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ABSTRACT 
I föreliggande examensarbete har en undersökning företagits med syfte dels att identifiera 
vilka urvalsprinciper som lärarna vid en gymnasiesärskola och en gymnasieskola i en 
mellansvensk kommun begagnar sig av när det gäller den skönlitteratur som eleverna får läsa 
i svenskundervisningen, dels att utröna vilken slags skönlitteratur som används i 
undervisningen i svenska. Som grund för studien har vi genomfört intervjuer med åtta lärare 
som utgör den grundläggande informationskällan. Intervjuutsagorna har analyserats i ljuset av 
gällande kursplaner och ämnesbeskrivningar. För diskussionen fungerar Wolfgang Klafkis 
kritisk-konstruktiva didaktik som bakgrund. En slutsats är att lärarnas urvalsprinciper utgår 
från vissa primära motiv ur styrdokumenten, som att den skönlitterära läsningen skall väcka 
reflektion, uppmuntra till läsning och verka för att eleverna stiftar bekantskap med klassiska 
litterära verk. En annan slutsats är att elevinflytande i olika mån och på skiftande sätt är 
avgörande för den litteratur som slutligen väljs. En fråga vi ställt oss i slutdiskussionen är om 
elevernas fria val av skönlitteratur får så stort utrymme att det kan inverka på andra moment i 
svenskämnet. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
I gymnasieskolans svenskundervisning är läsning av skönlitteratur ett väsentligt inslag. Vilken 
litteratur som eleverna skall läsa finns inte konkret angivet i kursplaner eller 
ämnesbeskrivningar för svenskkurserna utan det faller på varje lärare att tolka dessa och välja 
ut vilka verk som eleverna får ta del av.  

Brodow och Rininsland, författare till Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik 
och teori, menar att kursplanerna för ämnet svenska är ”mycket allmänt och kortfattat 
formulerade” och att dessa ”lämnar över mycket av ansvaret för uttolkningen på de enskilda 
skolorna”.1 Vi är båda verksamma svensklärare i gymnasieskolan och har märkt att det skiljer 
sig mycket åt mellan lärarna i fråga om vilken skönlitteratur de väljer att använda i sin 
undervisning och tror att det dels har sin orsak i dessa allmänna och kortfattade formuleringar, 
dels i att kursplanerna endast förklarar varför vi ska läsa men inte vad.  

Gunilla Molloy förklarar i boken Att läsa skönlitteratur med tonåringar att lärare gör 
didaktiska val när de bestämmer vad för slags skönlitteratur de skall använda i sin 
undervisning. Dessa val kan synliggöras genom de didaktiska grundfrågorna Vad (innehåll), 
Hur (förmedling) och Varför (motiv)2 och vi menar att det ur ett sådant perspektiv torde vara 
synnerligen angeläget att frågor om urval och innehåll i förhållande till kursmålen ofta sätts 
under lupp. Det är alltid någon, till exempel läroplanens upphovsmän, eleverna eller de 
enskilda lärarna, som anser att något, i det här fallet en litterär text, av någon orsak är viktig 
för de lärande, menar Wolfgang Klafki.3 Hur svensklärare egentligen väljer ut vilken 
skönlitteratur som skall ingå i deras undervisning och i vilken utsträckning kursplaner och 
ämnesbeskrivningar är vägledande är väsentliga frågor i det pedagogiska arbetet. 

Dessutom upplever vi i vårt yrkesutövande att skönlitteraturen ibland sätts på undantag 
av ungdomarna – vissa gymnasieelever hävdar bestämt att de aldrig har läst en enda bok i hela 
sitt liv – varför det kan vara av vikt att reflektera över skönlitteraturens roll och syfte – och 
inte minst ställning – i undervisningen. 

2. SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR  

2.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka vilken sorts skönlitteratur – ungdomsböcker, klassiker4, 
lättlästa omarbetningar etc. som eleverna på en yrkesförberedande gymnasieskola och en 
yrkesförberedande gymnasiesärskola får ta del av i svenskundervisningen.5 Vi avser också att 
identifiera urvalsprinciperna – dvs. vem väljer litteraturen och hur görs det, vilken slags 
litteratur väljs ut och i vilket syfte? – och hur resultaten förhåller sig till de 

                                                 
1Brodow, B. & Rininsland, K. (2005) Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori. Lund: Student-
litteratur, s. 10. 
2 Molloy, G. (2003) Att läsa skönlitteratur med tonåringar.  Lund: Studentlitteratur, s.37. 
3 Klafki, W. (1997) ”Kritisk-konstruktiv didaktik” i Uljens, M. (red) Didaktik – teori, reflektion och praktik. 
Lund: Studentlitteratur, s.221. 
4 Klassiker är, enligt Jan Thavenius, litterära verk som behåller sin aktualitet över längre tid i en kulturkrets och 
de är ”fastare etablerade än andra texter och utsätts just därför för ständiga omtolkningar”; se Thavenius, J. 
(1999) ”Gymnasiets litterära kanon”, i Thavenius, J. (red) Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur, s.134. 
5 I likhet med Edmund Knutas använder vi begreppen yrkesförberedande respektive studieförberedande trots att 
dessa begrepp inte finns officiellt då vi menar att de används i dagligt tal. Se Knutas, E. (2008) Mellan retorik 
och praktik: En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares 
svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994 (ak avh.). Umeå: Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt 
Arbete (NaPa), s.128.  
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ämnesbeskrivningar och kursplaner som hör till de respektive skolformer vilka är föremål för 
vår undersökning.  

2.2 Avgränsningar 
Vår studie omfattar åtta lärare på dels en gymnasieskola, dels en gymnasiesärskola. Fokus 
ligger endast på den litteraturläsning, valfri eller styrd, som initieras av lärarna i 
svenskundervisningen. Vi gör ingen åtskillnad mellan de två skolformerna i våra analyser och 
i diskussionen av våra resultat. Detta dels eftersom skolformerna är lokalmässigt integrerade 
under samma tak, dels på grund av att inkludering av de två skolformerna är en framskjuten 
skolutvecklingsfråga i den aktuella kommunen i dagsläget vilket motiverar att inte söka 
skillnader i föreliggande studie. 

3. METOD 
Vi valde intervjuform i vår studie då vi på förhand inte visste vart svaren skulle leda oss och 
eftersom vi inte ville styra lärarnas svar i någon riktning. Vi har i studien använt oss av 
kvalitativa intervjuer eftersom dessa har en låg grad av standardisering vilket innebär att 
frågorna ger intervjupersonerna utrymme för att svara med egna ord. Kvalitativa intervjuer 
har som mål att identifiera och upptäcka den intervjuades uppfattning om något fenomen6 och 
därför menar vi att det var en lämplig metod i förhållande till syftet med studien. Vi ansåg det 
överensstämma mer med vårt syfte att utföra ett något större antal intervjuer än att göra några 
färre djupintervjuer då syftet med studien är att få en mer allmän bild av lärares 
urvalsprinciper på denna skola. Vi valde att använda förskrivna frågor men med friheten att 
vidareutveckla dessa och låta intervjuerna övergå i samtal med den intervjuade. De åtta 
intervjuerna genomfördes alltså med en låg grad av strukturering eftersom frågorna vi valt att 
ställa var öppna dvs. att eventuella följdfrågor följde representantens tankar. Ett sådant 
tillvägagångssätt kan leda intervjun/samtalet i många olika riktningar vilket vi ansåg vara en 
förutsättning för att få en större bredd i svaren på våra frågor.  

Urvalet av lärare som tillfrågades grundade sig delvis på att de fanns lätt tillgängliga då 
vi föredrog att utföra fysiska intervjuer eftersom vi upplever det som en naturlig, avspänd 
form för dialog. Antalet lärare som intervjuades är anpassat efter studiens syfte. Vi anser att 
antalet – som motsvarar i det närmaste hälften av svensklärarna – är så pass stort att en 
representativ bild av hur skönlitteraturen behandlas i svenskundervisningen på den aktuella 
skolan torde kunna framträda. För att kunna garantera att deltagandet är konfidentiellt trots att 
vi intervjuar en så pass stor del av svensklärarna på skolan har vi inte tagit med några 
uppgifter om lärarnas ålder eller utbildning vilka direkt kan kopplas till personerna.  

För att kunna utröna hur intervjuutsagorna förhåller sig till ämnesbeskrivningar och 
kursmål närläste vi dessa styrdokument. Vi har även tagit del av viss forskning som rör 
studiens syfte.  

4. GENOMFÖRANDE 
4.1 Intervjuer 
På den gymnasieskola som vi valt att studera arbetar nio lärare som bedriver undervisning i 
kärnämnet svenska. På gymnasiesärskolan som lokalmässigt är integrerad med den 
gymnasieskola där övriga lärare arbetar finns åtta lärare som undervisar i samma ämne. Båda 
gymnasierna har yrkesförberedande program. I skolbyggnaden inryms ett bibliotek som har 
en heltidsanställd bibliotekarie. Där finns bland mycket annat en del klassuppsättningar med 
                                                 
6 Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur, s.78. 
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skönlitteratur till lärarnas förfogande. Vi valde att intervjua åtta lärare. Samtliga i 
undersökningsgruppen undervisade vid intervjutillfället i svenska. Hälften av de intervjuade 
arbetade på gymnasieskolan, de övriga fyra tjänstgjorde på gymnasiesärskolan. Rektorerna på 
respektive skola tillfrågades via mejl om tillåtelse att genomföra intervjuerna. Också de lärare 
som vi valde ut kontaktades via mejl där vi berättade om vår studie, dess syfte i ett initialt 
skede av vår undersökning samt vilka frågor vi skulle ställa. Här informerades också lärarna 
om att deltagandet är konfidentiellt. Intervjuerna genomfördes under senvåren 2009. Samtliga 
tillfrågade tackade ja till att medverka i studien. De lärare som intervjuades var fem kvinnor 
och tre män. De intervjuade lärarna kallas i fortsättningen för Annika, Bertil, Carin, Doris, 
Elsa, Frans, Gustav och Helena. De fyra förstnämnda arbetar vid gymnasiesärskolan och de 
övriga fyra vid gymnasieskolan. Annika, Bertil, Carin och Frans är behöriga svensklärare. 
Platsen för intervjuerna var lärarnas arbetsrum eller angränsande lokaler, helt utifrån vad de 
intervjuade lärarna önskade, och pågick i snitt i 50 minuter per intervju. Vi utförde fyra 
intervjuer var och tog anteckningar för hand under tiden. 

