
 
 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
Svenska 

 
 
 
 

Nina Wilder 

 
Litteraturval på högstadiet 

Choice of Literature at Upper Secondary School 

 
 
 
 

Examensarbete 15 högskolepoäng 
Lärarprogrammet 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2009-01-08  

Handledare: Margaretha Ullström  

 
 



Sammanfattning 

 

Undersökningens huvudsyfte är få en insikt i vilka skönlitterära texter som läses på 

högstadiet. Lärare ifrån tre högstadieskolor har medverkat. Litteraturundervisningen är en stol 

del av svenskämnet och svensklärare har således ett stort ansvar när det gäller att välja ut 

adekvata texter. Därför är det intressant att ta reda på vilka texter som läses i sin helhet på 

högstadiet idag. Tidigare undersökningar är främst utförda på gymnasienivå och har visat att 

litteraturundervisningen tenderar att vara starkt styrd av lärare och gamla styrdokument samt 

förmedlar litteratur som ligger långt ifrån elevernas litterära register. Lärare måste ständigt 

förhålla sig till de didaktiska frågorna vad, varför och hur. Ytterligare frågeställningar som 

undersökningen vill svara på, handlar därför om på vilka grunder lärarna har gjort sina 

litteraturval. I studien har använts kvalitativa intervjufrågor, där sju lärare medverkar. 

Resultatet visar att val av litteratur ser mycket olika ut. Lärarna i studien väljer också litteratur 

på olika grunder.  

 

Nyckelord: litteraturval, receptionsteori, skönlitteratur, kanon, skolbibliotek, språkutveckling, 

litteraturhistoria. 
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1. Inledning med syfte och frågeställningar 

 

En stor utmaning och ett stort ansvar för svensklärare är att välja adekvata texter för 

litteraturundervisningen. Litteraturundervisningen och bearbetning av texter är en stor del av 

svenskämnet och det är därför av största vikt att undervisningen behandlar litteratur som är 

meningsfull i en undervisningssituation. Historiskt sett har val av litteratur och författare till 

undervisningen varit starkt styrd av läroplaner, kursplaner och lärare. Stefan Lundström visar 

i sin avhandling Textens väg – om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans 

svenskundervisning (2006) att litteraturen som använts i undervisningen har bestått av 

kanoniserad litteratur som inte har problematiserats med hänsyn till eleven. Det har nästan 

uteslutande handlat om vit, manlig, västerländsk litteratur som många kan ha svårt att 

identifiera sig med och en ren kulturarvsförmedling av ett kulturarv som valts ut av en 

homogen grupp inom kultureliten med liknande kulturell bakgrund. Först i Lgo 94 

problematiseras kulturbegreppet. Dessutom visar Lundströms avhandlig att svensklärarna i 

undersökningen inte tycker sig behöva motivera sitt litteraturval, så länge det handlar om en 

så kallad klassiker eller ett verk som läraren själv tycker är bra (s. 255). Att litteraturen tillhör 

klassikerna är motiveringen i sig. Detta är problematiskt ur ett skolperspektiv, där lärare 

ständigt måste förhålla sig till de didaktiska frågorna vad, hur och varför?  

 Christina Olin-Scheller visar bland annat i sin doktorsavhandling Mellan Dante och Big 

Brother (2006) att åtta av nio intervjuade pojkar på gymnasiet inte ser någon större mening 

med litteraturundervisningen i skolan (s. 93). Många menar att litteraturundervisningen skulle 

tjäna på att bli mer elevorienterad och efterfrågar mer elevinflytande och arbetssätt som sätter 

eleven i fokus. Det traditionella förhållandet där eleven förväntas lista ut det av läraren 

förutbestämda svaret, genererar inte i de fördjupade kunskaper i litteratur som skolan bör 

eftersträva. För att eleven ska uppleva undervisningen som meningsfull, måste den ha en 

tydlig anknytning till eleven själv som individ. Det eleverna behöver lära sig är att själva 

kunna välja och sortera i det massiva textutbud de exponeras för.  

 När ett val av litteratur har gjorts, innebär det också att andra alternativ valts bort. Därför 

måste svensklärare hela tiden ställa sig frågan om litteraturen som används är relevant för 

undervisningen. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken skönlitteratur som läses i 

svenskundervisningen på tre högstadieskolor och varför. För att komma fram till detta har jag 

utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

1) Vilka hela verk läser eleverna på de medverkande högstadieskolorna? 
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2) Vilka kriterier, enligt de intervjuade lärarna, ska litteraturen som når klassrummet 

uppfylla? 

3) Vilken funktion har skolbiblioteken? 

 

 

1.1 Metod 

 

Det empiriska materialet är inhämtat genom olika metoder, en fokuserad gruppintervju, en 

parintervju och en djupintervju. Gruppintervjun följer den modell som presenteras i Viktoria 

Wibecks Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (2000). 

Det är en tidseffektiv metod, samtidigt som den ger möjlighet för de medverkande att på ett 

nyanserat sätt kunna svara på frågorna. Diskussionen ger deltagarna möjlighet att utveckla 

och reflektera kring sina svar genom dialogen med de andra. Den fria och avslappnade formen 

gör att svaren inte blir tillrättalagda och anpassade på samma sätt som i en formell intervju 

eller enkät. Enligt Wibeck är de viktigaste förutsättningarna för goda resultat i fokuserade 

gruppintervjuer att deltagarna är trygga med gruppen, lokalen och ämnet (s. 118). 

Gruppintervjun i denna undersökning uppfyller alla kraven mycket väl eftersom den 

behandlar ett för deltagarna välbekant ämne och genomförs på arbetsplatsen med kollegor, på 

frivillig basis. Jag har fungerat som moderator i diskussionen och följt de råd som Wibeck ger 

angående moderatorns roll. Moderatorn ska, enligt Wibeck, påverka så lite som möjligt i 

diskussionerna, men ändå styra samtalet i den riktning som krävs för att nå önskat resultat. 

