligt dessa fyra lärare är det fler faktorer som styr och påverkar urvalet av skönlitterära 

texter. Utifrån resultat kan man se att dessa lärare utgår främst från elevers intressen och olika 

programs kärnor. De upplever att det är viktigt för eleverna att kunna koppla litterära texter 

till det nutida samhället och till de program som elever studerar samt till individens tidigare 

erfarenheter. Samtidigt som lärarna utgår från läroplanen påverkas de även av egna intressen, 

utbildningar, bibliotekarier och andra källor. Enligt kursplanen (Skolverket, 2011, s.169) ska 

elever lära sig att uttrycka sina egna intressen och erfarenheter i förhållande till litterära 

texter. Vidare ska litteraturundervisningen öppna för nya perspektiv och tankar om litteratur 
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samt förståelse för andra människors livssituationer från olika epoker (Skolverket, 2011, 

s.169). Därför kan det då komma sig naturligt att lärare utgår mycket från elevers intressen 

och har aktuella litterära verk i åtanke för att på så vis främja elevers lärande i 

litteraturkunskap. Samtidigt måste de även utgå från kursplanen vilket innebär att elever 

måste ta del av genrer som lyrik, prosa och dramatik, och dessutom litterära verk från olika 

epoker som är skrivna av både män och kvinnor. Men när det gäller olika skönlitterära genrer 

nämner två lärare att genren skräck är en genre som tilltalar många ungdomar och väcker ett 

intresse för att läsa litterära texter. Skräck är en sådan genre som vill skrämma läsaren eller 

skapa tvetydigheter hos läsaren. Att många ungdomar föredrar skräckromaner skulle kunna 

bero på att det är en genre som verkligen greppar tag i en och just att det där med att det 

plötsligt händer något hemskt och otäckt eller konstigt och oförklarligt. Till skillnad från 

kärleksromaner som kan upplevas mer förutsägbara, dvs att det är en tjej och kille som träffas, 

en problematik uppstår och det slutar med att de blir förälskade i varandra. Dessutom kan det 

finnas en viss spänning med att läsa skräck och fundera över hur det kommer att sluta.  

 

Det mest förekommande arbetssättet i lärarnas litteraturundervisning är muntliga uppgifter. 

Lärarna är överens om att tala och diskutera i par och/eller grupper om litterära texter är ett 

givande arbetssätt. Det är roligt sätt att arbeta på och skapar motivation till att läsa och arbeta 

med litteratur. Däremot är majoriteten överens om att bedömningen kan vara mer 

problematisk vid muntliga uppgifter och särskilt vid gruppsamtal. Det är svårt för alla att 

komma till tals och det kan bli mycket upprepningar beroende på hur många frågor eller 

ämnen de ska diskutera, tillskillnad från enskilda och skriftliga arbeten som är mer 

tillgängliga och därför lättare att bedöma. Men beroende på hur starka eller svaga elever är i 

skriftliga och muntliga arbeten så försöker lärarna variera och anpassa för att alla eleverna ska 

kunna uttrycka sig och visa sina förmågor och kunskaper. Samtidigt uttrycker två lärare att 

det är viktigt att inte alltid anpassa efter eleverna eftersom de måste både utveckla sina 

förmågor i att tala och skriva om litteratur. Vidare enligt Johansson (2014, s.83) så uppskattar 

elever att föra dialoger med lärare och klasskamrater när man ska ta del av berättelser. Han 

tror att kunskap uppstår i dialog mellan personer och inte genom att den förmedlas färdig från 

lärare till elev (Johansson, 2014, s.84). Jag anser att det finns både för-och nackdelar med 

muntliga och skriftliga arbeten, och därför försöker lärarna till en viss grad anpassa efter 

elevers intresse och förmågor. Samtidigt kan man se att bedömningen ibland kan bli en 

styrande faktor för vilket arbetssätt eller vilken examinationsuppgift som elever ska utföra 

inom litteraturkunskap. 
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Ett arbetssätt som däremot sticker ut bland mängden är högläsning av litterära texter. Då man 

kan anse att elever på gymnasium bör vara mer självständiga och läsa texter på egen hand. 

Men det är inte alltid självklart att alla ungdomar har en god läsvana och att de läser mycket 

skönlitterära texter på fritiden. Därför anser två av lärarna att högläsning är en bra metod för 

att bl.a. utveckla elevers läsförståelse och tolkning av texter. Enligt Johansson (2014, s.23) 

brukar högläsning av skönlitterära texter uppskattas hos både små och stora elever 

(Johansson, 2014, s.83). Dessutom kan berättandet fungera som ett redskap för bra 

diskussioner och förståelse för människor, kulturer och epoker. Berättade i olika former kan 

vara ett bra sätt fånga elevers uppmärksamhet och inte bara inom svenskämnet utan även 

givande i exempelvis historia och religion (Johansson, 2014, s.81).  