4.2 Dokument- och litteraturstudier 
Eftersom vi avser att analysera hur intervjuresultaten förhåller sig till gällande 
ämnesbeskrivningar och kursplaner har vi ur dessa dokument7 vaskat fram de formuleringar 
som enligt vårt förmenande rör läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen i dessa två 
skolformer. Skrivningarna kring läsning av skönlitteratur presenteras nedan under rubriken 
Resultat. Värt att notera är att det inte finns några aktuella lokala kriteriebeskrivningar att ta 
del av.8 
 Vi har använt oss av Eva Forsbergs uppsats ”Elevinflytande och elevcentrerad 
undervisning – som hand i handske eller…?” där hon problematiserar innebörden av 
elevinflytande. Hon diskuterar bland annat kring att för att eleven skall kunna formas och 
utvecklas så måste läraren fungera som dörröppnare så att eleven får möjlighet att möta andra 
åsikter och värderingar än sina egna.9 Gunilla Molloy diskuterar i boken Att läsa 
skönlitteratur med tonåringar bland annat kring lärares val av skönlitteratur i skolan och att 
valet av denna skönlitteratur alltid är förknippat med didaktiska val som har betydelse för 
eleverna.10 De olika svar som kommer fram på didaktiska frågor synliggör bland annat 
komplexiteten i olika lärares val och borde utgöra grunden för reflektioner kring de val som 
lärarna gör.11 Bengt Brodow och Kristina Rininsland har i en bred undersökning studerat 
vilken skönlitteratur som läses i grundskolans senare del och i gymnasieskolan. De menar att 

                                                 
7 SV1150 (kursplan gymnasiesärskolans nationella program): 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=1321&id=SV&extraId= 
SV1150 (ämnesbeskrivning gymnasiesärskolans nationella program): 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=5&skolform=1321&id=3984&extraId
= 
SV1201 (kursplan Svenska A gymnasieskolan): 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=5&skolform=21&id=3205&extraId= ; 
SV1202 (kursplan Svenska B gymnasieskolan): 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=5&skolform=21&id=3206&extraId= ; 
Svenska (ämnesbeskrivning gymnasieskolan): 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
8 Även om sådana vore önskvärda finns, som Per Måhl påpekar, ”inget påbud om lokala kriteriebeskrivningar”; 
se Måhl, P (2005) ”I förväg uppställda krav” i Lindström, L & Lindberg, V. (red) Pedagogisk bedömning - Om 
att dokumentera , bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS förlag, s.57. 
9 Forsberg, E. (2004) ”Elevinflytande och elevcentrerad undervisning – som hand i handske, eller…?” i Englund, 
T. (red) Skillnad och konsekvens: Mötet lärare-studerande och undervisning som meningserbjudande, Lund: 
Studentlitteratur, s.100. 
10 Molloy (2003) s.31. 
11 Molloy (2003) s.34. 
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”De tre vikigaste faktorer som styr valet tycks vara: 1. Lärarens didaktiska mål, 2. Lärarens 
kunskap om elevers mognad och förmåga att ta till sig litterära texter, 3. Elevers tips och 
önskemål”.12 Dessa resultat är givetvis av intresse för oss då vår undersökning är ute i samma 
ärende om än i mer blygsam skala. 
 Anette Årheim urskiljer i sin studie ”Perspektiv på värdet av skönlitterära 
läserfarenheter” två olika sätt att se på vad begreppet läsning innebär. Begreppet har för en 
del lärare vidgats till att likväl som skönlitterär läsning gälla lyssnande till cd-böcker, 
högläsning och filmatisering av skönlitterära verk medan andra lärare har traditionella 
föreställningar om varför man bör stimulera eleverna till traditionell bokläsning av 
skönlitterära verk.13 Också Edmund Knutas iakttar skillnader i svenskämnets praktik. Han 
menar att olika elever möter olika svenskämnen då ämnet styrs av vad läraren väljer att sätta 
fokus på i undervisningen.14 Knutas har studerat fyra svensklärares undervisning och bland 
annat kommit fram till att det i huvudsak är en litterär kanon15 som gäller när litteratur väl 
behandlas i svenskundervisningen.16 Lars Brink menar rentav att det råder brist på förnyelse 
av egen kraft hos svensklärare som leder till att vissa genrer försummas, vilket är en slutsats 
av hans undersökning av hur svensklärare tillägnar sig sina professionsinriktade litterära 
preferenser.17 

Det didaktiska perspektiv vi har valt är Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik. 
Klafki är ett betydande namn i den didaktiska debatten. Det som gör Klafki relevant för vår 
studie är att han ur ett teoretiskt perspektiv reflekterar över möjliga praktiska tillvägagångssätt 
som kan användas i undervisningen. I artikeln ”Kritisk-konstruktiv didaktik” formulerar 
Klafki åtta teser utifrån frågeställningen ”Vad gör innehållet i en kultur till ett pedagogiskt 
motiverat innehåll i skolans undervisning och inlärning?”.18 Hans synsätt är av stort intresse 
när stoffet i undervisningen problematiseras ur olika synvinklar. Han intresserar sig nämligen 
för ”den innehållsliga sidan av detta problemkomplex, alltså frågor kring undervisnings- och 
inlärningsinnehållet”.19  

5. RESULTAT 
Här kommer vi för det första att presentera våra sammanfattningar av vad ämnesbeskrivningar 
och kursplaner i gymnasieskolans svenska A och B samt svenska på gymnasiesärskolans 
nationella program förtäljer om läsning av skönlitteratur. Det kan vara av värde för läsaren att 
ta del av styrdokumentens utgångspunkter före mötet med de intervjuade. För det andra 
presenteras sammanställningar av de åtta intervjuerna. Vi har valt att redovisa intervjuerna var 
för sig för att skapa en överskådlighet i resultatet. Detta för att vi tror att det minimerar 
riskerna för förvirring hos läsaren.  

                                                 
12 Brodow & Rininsland (2005) s.130. 
13 Årheim, A. (2009) ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter” i Kåreland, L. (red) Läsa bör 
man…?- den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber, s.71. 
14 Knutas (2008) s.28. 
15 Med Jan Thavenius ord kan en skollitterär kanon beskrivas som ”ett litterärt arv, ett urval av litterära verk” 
som ”man menar att alla elever bör stifta bekantskap med. Syftet är att de ska få en gemensam kulturell 
referensram genom att läsa de författare som ingår i kanon.” Se Thavenius, J. (1999) ”Traditioner och 
förändringar” i Thavenius, J. Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur, s.19.   
16 Knutas (2008) s.281. 
17 Brink, L. (2009) ”Skönlitteraturens väg till klassrummet – om läskarriär, skolkanon och verklighetsanpass-
ning” i Kåreland, L. (red) Läsa bör man…?- den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: 
Liber, s.61 
18 Klafki (1997) s.221-227. 
19 Klafki (1997) s.215. 
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5.1 Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande utbildning på samma sätt som 
gymnasieskolan i nationella eller specialutformade program. Ett av kärnämnena inom dessa är 
svenska som läses i 200 timmar på 4 år. De styrdokument som här behandlas är 
ämnesbeskrivning samt kursplan för ämnet Svenska på särskolegymnasiets nationella 
program (SV1150). Betygsskalan är tvågradig: Godkänt eller Väl godkänt.  

Det finns inga direkta anvisningar om vilken skönlitteratur som ska läsas inom 
svenskämnet i dessa styrdokument men några huvuddrag i dokumenten kan iakttas vad gäller 
hänvisning till val av litteratur. Ett av dem är att svenskämnet skall bidra till att eleverna lär 
känna sin egen kultur och en skrivning säger att ”i språket finns ett lands historia och 
kulturella identitet”. Eleverna skall även läsa litteratur från andra kulturer då eleven 
”utvecklar sin förmåga att förstå kulturell mångfald genom att möta litteratur från Sverige och 
andra delar av världen”. Litteraturläsningen ses som ett hjälpmedel att forma motbilder till 
rasism, odemokratiska förhållningssätt och ge inlevelse i det som är annorlunda. Genom att 
läsa litteratur (och även se film och drama) ska eleverna få kunskaper om barns, kvinnors och 
mäns livsvillkor i olika tider och i olika delar av världen. 

Ett annat huvuddrag som genomsyrar båda dokumenten är att elevernas utveckling som 
individer påverkas genom läsning av skönlitteratur. Förutom syftet att den egna förmågan till 
fantasi och lust att lära ökar genom läsning är målet med läsningen att eleven också lär känna 
sig själv, utvecklar sin identitet och självbild, får fördjupad kunskap om sin egen livssituation 
och utvecklar sin förmåga till inlevelse. Genom att läsa lär sig eleven se sammanhang, tänka 
logiskt, granska och värdera. Elevens utveckling är sammanvävd med att få en vidgad 
omvärldsuppfattning och fördjupad förståelse för andra människor. Överlag gäller att den 
valda studieinriktningen skall vara en utgångspunkt i ämnet, därigenom också i litteraturvalet. 
Förutom dessa syften är en uppgift för ämnet är att uppmuntra till läsning som leder till att 
eleverna gärna och på egen hand söker sig till litteraturen för kunskap och glädje och ger 
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. 