Moderatorns roll är huvudsakligen som aktiv lyssnare och bör vara en person som präglas av 

värme, medkänsla, empatiförmåga och förståelse. Moderatorn är ingen expert och tar inte 

ställning (s. 71-72).  

 De andra intervjuerna har genomförts med nyckelpersoner på respektive skola när det 

gäller litteratur, en lärarbibliotekarie och två svensklärare, varav den ene är ämnesansvarig på 

skolan. De anser sig ha god överblick över såväl litteraturen på skolan som de andra lärarnas 

undervisning.  

 Inledningsvis underrättades de medverkande i intervjuerna om att namn på deltagare, skola 

och stad eller andra uppgifter som kan avslöja deras identitet, inte kommer att anges i 

uppsatsen. I de fall de intervjuade nämns vid namn, är namnen fingerade. Underlaget för 

intervjuerna är detsamma i gruppintervjun som i de övriga intervjuerna, ett antal frågor som 

rör litteraturval och litteratursyn. De medverkande är ombedda att svara fritt, för att inte 

frågorna ska begränsa svaret. Inledningsvis ställs enklare frågor som fungerar som isbrytare 
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för deltagarna och det understryks att inga givna svar eftersöks, alla svar och åsikter är 

välkomna. 

 Intervjuerna är genomförda på deltagarnas arbetsplatser. Tiden som vi haft till vårt 

förfogande har i samtliga fall varit drygt en timme. När den fokuserade gruppintervjun 

gjordes på Centralskolan, fanns det tillgång till ett eget rum under diskussionen, vilket gjorde 

att det kunde genomföras helt ostört. Parintervjun på Söderskolan hölls i lärarrummet, som 

erbjöd en lugn och trevlig miljö med tillgång till kaffe och te. Lärarbibliotekarien träffade jag 

i biblioteket, där vi vid denna tidpunkt kunde prata ostört. Analysen i undersökningen bygger 

på minnesanteckningar från intervjuerna. Det finns nackdelar med att både vara 

moderator/intervjuare och samtidigt anteckna, men tack vare de goda omständigheterna i 

intervjusituationerna har dessa minimerats. Ibland uppstod ögonblick av tystnad medan 

anteckningarna kompletterades, vilket jag upplevde som positivt både för mig som intervjuare 

och för de medverkande. Det gav korta andhämtningspauser, så att en röd tråd eller ett 

sidospår kunde fångas upp och möjligheter för de medverkande att nyansera sitt svar 

ytterligare. Jag har också kontaktat två lärare i efterhand via e-post och telefon och bett dem 

förtydliga svar som varit intressanta för undersökningen. Resultatet av undersökningen måste 

dock betraktas som en del av en helhet, då det omöjligtvis under rådande omständigheter går 

att frambringa en helt sanningsenlig och rättvis bild av litteraturundervisningen. För att 

komma närmare sanningen hade det krävts en längre tids observationer och fler intervjuer, 

som i sin tur hade krävt mer tid för genomförande och bearbetning. 

 

 

1.2 Styrdokumenten 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, publicerad i Lärarboken, berör val av litteratur 

så till vida att eleverna ska bli förtrogna med ”centrala delar av vårt svenska och nordiska, 

inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv” (Lärarnas Riksförbund, 2003, s. 20). 

Vilka de centrala delarna är specificeras dock inte och det västerländska kulturarvet 

problematiseras inte. Om en homogen västerländsk kultur verkligen finns kan emellertid 

ifrågasättas och litteratur som inte är västerländsk kan rimligen också vara värd att studeras.  

 Kursplanen för ämnet svenska i de obligatoriska skolformerna gör gällande att det 

övergripande syftet med litteraturundervisning är att eleven ska ”uppleva och lära av 

skönlitteratur” och andra texter. Samtliga citat i detta och de tre följande styckena är hämtade 

ur den. Litteraturen ska ”ge läsupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa”. 
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Eleverna ska kunna ”hantera, tillgodogöra sig och värdera texter”. Skönlitteratur beskrivs som 

”en del av kulturarvet” som ”förmedlar kunskaper och värderingar”. Eleverna ska kunna 

mötas genom litteraturen utifrån sina egna läs- och kulturerfarenheter. I avsnittet ”Ämnets 

syfte och roll i utbildningen” står att litteraturen anses kunna ”stärka elevens identitet och 

förståelse för människor med olika kulturell bakgrund”. Under rubriken ”Mål att sträva mot” 

anges att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att skapa genom att läsa litteratur samt gärna 

läser på egen hand och av eget intresse”. Eleverna ska förhålla sig till olika sorts texter och 

kunna ”anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär”.  

 Mellan mål att sträva emot och mål att uppnå finns en passage som heter ”Ämnets karaktär 

och uppbyggnad”, där det sägs om skönlitteratur att det ”öppnar nya världar” och ”förmedlar 

erfarenheter och upplevelser, hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till 

att forma identiteten”. Eleverna får hjälp med att utveckla ”empati och förståelse för andra 

och för det som är annorlunda”, vilket kan bidra till ”omprövning av värderingar och attityder. 

Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism och stereotypa könsroller 

och odemokratiska förhållanden”. Skönlitteraturen fungerar också som en förebild för eleven 

när det gäller litterära mönster. Dessutom står det att ”litteraturen ger också perspektiv på det 

nära och vardagliga” och ”bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna”. Till skillnad ifrån 

Lpo 94 står det också att eleven ska få möta litteratur och författare från ”olika tider” och från 

”andra delar av världen”. Skilda kulturella erfarenheter kan mötas och eleverna kan ”utveckla 

ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar”. 

 Under ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret” kan samtliga 

utom ett innefatta studier av skönlitteratur:    

 

Eleven skall 

– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete 

muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,  

– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder […] kunna återge 

innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det  

– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med 

betydelse för människors sätt att leva och tänka, 

– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater, 

– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både 

vid skrivande för hand och med dator, 

– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk. 
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Endast den fjärde punkten frikopplas från skönlitterära studier. Det två sistnämnda målen kan 

kopplas till litteraturläsning genom att litteraturen fungerar som förebild för eleven.  