 

Det som alla lärare är överens om är att många saknar just en läsvana och det blir därför 

svårare att motivera elever till att läsa romaner som innehåller mycket text till skillnad från 

dikter och noveller. En lärare tror att det kan bero på olika faktorer och en av dem är att 

bildning inte har en tillräckligt hög status i Sverige. Hon anser att det handlar mer om att 

snabbt gå en utbildning, skaffa sig direkt ett jobb och få lön – bli en del av systemet. Eftersom 

ämnet litteraturvetenskap är mindre praktiskt orienterat och bygger därför på en mer teoretisk 

bildningsaspekt. En annan lärare anser att det kan beror på att denna generation inte läser och 

när de väl läser är det korta tweets, inlägg och bloggar. Från början upplevde hon att hon hade 

alldeles för höga ambitioner och var tvungen anpassa väldigt mycket när det gällde texter och 

arbetssätt. Men samtidigt tror hon att det handlar just om att hitta rätt ingång för att fånga 

elevers intresse och få dem att läsa lite mer utmanande texter. Men kan det vara så att den 

digitala tekniken och olika sociala medier är orsaken till att elever får en mindre läsvana? 

Eller är det endast fördomar? Och har lärare för låga ambitioner? Jag upplevde att beroende 

på om elever läser ett teoretiskt program eller ett praktiskt program så kunde ambitionsnivån 

påverkas. Samtidigt anser jag att ambitionsnivån och elevers lärande beror främst på lärarnas 

engagemang och vilka förväntningar som elever har på kursen. Det handlar nog inte om att 

elever läser för lite text utan det handlar snarare om att elever inte läser specifikt skönlitterära 

texter. Utan oftast är det korta texter på sociala medier om exempelvis nyheter, familj och 

vänner, kändisar, bildtexter, beskrivningar av olika ämnen/saker. Därför gäller det att elever 

hittar skönlitterära texter som kan kopplas till ämnen som de är intresserade av och läser 

mycket om på olika medier, och på så vis öka sin läsvana. För jag anser att om man har en 

vana att läsa skönlitterära texter blir det lättare att ta sig an äldre och mer utmanande litteratur. 
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Samtidigt finns det nog undantag, då en del texter kräver nästan att man har en bakgrund och 

är väl informerad om den epoken som texten skrevs.  

 

En intressant aspekt som en av lärarna tar upp är miljö och läsupplevelse. Jag är överens om 

att miljön och upplevelsen i undervisning har en viss inverkan på hur elever mottar och 

bearbetar information. Det är rätt självklart att en stökig och brusig miljö kan skapa 

koncentrationssvårigheter, men frågan är om fysiska detaljer som böcker, tidningsställ och 

soffor kan främja litteraturundervisningen. Jag anser att miljön kan påverka elevers inlärning, 

men att de skulle bli mer intresserade av litteratur tvivlar jag nog på. Däremot kan det vara ett 

sätt att markera vad man vill att denna miljö ska representera; exempelvis ett mysigt och 

trivsamt läsrum. Det kan möjligtvis vara ett sätt att skapa lugn och få elever att fokusera på 

uppgifter eller läsning av litteratur. 

 

7.2 Metod och genomförandet av studien 
 
När det gäller utförandet av studien så valde jag att göra semistrukturerade intervjuer för att ta 

reda på syftet med studien. Men man kan också tänka sig att man skulle ha kunnat ha göra en 

typ av enkätstudie där lärare får ett frågeformulär att fylla i. Detta skulle då kunna vara ett sätt 

att ge lärare mer tid till att utförligt kunna besvara frågorna, eftersom en intervju sker endast 

under en viss tid och dag. Samtidigt finns risken för att lärare överarbetar svaren och försöker 

framställa sig som en riktigt överambitiös lärare som exempelvis bygger sin undervisning på 

massa olika vetenskapliga teoretiska utgångspunkter. Det kan möjligtvis vara så att lärarna 

använder eller har använt teorier, men som kanske inte förekommer vanligtvis i deras 

undervisningen. Vidare när det gäller intervjufrågorna så var det särskilt intervjufrågan om 

teori och litteratursyn som skapade mycket reflektioner hos lärarna. Eftersom majoriteten 

upplevde att frågan var lite otydlig och därför svår att besvara, vilket kan ha berott på att 

frågan var svårformulerad. Samtidigt kan litteraturteori eller litteraturperspektiv vara en 

aspekt som många lärare använder sig av men inte reflekterar om när de planerar sin 

undervisning eller väljer ut litterära texter.  

 

I denna studie intervjuade jag endast kvinnliga lärare och vilket var ett slumpmässigt urval. 

Men det hade också kunnat vara intressant att få in manliga lärares perspektiv på urval och 

arbetssätt, och se om deras tankar och åsikter hade skiljt sig från de kvinnliga lärarna. 

Dessutom hade man även kunnat tänka sig att intervjua fler lärare och lärare från olika 
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kommuner i Sverige för att få ett större perspektiv på hur lärare runt landet undervisar om 

litteratur. Men på grund av begränsad tid så har det inte funnits möjligheter till att intervjua ett 

flertal lärare som arbetar i olika städer.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie grundar sig endast på specifikt dessa fyra lärares 

kunskaper och erfarenheter. Därför kan man inte dra generella slutsatser om lärares 

legitimering av skönlitteratur, arbetssätt och skillnader mellan yrkesförberedande och 

högskoleförberedande gymnasium. Men däremot kan man få en viss inblick om motiven till 

lärares selektion av skönlitterära texter, vilka metoder och källor man kan använda sig av och 

vilket perspektiv lärare har inom litteraturvetenskap.  
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