I kursmålen finns det få punkter om vad eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs som 
kan ge någon ledning i valet av skönlitteratur. Dessa är: 

  
• kunna läsa och förstå texter av olika slag samt kunna diskutera upplevelser av t.ex. litteratur, film och 

teater 
• kunna samtala om bilder och texter i olika medier och kritiskt granska innehåll och budskap 

 
Betygskriterierna ger ingen ytterligare vägledning. För betyget Godkänd gäller endast denna 
punkt läsning av litteratur:  
 

• Eleven samtalar om innehållet i texter av olika slag 
 
Och för Väl godkänt: 
 

• Eleven relaterar innehållet i texter av olika slag till egna tankar och erfarenheter 

5.2 Gymnasieskolan 
På den yrkesförberedande gymnasieskolan läses Svenska A på två terminer medan Svenska B 
tar fyra terminer i anspråk. Centrala styrdokument för gymnasieskolans kurser är dels 
ämnesbeskrivningar, dels kursplaner med betygskriterier. Vad gäller gymnasieämnet svenska 
summeras dess syfte, strävansmål samt ämnets karaktär och uppbyggnad i 
ämnesbeskrivningen. Det dokumentet kompletteras i det följande med kursplanerna för 
Svenska A (SV1201) respektive Svenska B (SV1202), då det är dessa kurser som är aktuella 
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på den gymnasieskola som vi har valt att undersöka. Nedan koncentreras – i refererande och 
citerande ordlag – ur ovan tre nämnda styrdokument de skrivningar som involverar inslag som 
konkret handlar om eller åtminstone kretsar kring just läsning av skönlitteratur. 
 Ämnesbeskrivningen inleds med att utbildningens syften definieras: ”Utbildningen i 
ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten, att 
utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande.” Något 
längre fram påpekas att kulturell identitet ”uttrycks bl.a. i språket och litteraturen”.  
Utbildningen syftar vidare till att ”bidra till framgång i studierna och förmågan att 
kommunicera med andra” och till att ”utveckla förmågan att tala och skriva väl samt öka 
lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift”. Ytterligare ett syfte är 
att ge eleverna ”möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och 
diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter”. Ibland finns under rubriken 
”Ämnets syfte” som synes också skrivningar som snuddar vid det praktiska utförandet. 
Genom ”läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig se 
sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera”. Avsnittet avslutas på följande sätt: 
”Inom svenskämnet skall eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina 
färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika texter och kulturyttringar.” 
 De målbeskrivningar som finns under ämnesbeskrivningens rubrik ”Mål att sträva mot” 
skall inte förväxlas med kursplanernas mål som handlar om vad eleverna skall ha uppnått 
efter avslutad kurs. I ämnesbeskrivningens strävansmål finns bland annat några formuleringar 
som mer specifikt angår läsning i allmänhet och läsning av skönlitteratur i synnerhet. Skolan 
skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven ”fortsätter att utveckla den egna 
läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, 
såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och 
informationsrikt samhälle”. En annan strävan, som mer konkret siktar mot läsning av 
skönlitteratur, är att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig 
skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till 
litteratur som en källa till kunskap och glädje”. Eleven skall därtill ”få möjlighet att utveckla 
en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig kunskap 
om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider”. Ytterligare en strävan 
som direkt omtalar skönlitteratur är att eleven skall ges kännedom om litteratur i Norden. 
 Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i ämnesbeskrivningen ges 
litteraturen genast en prominent plats: ”I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en 
helhet. Kunskaper i och om språk och litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll.” Vidare sägs 
att litterära, språksociologiska och språkteoretiska infallsvinklar interagerar i syfte att bland 
annat bidra till ”en större förståelse av litteraturen och en djupare kunskap om den”.  
 Språk och litteratur utgör enligt ämnesbeskrivningen det väsentliga innehållet i både 
Svenska A och Svenska B, men tyngdpunkterna är olika. ”Läsning för lust och glädje, för 
självkännedom och för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider” 
ingår i kursen Svenska A. I Svenska B fokuseras litterära och andra texter ”tydligare som 
kunskapskällor”, och perspektivet ”vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I 
kursen accentueras starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande 
samhällsförhållanden.” Man kan notera att det aktuella styrdokumentet använder sig av ett 
”vidgat textbegrepp” som förutom skrivna och talade texter även innefattar bilder. Där står 
också: ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även 
avlyssning, film, video etc.” 
 Också i kursplanerna finns som nämnts målbeskrivningar. Där är det emellertid inte 
fråga om strävansmål utan mål som eleverna skall ha uppnått när kursen är avslutad. 
Formuleringen i kursplanen gällande Svenska A om att eleven skall ”känna till några vanliga 
myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika 
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tider”, är åtminstone en indirekt syftning på skönlitterär läsning. Mer påtagligt handlar det om 
läsning i sig när planen föreskriver att eleven skall kunna ”formulera egna tankar och 
iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från 
olika tider och kulturer”. I kursplanen för Svenska B har litteratur och läsning en något större 
plats. Efter avslutad kurs skall eleven ”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter 
från olika tider och kulturer”, och vidare skall eleven ha tillägnat sig och ha kunskap om 
”centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med 
författarskap från olika tider och epoker”. 
 Skrivningar som innefattar läsning finns också i kursplanernas betygskriterier. Bland 
kriterierna för betyget godkänt i A-kursen fokuseras läsning direkt i två: ”Eleven 
sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter”, är en smula vagare än det därpå följande 
kriteriet: ”Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter från 
olika tider och kulturer, sammanfattar innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser 
kring läsningen.” För betyget väl godkänt tillkommer att eleven ”läser även mer avancerade 
texter av olika slag, relaterar det lästa till sina kunskaper och erfarenheter och reflekterar över 
innehåll och form”. För högsta betyg krävs att eleven ”gör jämförelser mellan olika tiders sätt 
att skildra olika motiv i skilda kulturer och relaterar dem till sin egen tid och sin egen 
livssituation”. I betygskriterierna för Svenska B är litteratur och läsning satt i skarpare fokus. 
Av fem kriterier för betyget godkänt handlar tre om skönlitteratur. För det första krävs att 
eleven ”tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film 
och påvisar samband och skillnader”, för det andra att eleven ”diskuterar innehåll, gestalter 
och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i tal och skrift” och för det tredje att 
eleven ” redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar”. För att nå betyget 
väl godkänt krävs ett större mått av reflektion och analys: ”Eleven analyserar och tolkar 
självständigt litterära texter och använder sig av litterära begrepp”, och ”reflekterar vid 
läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och över 
textens giltighet för vår tid”. För att eleven skall nå betyget mycket väl godkänt krävs därtill 
att denne ”läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande 
till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått”, samt ”tolkar bildspråk och 
uppfattar olika innebörder i lästa texter”. 

5.3 Sammanställning intervjuer 
De intervjufrågor vi ställde var: 
Fråga 1: Vilken slags skönlitteratur använder du i undervisningen? 
Fråga 2: Vilka urvalsprinciper för skönlitteratur i undervisningen använder du? 

5.3.1 Annika 
När Annika väljer skönlitteratur i sin undervisning utgår hon, som hon säger, helt utifrån 
elevernas egna val, hon använder sig inte av några bestämda verk som eleverna skall läsa. 
Enligt Annika finns det ingen sämre eller bättre litteratur, så kallad kiosklitteratur är lika bra 
som annan eftersom de viktigaste målen med att använda skönlitteratur i svenskämnet enligt 
Annika är att utveckla läsförmågan och att ge eleverna en läsupplevelse.  

Enligt Annika väljer alltså eleverna helt fritt men när vi diskuterar kring begreppet 
”läsupplevelse” och vad man kan mena med det lyfter hon fram andra aspekter som kan ses 
påverka elevernas val av skönlitteratur i hennes undervisning. Dels vill Annika ge eleverna 
möjlighet att prova att läsa flera olika genrer vilket sker genom att hon lånar in eller köper in 
böcker som eleverna kan välja mellan. Vissa elever behöver inlästa böcker eller böcker 
skrivna i/omskrivna till lättläst version och detta begränsar urvalet. De flesta elever väljer sin 
skönlitteratur i klassrummet medan vissa tar med sig böcker hemifrån. Då och då besöks 
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skolbiblioteket och någon gång per termin också stadsbiblioteket där eleverna får låna valfria 
böcker.  

När Annika får frågan om hon uppfattar att det ändå existerar någon slags litterär kanon 
på skolan där hon arbetar eller om hon tänker sig att det finns en sådan som kursmålen i 
svenska syftar på förklarar hon att det finns en slags sådan i vår kultur som nog åsyftas i 
kursmål och som kanske anses viktig av vissa lärare att använda. Vilka verk som i sådana fall 
ingår i denna kanon kan hon inte precisera. Tanken om att det finns en litterär kanon är ändå 
så integrerad att hon anser en sådan vara viktig då den bidrar till att eleverna lär känna sin 
egen kultur och därför är det önskvärt om den kan ingå i undervisningen. Verkligheten ser 
ofta inte ut så menar hon, då det är svårt att väcka elevernas intresse för dessa verk av olika 
anledningar som hon främst härleder till att hon arbetar med särskoleelever. 

5.3.2 Bertil 
Bertil använder en modell som kallas ”självdeklaration” när han vägleder eleverna i deras val 
av litteratur. Den går till så att eleverna får frågor, ett slags test, som leder dem till vissa 
genrer. Detta sker på ett bibliotek så att eleven genast kan leta upp böcker och se om de verkar 
vara intressanta. Det här är enligt Bertil en bra modell för att hjälpa eleven att själv välja men 
ändå ge vägledning och kanske leda eleverna till att upptäcka ny slags skönlitteratur. Det 
primära är att väcka elevernas läslust. Det sker bäst genom att eleverna får söka sin litteratur 
själva på det här sättet, för då är det lättast att hitta rätt.  

Bertil ser den skönlitterära läsningen som en viktig länk till historien och de verk som 
han ändå själv väljer att ha med i undervisningen har ofta en historisk koppling. Han berättar 
som exempel att han ofta läser högt ur böcker skrivna av personer som upplevde andra 
världskriget. Anne Franks dagbok är en av de böcker han använder vid sådana tillfällen. 
Genom historisk litteratur lär eleverna känna sin egen kultur och även andras menar han. 
Genom att läsa eller lyssna till människors berättande om sina upplevelser tar eleverna till sig 
innehållet bättre än genom att läsa de traditionella läromedlen i historia och även 
religionskunskap. 

Det finns, menar han, en litterär kanon som är viktig och han syftar då på verk som tas 
upp i litteraturhistoriska läromedel. Dessa verk är ett led i att lära känna sitt kulturarv och 
därför bör de tas upp i någon form i svenskundervisningen. Men slutligen poängterar Bertil 
återigen: det viktigaste uppdraget för honom anser han vara att väcka elevernas läslust 
överhuvudtaget. 