 Sammanfattningsvis framgår det av styrdokumenten att skönlitteratur i undervisningen ska 

bidra till att eleven utvecklas kognitivt som individ, medmänniska, läsare och skribent. De 

specifika krav som ställs på urvalet är att litteraturen ska vara ”centrala delar” av det vi kallar 

vårt kulturarv, men också att eleverna ska få ta del av litteratur från ”andra delar av världen”. 

För att eleven ska kunna utvecklas, krävs rimligen också ett varierat utbud av litteratur och 

genrer, då skönlitteraturen betraktas som förebild. Utveckling på alla ovan nämnda plan kan 

inte ske om eleven läser samma typer texter med likartat semantiskt innehåll. 

   

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Föreställningen om att det finns en hög finkultur och en låg masskultur har gamla anor. I 

Populärkulturen och skolan (Persson, 2000, s. 24) beskrivs gränsdagningen mellan dem som 

en produkt av att det kulturella etablissemanget mot slutet av 1800-talet tar avstånd från den 

tidigare så vanliga genreblandningen av den litteratur som ansågs som hög och estetiskt 

värdefull och den låga, folkliga litteraturen. Konsten skulle inte befläckas av populärkulturen. 

Den höga litteraturen, som under 1800-talets senare hälft och fram till mitten av 1900-talet 

bestod av en kanon
1
, har sedan ställts mot den låga, massproducerade litteraturen. Denna 

kanon bestod av ett urval av vad som betraktades som de bästa svenska författarna (Esaias 

Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Ludvig Runeberg och Viktor Rydberg) och deras verk. 

Också undervisningen i skolan kom att koncentreras till denna litteratur, vilket ansågs höja 

svenskämnets status tack vare avståndstagandet från lägre litteratur (s.30 f).  

 Stefan Lundström menar att det finns en ”läroplanskod” (2006, s. 85) som styr vilka texter 

som kommer in i klassrummet. Denna ”läroplanskod” utgörs i praktiken av den litteratursyn 

som förmedlas i Lgy70, det vill säga starkt styrd (s. 287). I de två olika supplementen till 

Lgy70 finns detaljerade anvisningar och förslag på hur undervisningen ska bedrivas. Konkreta 

förslag på skönlitterära författare och texter ges. Vidare använder sig Lundström av Pierre 

Bourdieus begrepp ”habitus” (s.147 f), vilket kan förklaras som det internaliserade och 

inneboende perspektiv en människa har på ett bestämt ämnesområde. Ur ett skolperspektiv 

                                                 
1
 I detta sammanhang använder jag kanonbegreppet enligt Nils Halkjaers definition som ”den relativt fast 

fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens 

historia” (Brink, 2006, s. 13). 
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kan detta betyda en vedertagen och automatiserad uppfattning om hur undervisningen ska 

bedrivas. Han har undersökt fyra lärares textval i retorik och praktik och i flera fall skiljer det 

sig åt, hur lärarna säger sig göra och hur de faktiskt gör. Han menar vidare att texurvalet i 

undervisningen påverkas av en förutbestämd och legitim smak, styrd av lärarnas habitus och 

att det förefaller ha med erfarenhet inom yrket att göra huruvida lärare är beredda att frångå 

den traditionella normen (Lundström, 2007, s. 294). Den moderna ungdomslitteraturen får ett 

begränsat utrymme och behandlas under andra förutsättningar än de klassiska verken (s. 298). 

Lundström menar också att ”I Lgy70 finns ett objektivitetskrav som osynliggör värderingar i 

undervisningen. Detta gäller även värderingar av litteratur. Eleverna ska vägledas att förstå 

vilka texter som är av högre kvalitet, oberoende av vem som läser dem” (s. 285). 

 Magnus Persson framhåller att samhället har genomgått radikala kulturella förändringar till 

följd av informationsteknologins framväxt och ett expanderat medielandskap. Förändringarna 

skapar problem och nya förutsättningar för skolan. Utbildningstiden och ungdomstiden är 

förlängd och ett framtida arbetsliv verkar allt mer avlägset. Ungdomarna lever i högre grad 

här och nu, i en tid präglad av kulturell frigjordhet. De har stora möjligheter att välja, inte bara 

ärva, sin livsstil. Den massiva populärkulturen, som många ungdomar värderar som högre och 

mer meningsfull än skolan, konkurrerar med skolan om uppmärksamhet och intresse. Skolan 

och lärarna måste därför förtjäna elevernas uppmärksamhet, då deras auktoritet inte längre är 

självklar (Persson 2002, s. 15 f och 31). Den tydliga åtskillnaden mellan högkultur och 

populärkultur sätter dock fortfarande sin prägel på skolan, enligt Persson. Även Gunilla 

Molloy kan genom sitt empiriska material i Läraren Litteraturen Eleven (2002) konstatera att 

det finns en klyfta ”mellan ’god litteratur’ och ’populärlitteratur’ i skolans syn på litteratur” 

och att traditionens makt inom skolan är stark (s. 29). En liknande uppfattning framträder hos 

författarna till Hamlet eller Hamilton, en bok som avser att ”granska litteraturvetenskapens 

roll i det medialiserade kunskapssamhället” (Forslid och Olsson, 2007, s. 8). De ger där en 

bild av litteraturvetenskapens framväxt och förutsättningar och menar att det finns klara 

paralleller mellan litteraturämnets framväxt på universitetsnivå och i skolan (s. 38). Lars 

Brink tar också upp detta och kallar det för ”nedsippring”, för att innehåll från undervisningen 

på universitet och högskolor sipprar ned till undervisningen i grundskolan, om än i enklare 

form (Kanon och tradition, 2006, s. 32). Enligt honom var under perioden 1880-1965 skolans 

kanon mycket enhetlig, trots åtskilda litterära förhållningssätt, då ”samma författare i ungefär 

samma omfattning förekom i alla läromedel” (s. 17). Forslid och Olsson kallar perioden 

mellan mitten av 1800-talet fram till 1960 för litteraturundervisningens klassiska epok. Vidare 

konstaterar de att ämnets status nu är låg och för att stärka dess position inom skolan och i 
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samhället måste man frångå den traditionella fokuseringen på högt och lågt. I stället bör vi 

fokusera på innehåll, erfarenheter och de stora frågorna (Forslid och Ohlsson, 2007, s. 125).  

 Historiskt sett har litteraturvetenskap främst handlat om att tolka verk av författare som 

tillhör vad Forslid och Ohlsson (2007) kallar ”en kanon dominerad av döda vita män”(s. 84), 

den höga litteraturen med ”estetiskt värde” (s. 87). Vad det estetiska värdet består i eller vilket 

urval som blir föremål för tolkning har sällan problematiserats. Forslid och Ohlsson ställer sig 

frågan om det estetiska värdet finns i textens egenskaper eller om det är ett resultat av 

upplevelsen av texten.  

 Av tidigare forskning som behandlar val av litteratur i undervisningen, framgår att 

litteraturen har varit starkt styrd av läroplan, kursplaner och lärare. Modern ungdomslitteratur 

och populärlitteratur har inte inkluderats i någon betydande omfattning, utan betraktats som 

”låg” och undermålig. I stället har litteratur betraktad som ”hög” eller ”fin” haft företräde. Det 

estetiska värdet i den ”fina”, ”höga” litteraturen har dock sällan problematiserats med hänsyn 

till eleverna.  

 

 

1.4 Receptionsforskning 

 

Den amerikanska litteraturprofessorn Harold Bloom menar att det estetiska värdet finns odelat 

i texten och förespråkar läsning av det han kallar den västerländska kanon. Han menar att 

läsning är en typ av skolning som man ägnar sig åt på egen hand och bara genom beständigt 

läsande kan man vidga det autonoma jaget. I hans bok Hur du ska läsa, och varför finns 

anvisningar om vilka texter han anser bättre än andra visa på varför man bör läsa. Tretton av 

de tjugosex författarna är brittiska eller amerikanska, tre latinamerikanska och resterande 

europeiska. Den enda nordiska författaren som tillhör Blooms västerländska kanon är Henrik 

Ibsen, som behandlas i avsnittet ”Ibsen: trollen och Peer Gynt”. Förslagen avhandlas i tur och 

ordning från Dante till Beckett, men redan i prologen uppmanar han läsaren att ”först och 

främst söka dig till Shakespeare och låta honom söka sig till dig” (Bloom, 2000, s. 20). Han 

använder Kung Lear som exempel och menar vidare att om verket ska nå fram till läsaren 

måste han eller hon hitta det de har gemensamt med verket, det som gör att det står dem nära. 

Shakespeare betraktas också som ”kanons centrum” (s. 59) och Bloom ställer vid flera 

tillfällen andra författare i relation till honom. 

 I Blooms ögon är läsandets nöjen själviska och han anser inte att en god läsare är en bättre 

eller mer empatisk medmänniska. Läsa bör man göra för sin egen skull och inte för någon 
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annans (Bloom, 2000, s. 20 f).  I Den västerländska kanon skriver han också att vi inte blir 

bättre samhällsmedlemmar genom att läsa de allra bästa författarna. Konsten har endast ett 

estetiskt värde och är ”fullstädigt oanvändbar”, enligt Bloom (1994, s. 27).  

 Att litteraturläsning beskrivs som enbart ett nöje torde i mångas ögon vara att kraftigt 

trivialisera det, särskilt ur ett skolperspektiv. En kontrasterande tradition inom 

litteraturreceptionsteori företräds av Louise Rosenblatt. Robert Probst, Judith Langer och 

Kathleen McCormick är exempel på teoretiker som bygger vidare på Rosenblatts tradition. 

Rosenblatt framhåller litteraturläsning som en social handling där ett givande samspel mellan 

text och läsare är vad som bör eftersträvas i undervisningen. För att kunna förstå det litterära 

verket måste läsaren på något sätt gripas av texten. Hon menar också att det vidgade 

perspektivet som litteraturläsning ger, bidrar till ett bättre och mer demokratiskt samhälle, 

genom mer empatiska samhällsmedborgare (Rosenblatt, 1995, s. 15 och 210). För Rosenblatt 

kan konst och vetenskap komplettera varandra. Litteraturen stannar inte vid att vara ett 

individuellt nöje och en estetisk njutning som inte kräver intellektuell bearbetning, även om 

det är en del av behållningen. Kampen för det demokratiska värdet är överordnat all 

undervisning, enligt Rosenblatt (s. 6).  

 Tyngdpunkten med Rosenblatts resonemang ligger vid textvalet. En text vars innehåll 

skiljer sig för mycket från läsarens kunskaper, kommer inte att leda till någon större 

framgång. Enligt Lars-Göran Malmgren är de faktorer som framför allt påverkar läsarens 

reception av texten litterär kompetens, socialisation och kulturell bakgrund (Åtta läsare på 

mellanstadiet, 1997, s. 74). Detta återfinnes också hos Kathleen McCormick, som talar om 

läsarens och textens repertoarer. När dessa möts och matchar uppstår givande läsning. Både 

texten och läsaren befinner sig i ett sammanhang som inte kan frikopplas ifrån dem och är 

påverkade av ideologier, enligt modellen nedan. 
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McCormick, The Culture of Reading and the Teaching of English, 1994, s. 73. 