5.3.3 Carin 
Ett av de verk som Carin ofta använt i sin undervisning är Sandor slash Ida av Sara Kadefors. 
”Eleven skall känna igen sig i litteraturen och ha beröringspunkter i nuet” säger hon och 
poängterar också att litteraturen skall fylla en funktion, det är det viktigaste, och den 
funktionen kan skilja sig från den som den från början hade när den skrevs. Därför, menar 
Carin, kan äldre litteratur vara lika viktig idag även om den skrevs för till exempel etthundra 
år sedan eller mera. Sandor slash Ida har Carin upplevt som en bok som engagerar och tar 
upp frågor som eleverna känner igen sig i. Böcker som filmatiserats använder hon ofta, 
förutom Sandor slash Ida använder hon ofta filmen Odysséen.  

Att känna igen klassiker är viktigt, säger hon, men textens funktion måste också här 
vara i centrum, annars ger det inte eleverna något att lära känna verket. Carin berättar att hon 
tycker att det är intressant att titta på vilka verk som läses på högskolornas kurser i 
litteraturhistoria eftersom det är där, spekulerar hon, som grunden för urvalet av viktig, 
kanonisk, litteratur läggs. Vem bestämmer vad som ska läsas på dessa kurser? Syftet borde, 
funderar hon vidare, vara att det speglar samhällets syn på viktig litteratur och att det påverkar 
grundskolans och gymnasieskolans val av skönlitteratur.  
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Överhuvudtaget söker Carin hitta nya former för att låta eleverna möta litteratur. Hon 
använder ofta sångtexter som ett naturligt sätt för eleverna att komma i kontakt med lyrik. Att 
lyssna på till exempel Lille du av den danska gruppen Gasolin ger ju dessutom ett möte med 
ett främmande språk och det i sig är givande.  

Att lyfta fram kvinnliga författare är angeläget för Carin. Hon har ett tydligt 
genusperspektiv när hon väljer ut litteratur i klassrummet. Bland annat Selma Lagerlöf finns 
alltid med i hennes kurser.  

Hon läser gärna sagor också för äldre elever då hon har upptäckt att de tar till sig dem 
och att de väcker tankar och funderingar som leder till bra diskussioner. Dessutom verkar det 
som, säger hon, att högläsning är något som nästan alla elever tycker om och därför är det 
viktigt i sig. 

Att entusiasmera till läsning är ändå alltid i centrum i undervisningen men vissa 
kommer kanske inte att fortsätta läsa i vuxenlivet och därför är det så viktigt att ge dem andra 
möjligheter till upplevelser av text och berättelser. 

5.3.4 Doris 
För Doris är det viktigt att eleverna får möta olika slags litteratur under svensklektionerna, 
hon menar att det kan ”öppna dörrar” för elevernas fortsatta läsning senare i livet. Doris 
menar att det är vanligt att eleverna hon möter i det närmaste inte läser skönlitteratur alls på 
fritiden och en stor önskan för henne är att locka eleverna att hitta böcker de tycker om och 
hitta sin/sina genrer. Hon strävar alltså efter att erbjuda eleverna ett möte med skönlitteratur 
som kanske leder till att de fortsätter att läsa också efter skoltiden. En annan aspekt av den 
tanken är att Doris menar att det är allmänbildande att ha läst olika slags litteratur och att i alla 
fall känna till vissa större verk vilket också ger eleverna en större förståelse för sin samtid och 
sin kultur.  

På det hela taget menar Doris att hon försöker hålla sig ganska hårt till kursmålen vad 
gäller valet av skönlitteratur även om hon ofta tycker att det är svårt eftersom hon tolkar dessa 
mål som att eleverna behöver läsa en stor mängd litteratur och det hinner inte alla med under 
hennes kurser. Många av de verk som Doris tänker sig borde ingå i hennes 
svenskundervisning om eleverna ska få en någotsånär bred bild av kända verk och stora 
författare som påverkat vår kultur är för svårlästa för hennes elevkategori, kanske också för 
svåra att ta till sig även i förenklad form. Den lösning som Doris har på det problemet är att 
låta eleverna möta verken genom att se filmtolkningar av dem där så är möjligt, att presentera 
författare och läsa korta utdrag ur utvalda böcker.  

Bland de böcker som Doris har i klassrummet finns Ondskan av Jan Guillou och PC 
Jersilds Barnens ö. Dessa två titlar är det många elever som gärna läser och därför är de en bra 
väg in i läsandets värld. Det är inte lätt, menar hon, att välja ut vilka verk som det är viktiga 
att eleverna känner till. För att veta att hon är någotsånär rätt ute väljer hon ofta ett urval som 
finns i existerande läromedel i litteraturhistoria.  

Men i första hand är det ändå elevernas egna val som styr vad de läser. De faktorer som 
mest påverkar det egna valet för eleverna är tillgången på litteratur samt vad som 
språkmässigt fungerar då eleverna har mycket varierad läsförmåga och läsvana. Boktips av 
skolans bibliotekarie har varit uppskattade av elever och även av Doris eftersom hon känner 
att det är viktigt att fler än hon själv tipsar om litteratur så att inte vägledningen styrs av 
endast henne själv och hennes litteraturkännedom som hon upplever som begränsad.  

5.3.5 Elsa 
Elsa säger att böcker var ett centralt inslag redan i hennes tidiga barndom. Hon säger sig 
rentav vara ”fostrad på bibliotek”.  
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Vilken skönlitteratur som används i Elsas undervisning beror till stor del på 
elevunderlaget, i alla fall under det första gymnasieåret då eleverna läser Svenska A. I en 
klass med många ”partytjejer” och där det finns en oro i gruppen menar Elsa att Malin Hedins 
Fjäril utan vingar från 2002 brukar fungera som ett bra diskussionsunderlag. Elsa menar att 
det finns en ”fostrande bit” kopplad till litteraturundervisningen.  

Elsa exemplifierar konkret hur hon använder skönlitteratur i undervisningen med ett 
aktuellt exempel. Hon har en klass som är svag överlag. Ett av problemen är att många av 
eleverna är behäftade med ett klent ordförråd. Den första bok som klassen hade att läsa var 
Torgny Karnstedts Låtsaskungen. De två faktorer som främst styrde Elsas val av bok var 
tillgången till klassuppsättning samt hennes önskan att få en första språklig pejling på 
eleverna, varvid den aktuella boken ansågs lämplig. Därefter skulle eleverna läsa en valfri 
bok. Elsa beskriver olika mål och syften med läsningen av valfri skönlitteratur: Ett mål kan 
vara att eleven skall återberätta handlingen eller delar ur boken, exempelvis genom att 
prestera en skriven personbeskrivning utifrån frågeställningen ”hur lär man känna 
personerna?” Ett andra mål är eleven skall ”sälja in” boken muntligt till klasskamraterna. Ett 
tredje syfte är kopplat till det förra och handlar om att eleven får träning i att våga prata [Elsas 
betoning] överhuvud. Två valfria böcker läses och behandlas i klassen utifrån dessa 
utgångspunkter under det första gymnasieåret. 

Under Svenska B-kursens epokstudium väljs böcker som är representativa för de olika 
epokerna. Elsas klass delar in sig i grupper om tre, fyra elever vardera. Eleverna i gruppen 
läser olika böcker och presenterar dem sedan för de övriga i gruppen. Som exempel berättar 
Elsa att Voltaires Candide gick hem bra i en byggklass – med Elsas ord en typisk ”killklass” – 
men att den boken dessvärre dock ej längre finns i klassuppsättning. Elsa berättar vidare om 
sin undervisning i litteraturhistoria att årets treor har fått epokbestämma sina lästa 
skönlitterära böcker, att de har fått berätta muntligt om vad de läst samt att de har skrivit 
författarporträtt. 

Elsas målsättning är att i möjligaste mån välja klassuppsättningar utifrån gruppens 
behov. Därtill försöker hon ibland också att styra elevernas enskilda läsning i hjälpande syfte, 
exempelvis genom att tipsa om litteratur som kretsar kring homosexualitet i fall där sådan 
läsning kan bidra till att stärka elevens självkänsla. Ibland skriver Elsas elever en så kallad 
läslogg. Elsa beskriver läsloggen som att eleverna för en dagbok över sin läsning där de 
skriver om tio nedslag i boken; det kan röra sig om att välja ut citat eller ställen i boken som 
eleverna upplever som intressanta.  

Elsa menar att vår litterära kanon hör till allmänbildningen men påpekar att eleverna 
inte kan läsa något som de inte är intresserade av eller alls känner till. För att locka eleverna 
till läsning brukar Elsa ägna sig åt bokprat vilket innebär att hon från katedern introducerar 
och rekommenderar böcker i syfte att väcka elevernas intresse och läslusta.  

5.3.6 Frans 
Frans har tydliga ramar för den skönlitterära läsning han vill att eleverna skall prestera. Under 
Svenska A-kursen är två böcker ett minimum. Av dessa två läses en gemensamt i klassen 
medan en roman är valfri. Under B-kursen är fyra böcker minimum, varav två är 
gemensamma och två följaktligen valfria. B-kursens andra gemensamma bok blev under det 
förra läsåret John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in.  

En policy som Frans har är att en klassiker läses i vardera A- och B-kursen. De två 
klassikerna utgör således två av de böcker som läses gemensamt i klassen. Ett exempel på en 
klassiker som kan komma till bruk som gemensam bok i A-kursen är Jack Londons Skriet 
från Vildmarken. Frans berättar att flera elever inte klarar den egentligen ganska lättlästa 
boken. Ett annat gemensamt klassikeralternativ är en förenklad version av Strindbergs 
Hemsöborna. Frans ambition är att eleverna i alla fall ska läsa någon sorts klassiker. Han 
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erinrar om att stöd för den uppfattningen finns i kursplanens formuleringar om litteratur från 
skilda tider. Frans påpekar också att bibliotekets klassuppsättningar i stor utsträckning styr 
valet av litteratur. Som klassuppsättningar finns där exempelvis Stevensons Skattkammarön 
och de tidigare nämnda Skriet från vildmarken och Hemsöborna. Frans menar att 
skolbibliotekets (brist på) utbud styr för mycket. Hans förslag är att mer pengar skall anslås 
för inköp av böcker till skolbiblioteket och att språklärarna mer ivrigt borde inkomma med 
specifika önskemål gällande inköp av skönlitteratur. 