 

 

Judith Langer menar att litteratur i undervisningen ofta underskattas i fråga om intellektuell, 

social och personlig utveckling (Litterära föreställningsvärldar 1995, s. 9). Litteraturen 

besitter en speciell kraft eftersom människans behov av subjektiv verklighet ofta upplevs 

genom berättelser. Vi bearbetar våra egna liv genom berättelser. Litteraturen vädjar till vår 

fantasi och lockar oss att söka nya perspektiv. Hon beskriver mötet mellan text och läsare som 

”envisionment”, översatt till svenska som ”föreställningsvärld”. Läsaren bygger under 

läsningen upp en föreställningsvärld, en värld av förståelse vid en bestämd tidpunkt. Denna 

textvärld omfattas av läsarens personliga och kulturella erfarenheter, kunskap och intentioner 

(s. 23). Läsarens föreställningsvärld omprövas ständigt genom läsarens interaktion med 

texten. Nya upplevelser genom litteraturen ger upphov till nya tankar hos läsaren. För att 

bygga föreställningsvärldar använder vi allt vi lärt oss genom livet (s. 28). 

 I sin uppsats Five kinds of literary knowing pekar Robert E. Probst på stora risker med att i 

en undervisningssituation behandla texten som överordnad läsarens tolkning och upplevelse. 
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Han kritiserar nykritikens litteratursyn, som han menar är hierarkiskt uppbyggd, med texten 

som överordnad läsaren. Uppfattningen om att läsaren ska analysera texten och leta efter dess 

inneboende och bestämda mening, kan få litteraturundervisningen att kännas meningslös för 

eleven, liksom pojkarna i Molloys undersökning gjorde. Särskilt om elevens läsning inte 

motsvarar det som anses vara den rätta (Probst, 1992, s. 55 ff). 

  

 

1.5 Sammanfattning 

 

Betydande receptionsforskning och -teorier visar att det, i ett undervisningsperspektiv, är 

fördelaktigt att ta hänsyn till elevernas intressen, erfarenheter och värderingar när det gäller 

val av skönlitteratur. Enligt tidigare forskning har det, traditionellt sett, inte gjorts. I stället har 

litteratur som kan antagas befinna sig långt ifrån elevernas repertoarer använts i stor 

utsträckning. Detta har medfört att många elever uppfattar litteraturundervisningen som 

meningslös och ointressant. I relation till hur tidskrävande läsning och arbete med 

skönlitteratur är och hur tydligt styrdokumenten betonar dess roll och potential är detta 

mycket negativt. I en kommande yrkesroll som lärare är det därför värdefullt att reflektera 

över de val av litteratur som görs och att inte låta sin egen smak eller skolans tradition styra. 

  

 

2 Skolorna 

 

Intervjuerna genomfördes i en mellansvensk stad på tre högstadieskolor, två centralt belägna 

och en i stadens ytterområden. För att läsaren lättare ska kunna skilja de olika skolorna åt, 

kallas skolorna Centralskolan, Norrskolan och Söderskolan. 

 

 

2.1 Centralskolan  

 

Den första intervjun, som var en gruppintervju, genomfördes på en av de centralt belägna 

skolorna. Fyra behöriga svensklärare, tre kvinnor och en man, medverkade. Jag själv agerade 

moderator. Två av kvinnorna har mångårig erfarenhet med 37 respektive 39 års erfarenhet i 

yrket, den tredje kvinnan har sex års erfarenhet och mannen har jobbat ett år i yrket. De var 

positivt inställda till diskussionen och stämningen var god, med tända ljus och fika. 
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 Diskussionen inleddes med en fråga som rör lärarnas egna läsvanor. Var och en berättar 

om en bok, författare eller läsupplevelse som lämnat spår hos dem. Författare som nämns är 

Björn Ranelid, Harry Martinson, Jan Guillou, Stieg Larsson, Selma Lagerlöf och Torgny 

Lindgren. Det som attraherar lärarna med dessa författarskap är språket och sättet att skriva. 

De framhåller språket i boken som viktigt. En spontan ordväxling om språk uppstår och 

frågan är hur viktigt språket i boken är för eleverna. Det nämns att eleverna ofta kommenterar 

språket på ordnivå, exempelvis att det var många ”svåra ord” i texten. 

 Skolan använder inga läroböcker i svenska eller litteratur sedan femton till tjugo år 

tillbaka. I stället investerar man de pengar som tillfaller svenskämnet i ny skönlitteratur, till 

exempel klassuppsättingar av en bok som de vill köpa in. De klassuppsättningar som finns är 

Sandor slash Ida av Sara Kaderfors, Skärvor av ett liv av Heidi Fried, Kort kjol av Christina 

Nord Wahldén, I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell, Ett öga rött av Jonas Hassen 

Khemiri och Robinson Crusoe av Daniel Defoe, Lägerhästarnas natt av Erik Eriksson och 

Flugornas herre av William Golding. Skolbiblioteket har sedan fem till sex år tillbaka fått ett 

rejält lyft och är nu mer inbjudande för eleverna. Ett bra samarbete mellan lärarna och 

bibliotekarien har etablerats. Eleverna läser även böcker individuellt, men de redovisar alltid 

på något sätt. Många av klasserna jobbar också med läsdagböcker, där en kort beskrivning av 

alla böcker eleverna läst under högstadietiden finns med och är tänkt att fungera som 

reflektion över allt de faktiskt har läst. De kan också användas till att ge varandra boktips.  

 Det framgår av diskussionen att lärarna är mycket samspelta i sitt sätt att undervisa och har 

liknande syn på litteratur. De har vad de kallar gemensamma ramar, men vissa detaljer som 

exempelvis redovisningar skiljer sig åt. Det de i första hand vill behandla i undervisningen är 

litteratur som ligger nära eleverna och innehåller sådant som finns i deras verklighet. 

Litteraturen används som ett avstamp eller diskussionsämne för att behandla för eleverna 

viktiga och intressanta ämnen. Det går att få otroligt givande diskussioner runt en skönlitterär 

bok, menar de. Eleverna får tala om böckerna i alla årskurser.  

 Vilka böcker som väljs ut till undervisningen, beror ofta på vilken klass man undervisar i. 

En av lärarna, som har erfarenhet från gymnasieskolan, berättar att Skriet från vildmarken 

fungerade bra i en fordonsklass, men att han inte tror att det skulle fungera lika bra i en klass 

med stort läsintresse.  

 De gånger någon av lärarna har ratat böcker som någon elev velat läsa är om den inte 

passat in i det givna temat. En av lärarna kommenterar också att ett visst urval sker genom att 

de böcker som köps in till skolan är böcker som lärarna eller bibliotekarien har valt. Dessutom 

styr resurser hur mycket som kan köpas in. Ett bra samarbete med stadsbiblioteket vidgar 
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också utbudet. Ofta lånas böcker in efter ett gemensamt tema, varefter eleverna jobbar med 

någon form av recension.  

 Lärarna överens om att eleverna ska utvecklas i sitt läsande. Även om undervisningen 

behandlar litteratur som eleverna väljer själva, så måste de introduceras för litteratur som 

utmanar dem som läsare. Elever som alltid väljer till exempel någon av Sune-böckerna ska gå 

vidare. Varje termin innehåller ett temaarbete. I år sju jobbar eleverna med sagor, i år åtta har 

man ett kärlekstema och i år nio arbetar man med klassiker och krigslitteratur. I år nio 

framträder också ett annat tydligt mål med litteraturundervisningen som handlar om 

allmänbildning. Eleverna ska när de lämnar högstadiet känna till vissa klassiker som 

behandlas under rubriken ”Litteraturhistoria”. Ett texthäfte med utdrag ur texter av svenska 

författare och korta fakta om deras författarskap och liv läses under detta moment. De utvalda 

författarna är några ungefär samtida svenska författare och poeter, med undantag för Carl 

Mikael Bellman, som är inleder häftet med en vers ur Gubben Noach och några andra kända 

verser. Sedan följer korta utdrag ur tre av Frödings dikter, likaså av Dan Andersson, Karin 

Boye och Nils Ferlin. Selma Lagerlöf representeras av ett utdrag ur Gösta Berlings saga och 

ett referat av Herr Arnes Penningar, Vilhelm Moberg av ett referat ur Soldat med brutet gevär 

och Utvandrareposet. Av August Strindbergs finns utdrag ur Röda rummet och Hemsöborna 

och sist tar man upp Moa Martinson, där några av hennes texter nämns vid sidan av hennes 

liv. Eleverna ska dessutom välja en utländsk författare att jobba med och då någon av 

följande: John Steinbeck, Alexander Solzjenitsyn, Charles Dickens, Jules Vernes, Rudyard 

Kipling, Ernest Hemingway, R. L. Stevenson, Daniel Defoe eller Mark Twain. 

 Eleverna på Centralskolan läser mycket, enligt lärarna. Det finns ett sug efter att läsa och 

lärarna får gensvar på sina litteratursatsningar. Även de elever som lärarna kallar ”svaga och 

oroliga” läser mycket. Den klassiska uppdelningen pojkar/flickor är inte heller så tydlig idag, 

menar de, eftersom det finns böcker som tilltalar alla. Skolan kan, enligt lärarna erbjuda 

eleverna det de vill ha. De nyinköpta böcker som ställs fram i biblioteket är ofta utlånade 

samma dag. Böckerna är också försedda med en symbol på ryggen som säger något om 

bokens innehåll, exempelvis en fotboll eller ett hjärta, för att hjälpa eleverna att hitta den typ 

av bok de vill ha.  

 Lärarna tycker att det är viktigt att litteraturundervisningen väcker och hjälper eleverna 

behålla läslusten genom att ta vara på elevernas olikheter och intressen. Det är därför viktigt 

att undervisningen behandlar ett varierat utbud av litteratur. Enligt lärarna hjälper litteraturen 

eleverna att utveckla sitt språk, lära sig om världen och människan, lära känna sig själva och 
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om relationer till andra. Det handlar inte om antal lästa sidor utan vad litteraturen ger. 

Ungdomarna inser att de inte är ensamma om vissa känslor och erfarenheter. 

 

 

2.2 Norrskolan 

 

Jag får träffa lärarbibliotekarien Katarina i biblioteket. Hon arbetar där sex timmar i veckan 

och resten av tiden som lärare i svenska och historia. Som bibliotekarie är hon självlärd och 

ser som sin största utmaning att få lärare och elever att använda biblioteket som en 

pedagogisk resurs. Själv läser hon helst historiska romaner eller historieböcker och integrerar 

gärna svenska och historia med varandra. 

 Alla typer av litteratur förekommer i undervisningen på Norrskolan. Det lärarna tycker är 

viktigast, enligt Katarina, är språket. ”Vi måste kunna ställa oss bakom språket i boken”, 

säger hon. Självklart är också budskapet viktigt, att det handlar om något som eleverna kan ta 

till sig. Hon säger också att det är viktigt att våga gå utanför ”ramarna” och det ”osynliga 

mönster” man förknippar med litteraturundervisning. Det finns oskrivna regler om vilken 

litteratur som ska ingå, menar hon, men det är viktigt att man väljer in aktuella författare 

också. De klassuppsättningar som används mest är i år sju Robinson Crusoe, Den otroliga 

vandringen av Sheila Burnford, Greven av Monte Cristo av Alexandre Dumas och Sandor 

slash Ida, som också används i år åtta och nio. En bok som Katarina vågar säga att alla läser 

på skolan är Ondskan av Jan Guillou, oftast i år sju. Det är en bok som engagerar eleverna 

väldigt mycket. Den finns också i lättläst version, så även de svaga kan läsa den. I år åtta läser   

många Roseanna, en Beck-thriller av Maj Sjöwall och Per Wahlöö eller Det fruktansvärda, 

som är en lättläst version av Håkan Nessers Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. 