Frans låter eleverna skriva bokprov efter avslutad läsning av de gemensamma böckerna. 
Dessa prov ger ett hum om läsningens genomförande och ställer dels frågor som gäller 
innehållet, dels frågor som kräver mer av fördjupad analys och syftar till att få eleverna att 
reflektera kring vad de läst.  

När det gäller de valfria böckerna kan Frans se att litteratur av dokumentärt och 
verklighetsbaserat snitt är mest populär. Liza Marklunds Gömda, En blomma i Afrikas öken 
av Waris Dirie, Malin Hedins Fjäril utan vingar och Våldtagen av Caroline Malmberg 
Willfox är fyra böcker som Frans elever gärna väljer att läsa. 

Eleverna tar del av skönlitteratur i skiftande former i Frans undervisning. Till exempel 
ägnar de sig åt läsning av noveller. Eleverna får välja berättelser ur novellsamlingar och svara 
på vidstående frågor. Man läser också ”Entimmesböcker”, bland andra förslagsvis Conan 
Doyles De rödhårigas förbund och Poes Morden på Rue Morgue under studiet av den 
litteraturhistoriska epoken realismen. Läsning av klassiska berättelser förknippas således med 
fördel med epoken. Ett annat exempel som Frans lyfter fram i sammanhanget är att eleverna 
får ta del av Swifts Ett anspråkslöst förslag när upplysningen behandlas. Frans använder 
också Bok & Webbs antologibok, bland annat för att servera utdrag ur Decamerone. Vidare 
får eleverna även stifta bekantskap med klassiker genom att se filmatiseringar. Frans brukar 
visa Robinson Crusoe, Frankenstein och utvalda scener ur Hamlet. Ibland låter han därtill 
eleverna själva gestalta scener ur exempelvis Hamlet eller Lysistrate. Frans säger själv att han 
”lägger mycket krut på litteraturhistoria”. 

5.3.7 Gustav 
Gustav uppger att hans ”stora intellektuella intresse är litteratur och historia”. Under Svenska 
A, som alltså sträcker sig över det första gymnasieåret, vill Gustav att hans elever läser minst 
en bok per termin. Den första boken får eleverna välja fritt och Gustav låter dem läsa allt ifrån 
Bert och uppåt. Att den första boken är frivillig beror delvis på att många klassuppsättningar 
är uppbokade. Gustav betonar att han försöker påverka till mer vuxna val, men han anser dock 
att det viktiga är att eleverna läser åtminstone någon bok. Kursens andra bok blir en 
gemensam bok i klassuppsättning. Det kan exempelvis bli fråga om Skriet från vildmarken. 
”Eleverna brukar kunna tänka intressant kring den”, säger Gustav.  

Gustav berättar att kanon finns med vid studiet av olika litteraturhistoriska epoker. 
Under årskurs 2 eller 3 kan till exempel Selma Lagerlöf ingå i något tema. Gustav jobbar 
gärna med ett återkommande tema som han själv har utarbetat. Temat behandlar 
arbetarlitteratur från 1900 till 1990-tal och aktualiseras vanligen i årskurs 3. Eleverna skall 
läsa skönlitterära texter, de skall läsa om författarna samt beskriva tiden. Det blir ett större 
tema och Gustav upplever att det kan vara problematiskt med inlån av böcker. All nödvändig 
litteratur finns nämligen inte i skolans eget bibliotek utan kompletteringar måste göras via lån 
från huvudbiblioteket och andra filialer. Temat har funkat fint till exempel för elever från 
årskurs 3 på industriprogrammet. Gustav menar att epoken borde tilltala eleverna och att de 
flesta av dem är ganska klassmedvetna. Gustav vill ”medvetandegöra dem själva [eleverna] 
om deras egna förutsättningar och om hur det blev som det blev”. Temat kompletteras också 
med att eleverna får se någon spelfilm, till exempel Ådalen 31. Gustavs övergripande motiv 
för temat arbetarlitteratur är att litteraturen speglar historien. Han menar att man i litteraturen 
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får ta del av tankar och idéströmningar som inte finns på samma vis i faktaböcker. Alla epoker 
skildras ur överklassens perspektiv: ”Epoker är de besuttnas tankar och idéer om sin värld”, 
menar Gustav. Arbetarlitteraturen är vanligtvis skriven av eller åtminstone fokuserad på de 
fattigas liv och leverne. Vidare ser Gustav en skillnad mellan å ena sidan Balzac och Dickens 
som skildrar ett i mångt och mycket fiktivt perspektiv medan å andra sidan Zolas syfte 
verkligen är att sätta problem under debatt. Gustavs uttalade syfte med temat är sålunda att 
frammana ett reflekterande hos eleverna. 

Det händer ofta att Gustav möter elever som ställer frågor av karaktären ”Varför måste 
vi läsa gamla böcker? Det är töntigt.” Gustav menar att en av förklaringarna till den initialt 
negativa inställningen hos studenterna är att böckerna sällan har handlat om elevernas klass 
och miljö. Eleverna har lättare att referera till Sverige, till sin egen värld, och det menar 
Gustav är en av anledningarna till att temat som behandlar arbetarlitteratur brukar fungera så 
bra som det oftast gör. 

De klassuppsättningar som eleverna får läsa väljs utifrån vad som finns inne i 
biblioteket. Böcker som brukar bli aktuella i Gustavs undervisning är bland andra 
Hemsöborna och Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. Gustav betonar att han vill välja 
böcker som appellerar till elevernas tänkande. Ibland får eleverna avlägga en skriftlig 
bokrapport där de svarar på frågor och ges möjlighet till fördjupande resonemang. Gustavs 
uppmaning till eleverna lyder som så: ”Skriv bara kortare referat; det är vad du tänker om 
boken som är intressant!” Ett väsentligt mål med elevernas läsning av skönlitteratur är 
reflektion, tycker Gustav. 

Gustav menar att ”idealexemplet” på hur litteraturundervisningen fungerar inbegriper 
litterära diskussioner om realistisk litteratur, att eleverna skriver författarporträtt och att frågor 
som ”hur ser man att boken är representativ för realismen?” diskuteras. Gustav poängterar att 
hans arbetssätt är präglat av att varje tid måste sättas in i sitt sammanhang; dess omgivning 
och förutsättningar måste lyftas fram. Han berättar också att han alltid högläser; detta 
eftersom det är ”en av mina starkare sidor”. 

5.3.8 Helena 
I Helenas undervisning är eleverna huvudsakligen fria att välja vilka romaner de skall läsa. 
Helena kräver dock ”en viss nivå” och tillåter inte att eleverna läser Bert. Många elever gillar 
inte att läsa. Ett sätt att söka motivera eleverna är att de får välja skönlitteratur utifrån eget 
intresse. Helena gör vissa urval av romaner och novellutdrag som kan variera från grupp till 
grupp, och ibland används gemensam litteratur i en klass. Helena menar att hur hon än väljer 
så når hon aldrig samtliga elever, och därav de valfria böckerna. Hon exemplifierar med att en 
klass kan få läsa dels två valfria romaner, dels gemensamma utdrag ur Hemsöborna i syfte att 
få eleverna att läsa. 

Helena menar att det är viktigt att eleverna åtminstone känner till en författare som 
Strindberg. Om Svenska B skulle komma att bli en valbar kurs befarar Helena att litteraturen 
som allmänbildningsvariant kommer att försvinna. Helena sätter starkare fokus på 
litteraturhistoria i B-kursen. Även i A-kursen kan dock utdrag ur noveller och romaner vara 
lämpliga. 

Helena tycker sig se att texter om livet blir allt viktigare för skolungdomarna. I årskurs 1 
finns vanligen ett stort intresse för livsöden och företeelser som utseendefixering och 
utsatthet. Kanske är det en trend i tiden, frågar sig Helena, och konstaterar att eleverna ju har 
klart svårare för att sätta sig in i exempelvis Strindberg än i problem och frågeställningar 
hämtade ur den egna samtiden. Att få eleverna att börja tycka om att läsa är en viktig uppgift, 
menar Helena. Ett medel som hon använder är högläsning, där Helena läser högt för eleverna 
ur vitt skilda litterära verk, såsom A-6171: Jag överlevde Auschwitz av Ferenc Göndör och ur 
Birgittas uppenbarelser. 
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Att eleverna skall få samma grundutbildning är något som Helena markerar med 
bestämdhet.  För att upprätthålla demokratiska ideal skall eleverna ges samma förutsättningar. 
Helena menar också att kvinnliga författare bör lyftas fram, inte minst svenska kvinnor som 
Heliga Birgitta. 

6. ANALYS  
Tre övergripande urvalsprinciper gällande skönlitterär läsning framträder ur intervjuerna med 
svensklärarna. Man syftar till att entusiasmera eleverna till läsning överhuvud, man vill få 
eleverna att reflektera samt låta eleverna möta klassiska litterära verk. Vi behandlar de tre 
huvudsakliga motiven under separata avsnitt i det följande där vi också lyfter fram vilken 
sorts skönlitteratur som kommer ifråga. Under en fjärde rubrik presenterar vi sedan övriga 
faktorer som påverkar lärarnas urval. 

6.1 Att entusiasmera till läsning och metoder för att göra det 
Att motivera till läsning, både under själva skoltiden och i elevens framtid är något som 
prioriteras i flera av de intervjuade lärarnas svar på vad som styr urvalsprinciperna av 
litteratur. Detta syns tydligast på gymnasiesärskolan där alla lärare lägger betoning på detta 
men också de övriga lärarna ser det som en viktig uppgift för svenskämnet vilket ligger helt i 
linje med vad som står i ämnesbeskrivningen för svenskämnet: ”Ett viktigt uppdrag för ämnet 
är också att uppmuntra till läsning så att eleverna gärna och på egen hand söker sig till 
litteraturen för kunskap och glädje.” Bertils ”självdeklaration” är ett exempel på en metod 
som är tänkt att hjälpa eleverna att hitta litteratur som intresserar dem som ett led i att väcka 
läslusten. Också andra metoder kan skönjas i intervjusvaren: Elsa använder sig av vad hon 
kallar bokprat i klasserna. Det innebär att hon presenterar och rekommenderar böcker för att 
ge eleverna möjlighet att upptäcka olika genrer, och att eleverna i hennes klasser ”säljer in” de 
böcker de läst till sina klasskamrater vilket ju leder till att eleverna får en inblick i många 
olika verk. För att på andra sätt ge eleverna tips om olika böcker bjuds i vissa klasser skolans 
bibliotekarie in för bokprat och emellanåt sker besök på stadsbiblioteket på orten. Carin 
använder sångtexter i undervisningen för att ge eleverna en upplevelse av text på ett 
annorlunda sätt. Hennes tillvägagångssätt är samtidigt också en hjälp för dem som är svaga i 
läsning.  
 Ett av de vanligaste sätten att motivera till läsning som framkommer i intervjuerna är att 
låta eleverna få välja fritt. Det är emellertid på sina håll en valfrihet med modifikation. Av det 
som framkommer i intervjuerna med gymnasiesärskolelärarna värderas inte läsupplevelsen 
beroende på vilken litteratur eleverna väljer när de själva får välja bok att läsa. ”Det finns 
ingen sämre eller bättre litteratur”, säger Annika som inte ser något hinder i att eleverna till 
exempel använder så kallad kiosklitteratur, och när Bertil hjälper eleverna att hitta den genre 
som passar dem genom en ”självdeklaration” säger han inget om att han utesluter någon genre 
eller nivå när det gäller vad eleverna kommer fram till för slags litteratur. På gymnasieskolan 
däremot är lärarna något mer styrande vid elevernas så kallade fria val. Helena tillåter inte 
viss litteratur, till exempel ”Bert-böcker”, och Gustav försöker påverka eleverna till ett 
”vuxnare val” medan Elsa säger att hon styr elevernas bokval i ett hjälpande syfte där hon 
märker att det kan vara av värde för den enskilda eleven.  

6.2 Skapa reflektion som urvalsprincip 
Som vi har sett i sammanställningen av ämnesbeskrivningar och kursmål gällande 
svenskämnet ovan är elevernas förmåga till reflektion ett väsentligt eftersträvansvärt inslag. 
Det gäller både för gymnasiesärskolan och för gymnasieskolan. I intervjuutsagorna är det 
tydligt att styrdokumentens skrivningar om reflektion och utvecklad förmåga till inlevelse är 
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av stor betydelse för undervisningens praktiska utförande inte minst när det gäller läsning av 
skönlitteratur. Olika lärare formulerar sig emellertid med olika grad av precision i ärendet. 
Den som i intervjuerna tydligast förfäktar begreppet reflektion är gymnasieläraren Gustav. 
”Ett väsentligt mål med elevernas läsning av skönlitteratur är reflektion”, säger han, och det 
manifesteras påtagligt i hans undervisning. Efter att eleverna i A-kursen har läst en första 
valfri bok är det dags för en klassuppsättning. Gustav vill uttryckligen välja böcker som 
”appellerar till elevernas tänkande” varför exempelvis Skriet från vildmarken blir aktuell om 
den är tillgänglig. Gustav har utifrån sin tydliga utgångspunkt goda skäl att välja just den 
boken eftersom eleverna, som han säger, ”brukar kunna tänka bra kring den”. Under B-kursen 
fokuseras reflektionen i hans undervisning ytterligare och med större dignitet, ja rentav med 
ett socialt patos. Gustav genomför nämligen då ett tema om arbetarlitteratur som syftar till att 
genom reflektion ”medvetandegöra” eleverna ”om deras egna förutsättningar och om hur det 
blev som det blev”. Här kan man notera att elevernas reflektion, självkännedom och kulturella 
identitet mycket riktigt står i centrum – samtidigt som det kan tyckas som att läraren sitter 
inne med ett ”facit” som han vill att elevernas nyvunna insikter skall göra dem medvetna om. 
 Gymnasieläraren Elsa arbetar med reflektionen på ett något annorlunda sätt. Hon menar 
att det finns en ”fostrande bit” kopplad till litteraturundervisningen och motiverar på så vis sitt 
sätt att välja litteratur utifrån elevgruppens behov. Givetvis skulle man även i Gustavs fall 
kunna tala om en fostran i anknytning till hans tema kring arbetarlitteratur, men en skillnad är 
uppenbar i och med att Elsa talar för en mer individualiserad variant. Ett exempel på hur hon 
kan arbeta i helklass är när Fjäril utan vingar valdes som klassuppsättning med utgångspunkt 
i en oro som fanns i den specifika klassen. Valet av bok gjordes utifrån erfarenheten att den 
”brukar fungera som ett bra diskussionsunderlag”. Vidare försöker hon på individnivå leda 
elever till litteratur som kan vara relevant för den enskilde, då hon menar att ”läsning kan 
bidra till att stärka elevens självkänsla”. Ett tredje exempel på hur Elsa jobbar med att nå 
målet att eleven skall reflektera är arbetet med läslogg där eleverna får välja ut ställen de 
fastnar för ur böckerna som de läser. Att skriva loggen kräver givetvis ett visst mått av 
självständigt tänkande. 
 Också Frans och Helena från gymnasieskolan tar i intervjuerna upp elevernas 
reflekterande. Frans berättar om sina bokprov där vissa frågor ”kräver mer av fördjupad 
analys och syftar till att få eleverna att reflektera kring vad de läst”, och Helena 
problematiserar uppgiften att få eleverna att reflektera utifrån läst skönlitteratur. Hon ser att 
elever i årskurs 1 har ett stort intresse för ämnen som utseendefixering, utsatthet och livsöden, 
och konstaterar att eleverna har ”klart svårare att sätta sig in i exempelvis Strindberg än i 
problem och frågeställningar hämtade ur den egna samtiden”. Det är en insikt som givetvis i 
någon mån torde påverka valet av skönlitteratur, och här ser vi en släktskap växa fram med en 
praktik hos den andra skolformen som vi har studerat. 
 I utsagorna från gymnasiesärskolan är inte just begreppet reflektion lika väl spritt men 
andemeningen torde i viss mån vara densamma när Annika talar om att ett av de viktigaste 
målen med skönlitteraturen i svenskämnet är att ge eleverna en läsupplevelse. I liknande 
ordalag talar Doris om att läsning av olika slags litteratur kan ”öppna dörrar” för andra 
framtida litterära möten samt att läsning är allmänbildande och ger eleverna en större 
förståelse för samtid och kultur. Också Carin talar om att det är viktigt att ge eleverna 
möjligheter till upplevelser av text och berättelser. Bäst fungerar litteratur som engagerar och 
tar upp frågor som eleverna känner igen sig i, menar hon. Ett knep som Carin brukar ta till är 
att använda sagor. Dessa högläser hon även för äldre elever då hon har upptäckt att åhörarna 
tar till sig sagorna på ett gott sätt och att innehållet i sagorna mynnar ut i reflektioner och 
diskussioner bland eleverna. På ett besläktat sätt och med liknande motiv använder sig Bertil 
av högläsning. Han menar att eleverna tar till sig innehållet, som exempelvis kretsar kring den 
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egna historien, bättre genom att lyssna på en berättelse än genom att läsa i gängse läromedel i 
historia och religion. 

6.3 Motiv för kanon och för att läsa klassiker 
När det gäller inslag i svenskundervisningen som litteraturhistoria, kanon och läsning av 
klassiker kan man se stora skillnader i vad de intervjuade berättar om sin undervisning. Ibland 
är klassikerna i sig i det närmaste skäl nog för att sådana skall läsas medan man på andra håll 
kan möta problematiseringar kring den klassiska skönlitteraturens plats i skolan. Annika som 
arbetar på gymnasiesärskolan anser en litterär kanon ”vara viktig då den bidrar till att eleverna 
lär känna sin egen kultur och därför är det önskvärt om den kan ingå i undervisningen”. Att 
man lyckas infoga klassiker i undervisningen är dock ingen självklarhet: Verkligheten ser ofta 
inte ut så, menar hon, och säger vidare att det är svårt att väcka elevernas intresse för 
klassikerna av olika anledningar, vilka hon främst härleder till att hon jobbar med 
särskoleelever. Också en annan lärare på gymnasiesärskolan, Doris, tar upp svårigheterna med 
klassikerna. Hon menar att många av de stora kända verken är för svårlästa för hennes 
elevkategori. Även i förenklad form kan böckernas svårighetsgrad vara för hög, menar Doris, 
som delvis bemöter problemet genom att låta eleverna tillägna sig verken genom kortare 
utdrag och via filmatiseringar. Doris tycker att det är viktigt att känna till vissa större verk 
dels ur allmänbildningssynpunkt, dels för att kännedomen om dem ger eleverna en större 
förståelse för kulturen. Även Carin från gymnasiesärskolan talar om klassiker. ”Att känna till 
klassiker är viktigt”, säger hon, men trycker på att det centrala är ”textens funktion”. Med det 
menar hon att eleverna bör kunna känna igen sig i texten, för annars ger det inte eleverna 
särskilt mycket att stifta bekantskap med verket. En modern bok som fungerar på önskat vis i 
Carins undervisning är Sara Kadefors Sandor slash Ida, men även äldre litteratur, hundra år 
gammal eller mer, kan alltså ha giltighet för eleverna idag.  

Bertil har en något annorlunda infallsvinkel. Dels talar han om att en litterär kanon, som 
den tas upp i litteraturhistoriska läromedel, är viktig och bör tas upp i undervisningen 
eftersom kunskap om verken är ett steg på vägen i att lära känna sitt kulturarv, dels ser han att 
den skönlitterära läsningen är en viktig länk till en mer konkret kunskap om historia. De 
böcker han väljer att ha med i sin undervisning har ofta en historisk koppling. Bertil läser ofta 
högt ur exempelvis Anne Franks dagbok, vilken ju kan ses som en sorts klassiker i sig, och ur 
andra ögonvittnesskildringar från andra världskriget. Här kan man för övrigt kanske se en 
koppling mellan Bertils sätt att medvetandegöra historien och gymnasieläraren Gustavs sätt 
att vilja väcka reflektion kring arbetarnas villkor under 1900-talet. 