Många läser också Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi, Grabben i graven bredvid av 

Katarina Mazetti, Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf och Havets hjältar av Rudyard 

Kipling. I år nio är de mest använda uppsättningarna Livet tillbaka och Skärvor av ett liv av 

Heidi Fried och Commedia Infantil och Eldens hemlighet av Henning Mankell.  

 Personligen tycker Katarina inte om att använda de lättlästa versionerna, men de fyller en 

funktion för dem som inte tar sig igenom en vanlig bok. Hon menar att eleverna är sämre 

läsare nu än tidigare. Hon ser stor skillnad på de femton år hon själv har jobbat som lärare. 

Hon tror inte att de läser lika mycket hemma nu som tidigare och att det saknas läsande 

förebilder. Katarina brukar ta med böcker till lärarnas arbetslag för att stimulera även deras 

läsande, men också för att skapa läsande förebilder. Om eleverna ser de andra lärarna med en 
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bok under armen i korridoren, kan det väcka intresse också hos dem. Det ger signaler att alla 

är läsare och läsning är då inte bara något tvångsmässigt som förpassas till svensktimmarna. 

När eleverna läser på svenskan, bör också läraren läsa, tycker hon.  

 Tillsammans med andra skolor i Norrskolans område håller Katarina på att utarbeta en 

gemensam kanon
2
. Under en av mina VFU-perioder på Norrskolan berättade handledaren att 

skolan har en kanon bestående av Selma Lagerlöf och Gustav Fröding. De fick då särskild 

uppmärksamhet för att de är värmländska författare. Katarina svarar att man fortfarande alltid 

tar upp dessa författare i ett Värmlands-tema. En annan författare som Katarina betraktar som 

oumbärlig i undervisningen är William Shakespeare. På grund av de eviga, allmängiltiga och 

mänskliga motiven som till exempel svartsjuka, kärlek och hat i hans verk, berättigas han till 

en självklar plats i undervisningen. De verk som främst studeras på skolan är Romeo och Julia 

och Hamlet. Eftersom de, enligt Katarina, är svåra att ta till sig behöver eleverna hjälp med 

detta och få dramatisera och diskutera tillsammans, vilket ofta har gett ett lyckat resultat. Det 

finns också ”temalådor” på skolan, där ett spelrum lämnas för lärare och elever att välja in 

olika böcker. Det finns också en klassiker-låda, eftersom vissa klassiker måste komma in, 

enligt Katarina. I lådan finns böcker utvalda för att passa eleverna, till exempel Don Quijote 

av Miguel Cervantes, Förnuft och känsla av Jane Austen och Ivanhoe av Walter Scott. 

Eleverna måste introduceras för klassikerna, även om reaktionen först kan vara negativ. För 

att underlätta kan hon ibland läsa högt ur en bok och sedan kan eleverna fortsätta själva. 

 Det ska, enligt Katarina, vara skillnad på det eleverna läser i skolan och det de väljer att 

läsa hemma. Även om eleverna får välja litteratur själva i skolan, så ska vi också erbjuda ”det 

de ännu inte vet att de vill läsa, för att de inte vet att det finns”. Hon spanar på ”Sune-läsare” 

och försöker utveckla dem. Det finns en otrolig spännvidd på elevernas läskompetens, menar 

hon. Vissa har aldrig läst en hel bok, utan läser första och sista kapitlet för att kunna 

återberätta för läraren. Detta har hon stött på upprepade gånger under sin tid på skolan. Den 

största läsglädjen uppnås när eleverna får välja själva, det är alltid svårt att komma med 

boklådan och säga ”det här ska ni läsa”. Ibland tittar de bara på framsidan och om den är ful 

vill de inte läsa boken. Därför tänker också Katarina på det när hon köper in böcker och 

undviker att köpa in biblioteksband, även om de håller många år jämfört med en vanlig bok. 

 Något som Katarina jobbar för på skolan är att eleverna ska få tala om litteraturen. Lärarna 

på skolan arbetar med skriftliga redovisningar, ofta referat eller rena innehållsfrågor. I år sju 

menar hon dock att det ändå är nödvändigt, när det gäller till exempel Ondskan, för att 

                                                 
2
 Katarina använder kanonbegreppet som beskrivning för gemensamt utvalda författare och verk som är 

obligatoriska för eleverna att läsa. 
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försäkra sig om att de verkligen har förstått vad de har läst och när det gäller referat för att det 

är på den nivå de klarar av. Men Katarina menar att man har ett behov av att berätta vad man 

har läst och att de jobbar på att hitta gemensamma riktlinjer för detta. Man vill utgå ifrån 

samma grundtanke så att det blir någorlunda lika för barnen. Dit har de dock inte ännu 

kommit på skolan. 

 Katarina använder ofta samma litteratur år efter år i undervisningen, om det är något som 

är givande. Viss litteratur är öronmärkt för respektive årskurs, men elevernas mognad spelar 

också in. De senaste åren har man prioriterat skönlitteratur i stället för läroböcker i svenska, 

för att bredda utbudet.  

 I år nio arbetar eleverna med litteraturhistoria och då jobbar lärarna olika. Katarina, som är 

litteraturvetare i grunden, undervisar i epokstudier och vill uppvisa en helhetsbild, där hon tar 

upp hur människorna levde och låter eleverna läsa utdrag ur originaltexterna. Andra har en 

mer läroboksstyrd översiktskurs som tar upp verk och författare, men tar upp få eller inga 

texter. 

 

 

2.3 Söderskolan 

 

Skolan ligger i ett ytterområde av staden. Som tidigare nämnt får jag träffa två av 

svensklärarna, en kvinna och en man, varav den senare är ämnesansvarig. Kvinnan kallar jag 

här Maria och den manlige läraren kallar jag Jonas. Närvarande under denna parintervju finns 

också en lärarstudent ifrån Örebro universitet.   

 Maria har drygt två års erfarenhet av läraryrket, varav hon jobbat på Söderskolan i runt ett 

år. Hon minns Fem-böckerna av Enid Blyton som hennes första läsupplevelser av innebörd. 