Frans från gymnasieskolan lägger som han själv säger ”mycket krut på 
litteraturhistoria” och det visar sig också dels i hans nogsamhet i att låta eleverna ta del av 
axplock ur vår västerländska kanon, dels i hans policy att eleverna skall läsa en klassiker i 
vardera Svenska A och B. Till yttermera visso citerar han vid intervjutillfället i det närmaste 
ordagrant ur kursplanerna för ämnet Svenska när han säger att han har stöd för läsning av 
klassiker i kursplanens formuleringar om litteratur från skilda tider. De böcker han räknar upp 
när klassiker i klassuppsättningar är på tal är Skriet från vildmarken, Skattkammarön och 
Hemsöborna. Därtill får Frans elever läsa Boccaccio, Swift, Poe och Conan Doyle och ibland 
gestalta verk av Aristofanes och Shakespeare och ta del av den sistnämnde samt Defoe och 
Mary Shelley via filmatiseringar. Frans tydliga motiv för den rikhaltiga dosen av litterär 
kanon är att han kopplar läsning av klassikerna till studiet av respektive epok.  

Det är i intervjun med Frans tydligt att kanoniserade klassiker bereds ordentligt 
utrymme bland de skönlitterära texter som kommer till bruk i hans undervisning. De andra tre 
gymnasielärarna tar också hänsyn till kanon men så vitt intervjuerna röjer inte alls i samma 
utsträckning som Frans. Gustav säger att kanon finns med i studiet av litteraturhistoriens 
epoker och Elsa menar att ”vår litterära kanon hör till allmänbildningen”. Helena säger att 
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”det är viktigt att eleverna åtminstone känner till” exempelvis Strindberg. Helena uttrycker 
också en oro för att litteraturhistorien ”som allmänbildningsvariant” riskerar att försvinna om 
Svenska B blir en valbar kurs i framtida omdaningar av skolsystemet. 

6.4 Övriga faktorer som påverkar litteraturvalet 
En urvalsprincip som framkommer hos två av lärarna är att de väljer ur ett genusperspektiv: 
de tänker på att få med kvinnliga författare i sitt urval. Carina säger att hon ofta använder 
Selma Lagerlöf i sin undervisning och Helena vill också gärna lyfta fram svenska kvinnliga 
författare som till exempel Heliga Birgitta. Vidare nämner lärarna några yttre faktorer som de 
tycker begränsar deras val av skönlitteratur i undervisningen. Bland annat menar vissa att 
litteraturvalet blir snävt som en följd av tillgången till lättlästa böcker och inlästa böcker, 
skolbibliotekets urval av litteratur och vilka klassuppsättningar som finns att tillgå. 

7. DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER 
Som synes läggs i svenskundervisningen stor vikt vid att entusiasmera till läsning överhuvud. 
Detta skulle kunna vara ett tecken på att många ungdomar kommer till gymnasieskolan utan 
att ha någon större vana vid och erfarenhet av läsning, precis som våra egna erfarenheter 
säger. Mer eller mindre fria val är en av de pedagogiska metoder som ofta används för att 
väcka elevernas intresse, och en fråga är hur stort utrymme det ges och om det leder till att 
andra moment i kurserna måste stå tillbaka. Eva Forsberg menar att det är eftersträvansvärt att 
eleven får möta åsikter och ståndpunkter som skiljer sig från elevens egna då det kan leda till 
en insikt hos eleven att det finns skäl till att förändra sina egna intressen och värderingar. Hon 
menar vidare att läraren här har en viktig funktion som dörröppnare för olika slags litteratur20. 
En viktig didaktisk fråga för svensklärare är därför vilken litteratur som eleverna bör ta del av. 
Edmund Knutas hävdar att det behövs pedagogiska diskussioner på skolorna där 
forskningsfrågor och ämnets paradigm kan diskuteras och han efterlyser en levande debatt 
kring ämnets syfte och vad som bör ingå i svenskämnet på gymnasieskolan.21 På liknande sätt 
efterlyser även Lars Brink en markerad fortbildning för lärare i svenska där innehållsfrågor 
och diskussioner kring skoltextkanon sätts i fokus.22 

I ämnesbeskrivningen för svenska på gymnasiesärskolan lyfts det i flera punkter fram 
att det är viktigt att möta litteratur av olika slag; till exempel står det att elevens utveckling är 
sammanvävd med att få en vidgad omvärldsuppfattning och att läsning skall ge inlevelse i det 
som är annorlunda. I gymnasieskolans ämnesbeskrivning uttrycks att svenskämnet syftar till 
att utveckla tänkandet och att eleverna skall möta texter som utmanar deras åsikter. En viktig 
punkt är även att litteraturläsning är ett hjälpmedel för att forma motbilder mot rasism och 
odemokratiska förhållanden. Verklighetsbaserad och dokumentär litteratur överväger när 
eleverna väljer själva säger Frans, vilket överensstämmer med Molloys iakttagelse att de 
flesta tonåringar prioriterar texter som känns nära deras egen verklighet.23 Hon betonar att 
inte bara inlevelseförmågan ökar när man möter texter av många olika slag utan också 
toleransen för andra människor.24 Det goda syftet kan emellertid problematiseras. Om eleven 
får välja alltför fritt finns kanske en risk att viktiga moment i svenskämnet går förlorade. I det 
fortsatta väljer vi att problematisera och diskutera de urvalsprinciper som framträder i 
intervjuutsagorna, huvudsakligen mot bakgrund av Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktiva 
didaktik.  

                                                 
20 Forsberg (2004) s.99f. 
21 Knutas (2008) s.282. 
22 Brink (2009) s.47f. 
23 Molloy (2003) s.316. 
24 Molloy (2003) s.318. 
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I en subjektiv summering skriver Brodow och Rininsland: ”En balans mellan att få välja 
litteratur och att bli styrd av läraren är nog det bästa för eleven. Att få välja fritt, kanske med 
den inskränkningen att boken ska finnas i biblioteket eller lärarens bokbestånd från 
institutionen, kan vara en utgångspunkt. Det bör vara lärarens didaktiska mål som styr, men 
det utesluter inte en dialog med eleverna.”25 I våra intervjuer har vi sett flera exempel på att 
den valfria läsningen arrangeras på ett sätt som erinrar om det som Brodow och Rininsland 
rekommenderar. På sina håll omtalas läsningen som stundtals valfri samtidigt som den 
omgärdas av vissa förbehåll då läraren kräver en viss ”lägstanivå”, söker motivera till vuxnare 
val eller rekommenderar böcker som läraren tycker skulle vara passande för en viss elevs 
behov. Tillvägagångssättet där lärarens didaktiska mål och en dialog med eleven samsas kan 
ses spegla vissa grundläggande tankegångar hos Wolfgang Klafki vilka redovisas i det 
närmast följande.  

I den första av Klafkis teser som vi finner relevanta för en didaktisk aspekt på läsningen 
av skönlitteratur förklaras hur ett visst innehåll i undervisningen alltid förutsätter att någon 
fattar ett beslut. Det kan vara en enskild lärare som anser att exempelvis en litterär text av 
någon orsak är viktig för de lärande. På det viset blir den aktuella texten ett 
undervisningsinnehåll.26 I Klafkis andra tes slår han fast att målet med undervisningen måste 
få utsättas för kritik och förändringar eftersom det kräver didaktiskt rättfärdigande. Han menar 
nämligen att de pedagogiska målsättningarna för undervisning och inlärning i skolan inte får 
bestå av dogmatiska regler eller av ”ett oreflekterat övertagande av traditioner”27. Det leder 
vidare till hans tredje tes, med vilken vi kan problematisera elevernas valfrihet respektive 
lärarens ramar för bland annat den skönlitterära läsningen. Klafki frågar sig följande: ”Vilka 
förhållningssätt, attityder, insikter, kunskaper, förmågor och färdigheter behöver de växande 
för att i sin nuvarande och kommande historiska verklighet kunna utveckla sin förmåga till 
självbestämmande, medbestämmande och solidaritet?” Översatt till att specifikt handla om 
läsning av skönlitteratur skulle frågan istället handla om vilken sorts texter som lämpligen bör 
komma eleverna till del för att de ska lära sig att, med en formulering ur ämnesbeskrivningen 
för gymnasiekursen i svenska, ”se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera” 
och, med en lydelse hämtad från gymnasiesärskolans styrdokument gällande svenskämnet, nå 
en ”fördjupad kunskap om sin egen livssituation”. Klafki menar att svar på så beskaffade 
frågor kräver ”kontinuerlig och seriös förmedlande didaktiskt [sic!] analys”. Det handlar om 
att försöka mäkla mellan olika paradigm. Klafki skriver: ”Det gäller att kunna förmedla 
mellan å ena sidan elevernas aktuella intressen och erfarenheter, deras samtida problem såsom 
de framstår i deras livsvärld (vardagsvärld), och å andra sidan de övergripande perspektiven 
om de växandes kommande samhälleliga och individuella uppgifter och möjligheter”28. Ingen 
sida har tolkningsföreträde: ”Försöket att lösa detta didaktiska problem endast genom 
’elevorientering’ är vilseledande, precis på samma sätt som det är fel att fastställa 
undervisningens tema endast ur den fostrande generationens synvinkel.” För tydlighetens 
skull illustrerar vi Klafkis tankegång genom ett konstruerat skräckexempel på skönlitterär 
läsning i skolan. Med en helt elevorienterad urvalsprincip skulle man kunna hamna i en 
situation där eleverna enbart valde att ta sig an den mest lättsmälta triviallitteratur29 som inte i 
ens minsta möjliga mån skulle leva upp till kursplanernas anspråk, medan romanerna i den 
omvända situationen, där alltså den fostrande generationen dikterar litteraturlistorna, skulle 
                                                 
25 Brodow & Rininsland (2005) s.234. 
26 Klafki (1997) s.221f. 
27 Klafki (1997) s.222. 
28 Klafki (1997) s.222. 
29 Triviallitteratur, eller kiosklitteratur som man också kan kalla genren, bör förvisso alls inte avfärdas per 
automatik. Exempelvis Gunilla Molloy har använt kiosklitteratur med framgång i undervisningen, detta trots 
språkets ”erbarmliga torftighet” och ett stereotypt könsrollsmönster; se Molloy, G. (2007) Skolämnet svenska – 
en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur, s. 61.  
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kunna vara alldeles hopplösa för eleverna att tillgodogöra sig. Mot bakgrund av Klafkis teori 
om förmedling vill vi aktualisera en utsaga ur en av våra intervjuer, nämligen Gustavs motiv 
för att låta eleverna läsa Skriet från vildmarken: ”Eleverna brukar kunna tänka intressant kring 
den.” Här torde man kunna tala om ett tydligt exempel på vad Klafki kallar förmedlande 
didaktisk analys: Gustav vet nämligen av erfarenhet att just den här boken brukar fungera bra 
i undervisningen, för den har väckt reflektioner hos tidigare elever. Det är i det här fallet 
Gustav – en representant för den fostrande generationen – som väljer ut klassuppsättningen 
som skall läsas, men han gör det utifrån det åtminstone indirekt elevorienterade perspektivet 
att elever tidigare har kunnat ta till sig den på ett givande sätt. 

Klafki avslutar sin tredje tes med att det inte är möjligt att ”i detalj förutse vilka 
attityder, kunskaper, förmågor och färdigheter den uppväxande generationen behöver för att 
kunna hantera sin framtid”.30  Det har han självklart helt rätt i, och därför är en del av skolans 
uppdrag att eleverna ”får förmågan att lära vidare, att de ’lär sig att lära’”.31 Klafki och den 
kritisk-konstruktiva didaktiken betraktar relationen mellan undervisning och inlärning som en 
interaktionsprocess. Den beskrivs i Klafkis femte tes. I denna process ”skall eleverna med 
stöd från lärare tillägna sig ökade självständiga insikter och metoder till insikt, möjligheter att 
iaktta, gestalta, berömma, värdera och handla, för att kunna fungera som reflekterande och 
aktiva subjekt i sin historiskt-samhälleliga verklighet”.32 På flera håll i våra intervjuer kan vi 
se hur lärarna utifrån styrdokumenten i svenska om än på skilda sätt och med en smula olika 
syften arbetar på sätt som liknar Klafkis didaktiska ideal. Bertil interagerar tydligt med 
eleverna när de får göra sin av läraren anordnade ”självdeklaration” som hjälper dem att välja 
litteratur och i förlängningen syftar till att leda eleverna till nya utvecklade läsupplevelser. 
Interaktionen är också synlig hos Gustav, som berättar att han, även om det viktiga är att 
eleverna läser någon bok, försöker påverka dem till mer vuxna val. På ett tydligt individuellt 
plan interagerar Elsa med sina elever då hon försöker få dem att välja böcker som passar dem 
bra utifrån olika livssituationer som de kan befinna sig i. Elsa talar om läsningens fostrande 
inslag och därav hennes variant av interaktion.  

I sin sjätte tes skriver Klafki att det synsätt som framfördes i den föregående tesen, ”att 
undervisningen förstås som ett interaktionsförlopp, visar att undervisning också alltid är en 
social process”33. I intervjuerna är det tydligt att läsning av skönlitteratur ständigt och på 
olika plan förknippas med sociala processer. När en lärare låter elever läsa en klassiker för att 
den fungerat bra tidigare finns det i proceduren en förhoppning om att boken återigen ska bli 
samma goda underlag för elevernas reflektion och diskussion; när en lärare tycker att man bör 
slå fast någon sorts lägstanivå när det gäller bokval finns givetvis en utsikt att eleverna skall 
anta utmaningen och läsa något som förhoppningsvis ger dem andra, nya och fördjupade 
upplevelser; när en lärare rekommenderar böcker om utseendefixering eller homosexualitet 
för en elev som skulle kunna vara bokens huvudperson är det självfallet ett försök att sjösätta 
en både mänsklig och social process; när en lärare högläser sagor för eleverna finns 
naturligtvis en önskan om att eleverna skall börja reflektera kring sagornas ibland uråldriga 
mänskliga dilemman och frågeställningar med i bilden; i exemplet där en lärare använder sig 
av ett tema som fokuserar representativa verk ur den svenska arbetarlitteraturen är rent av det 
uttalade syftet att eleverna skall reflektera över sin historia för att tydligare förstå sin samtid. 
Varianterna för den skönlitterära tillägnelsen är som synes många, både om man ser till vad, 
hur och varför. 

                                                 
30 Klafki (1997) s.223. 
31 Klafki (1997) s.225. 
32 Klafki (1997) s.225. 
33 Klafki (1997) s.226. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Till vissa delar utmynnade våra intervjuer i gemytliga samtal som kretsade kring den 
skönlitterära läsningens plats i undervisningen, om dess syften och mål och om dess innehåll. 
Formen för intervjuerna ledde till att de deltagande lärarna berättade på olika sätt om sin 
undervisning. Att inte styra samtalen för hårt var ett sätt för oss att ge läraren tillfälle att 
fokusera på och berätta på sitt eget sätt om elevernas läsning av skönlitteratur. Något som vi 
sammantaget noterar är att lärarna lägger stor vikt vid att skönlitteraturen skall väcka tankar 
och bilda ett underlag för reflektion och diskussion hos eleverna. En annan bakgrund till 
läsningen är att eleverna skall ges kännedom om klassiker ur litteraturhistorien. Givetvis flyter 
dessa olika motiv för läsning av skönlitteratur stundvis samman. Den vanligast 
förekommande utsagan är som vi noterar emellertid att väcka lusten till läsning överhuvud. 
Enligt styrdokumenten skall den valda studieinriktningen vara en utgångspunkt i 
svenskämnet. Följaktligen torde den skrivningen i någon mån också påverka valet av 
skönlitteratur, men det är inget som någon av lärarna ger uttryck för att ha tagit i beaktande.  

Vår undersöknings omfång är alls inte stort nog för att dra några som helst generella 
slutsatser, och att kunna göra detta har ej heller varit vårt mål, men det kan ändå vara av värde 
att i det följande lyfta fram några tendenser som går att iaktta utifrån materialet.  

Även om de styrande dokumenten för gymnasieskolan utgör nationella riktlinjer för 
undervisningens genomförande kan man tänka sig att tillvägagångssätten när 
dokumentationen omsätts i praktik varierar mellan kommuner, skolor, arbetslag och enskilda 
lärare. Både den gymnasiesärskola och den gymnasieskola som vi har studerat är 
yrkesförberedande. Vi antar att man skulle kunna få svar som lyder annorlunda om man 
istället ställde motsvarande intervjufrågor på ett studieförberedande gymnasium. I våra 
intervjuer framträder viljan att få eleverna att läsa överhuvudtaget som en väsentlig 
urvalsprincip. Man kan tänka sig att ett sådant utgångsläge skulle kunna vara av mindre vikt 
på en skola där många elever har en större läsvana sedan grundskolan och kanske hemifrån. 

Vidare kan man kanske tala om en inofficiell ”skolintern” kanon som tar form efter 
vilka böcker som finns i skolans bibliotek? Valet av både klassuppsättningar och enskilda 
böcker styrs givetvis till stor del av skolbibliotekets utbud, och att man i första hand väljer 
bland den litteratur som finns tillgänglig är därför naturligt.  
  I intervjuerna tycks det vara ett manligt drag att prioritera olika historiska inslag i form 
av litteraturhistoria, klassiker och allmän historia när urvalet sker inför läsning av 
skönlitteratur. Frans är den lärare som lägger allra störst vikt vid den kanoniserade 
litteraturen, Gustav talar sig varm för sitt tema om arbetarlitteraturen (vilken ju har sin egen 
kanon) och Bertil kopplar ofta skönlitterära verk till historien genom att lyfta fram 
ögonvittnesskildringar. Å andra sidan är det endast kvinnliga lärare som säger något om att de 
har ett genusperspektiv som urvalsprincip; att de tänker på att viss litteratur ska vara författad 
av kvinnor.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
För att få en något bredare bild av hur utgångspunkterna för den skönlitterära läsningen ser ut 
ur exempelvis ett kommunalt perspektiv vore det av intresse att göra en liknande men större 
undersökning som omfattar samtliga gymnasieskolor i kommunens organisation och även 
eventuella friskolor. I en sådan undersökning skulle man som här kunna fokusera på vilken 
skönlitteratur som används samt hur urvalsprinciperna ser ut och i förlängningen eventuellt se 
hur en intern kanon, alltså ifall en sådan kan skönjas, ser ut på de olika skolorna. En bredare 
studie med ett större antal intervjuade svensklärare skulle också kunna aktualisera 
genusperspektivet på ett mer markant sätt, både vad gäller principer kring urval av manliga 
respektive kvinnliga författare och för att se huruvida en tendens vi har iakttagit här men inte 
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haft utrymme att vidareutveckla, att manliga lärare tycks lägga större vikt vid litteraturhistoria 
och klassiker, är slumpartad eller ej. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. 
Kopia av förfrågan till lärare och rektorer 
 
 

      2009-05-12 
 

Jag och en lärare på X-gymnasiet gör under kursen pedagogiskt arbete 2 på 
Högskolan Dalarna ett fördjupningsarbete tillsammans. Fördjupningsarbetet kommer 
förhoppningsvis att utmynna i en förstudie till ett examensarbete hösten 2009. 
 
Syftet med vårt arbete är att försöka få klarhet i vilken skönlitteratur som används i 
undervisningen på gymnasiet/särskolegymnasiet och hur/varför just denna har valts 
ut och av vem. Undersökningen sker med ett didaktiskt perspektiv. Metoden vi 
använder är muntliga intervjuer med sammanlagt 8 lärare på våra respektive skolor. 
 
Den intervjuade förblir konfidentiell och godkänner samtidigt att resultatet av intervjun 
används i fördjupningsarbetet och i ett kommande examensarbete. 
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