Jonas har jobbat åtta år som lärare. En bok som fastnade hos honom själv är Låt tistlarna 

brinna av Yasar Kemal. Han nämner också Lars Hård av Jan Fridegård och Zen och konsten 

att sköta en motorcykel av Robert M. Pirsig.  

 På den inledande frågan om vilken litteratur de använder i undervisningen, svarar Jonas att 

de inte har någon kanon
3
. En centralt styrd kanon är inget han tror skulle gynna 

undervisningen. Jonas och Maria jobbar nästan uteslutande med noveller i undervisningen. 

”Noveller hinner man läsa”, säger Jonas. Han betraktar också texterna som en bra ingång till 

skrivande, som är det primära i hans undervisning. Han jobbar med skriftliga redovisningar av 

                                                 
3
 Även Jonas använder kanonbegreppet som en beskrivning för ett antal utvalda författare och deras verk som är 

obligatoriska för eleverna att läsa. 
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litteraturen. För en roman får man vika mellan sex till åtta veckor, menar han, och det finns 

det inte tid till. Han tycker att det är viktigare att ägna den dyrbara lektionstiden till att lära ut 

saker i stället för att läsa. Men i nian ska de flesta ha läst en roman. Han kräver dock inte att 

alla ska göra det. 

 Maria menar att en novell kan alla elever ta sig igenom. Men romaner förekommer också i 

undervisningen. Hon tycker det är viktigt att eleverna får samtala om litteratur och att de 

förstår att texten och läsaren kommunicerar. Det är därför viktigt att hitta rätt bok, som hon 

helst också vill ha läst själv. Vilka texter som används i undervisningen styrs av syftet. Till 

exempel anpassas de till vad eleverna arbetar med i andra ämnen, som SO, Historia eller NO, 

för att vidga elevernas förståelse. Om de jobbar med den industriella revolutionen i historia, 

kan de läsa Oliver Twist av Charles Dickens på svenskan. Texterna ska engagera eleverna och 

det är ofta empatiläsning eller verklighetsbaserade texter som gör det. Det är dock viktigt att 

göra en avvägning, så att inte någon av eleverna känner sig utpekade på grund av något de 

varit med om. Det kräver mycket av läraren, men ger också mycket, enligt Maria.  

 Det finns inga författare som är oumbärliga, enligt de båda lärarna, även om de har 

favoriter. Maria återkommer ofta till författaren Ninni Holmqvists novellsamling Kostym. Den 

tar upp mycket som är aktuellt för ungdomarna. Eleverna är utgångspunkten. För Jonas är 

Arne Dahls kriminalnoveller något som ofta används och romaner han återkommer till är På 

västfronten intet nytt av Erich Maria Remarque alternativt Ulrike och kriget av Vibeke Olsen 

och Skriet från vildmarken av Jack London. Målet är att ha en stomme att luta sig mot, men 

man måste kunna vara flexibel. Han jobbar inte tematiskt, men skulle kunna tänka sig att göra 

det. Maria tycker att det är viktigt att inte fastna vid något för sakens skull, det ska inte bli 

slentrian. Vid några tillfällen har Maria känt sig tvingad att använda viss litteratur i 

undervisningen, när hon egentligen föredragit annan. Vid ett tillfälle handlade det om Skriet 

från vildmarken av Jack London, som redan var påbörjad när hon började sin tjänst och vid ett 

annat tillfälle Ondskan. Hon upplevde att det förväntades av henne att hon skulle använda 

den, eftersom den varit kanon
4
 på skolan i många år. Hon känner sig också bunden och 

begränsad av utbudet på skolan. 

 Maria jobbar 100 minuter i veckan på skolbiblioteket. Tiden räcker endast till att utföra 

praktiska detaljer, som till exempel att tillhandahålla lånekort. Ytterligare en kvinna jobbar i 

biblioteket, men också hon med betoning på praktiska uppgifter, som en alltiallo. Någon 

bibliotekarie som hjälper eleverna och lärarna med litteratur finns inte på skolan. Däremot kan 

                                                 
4
 Maria använder kanonbegreppet som beskrivning på ett verk som är obligatoriskt för eleverna att läsa. 
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de ibland ta hjälp av stadsbiblioteket, som också skickar info om nya läromedel. Jonas och 

Maria anser att det skulle vara värdefullt med en kunnig bibliotekarie som kunde hjälpa både 

lärare och elever med litteratur.  

 Lärarna tycker inte att litteraturen som läses i skolan nödvändigtvis måste vara en motpol 

till den litteratur eleverna läser hemma. För Jonas handlar det om att ta eleverna ett steg längre 

ifrån där det befinner sig. Det finns duktiga läsare, men i vissa fall handlar det om att få elever 

att läsa över huvud taget. Men att läsa på lektionerna är bortkastad tid och pengar. Han vill 

hellre lära dem något. Maria menar däremot att hon lär dem något när de läser. På en annan 

skola hon jobbat på var alla elever läsare. ”Där hade många elever föräldrar som var 

akademiker, det här är mer en sportskola”, säger hon. Hon själv läser också på lektionerna, de 

reflekterar, diskuterar och analyserar tillsammans. Hon har en deadline så att alla kan ta del av 

varandras läsning för att vidga perspektivet. Hon jobbar alltid med läslogg. Boken ska passa 

syftet, oavsett vilken typ av bok det är. När de har läst noveller, ska de också själva skriva en 

novell.  

 Elevernas eget inflytande på litteraturen beror också, enligt Jonas, på syftet med läsningen. 

Han är inte förtjust i klassläsning då han anser det svårt att hitta en gemensam bok. Alla måste 

kunna relatera till boken och den får inte vara för avancerad eller för lätt. Bättre då att jobba 

utifrån ett tema, så kan boken anpassas mer till eleven. Sedan får eleverna olika 

utgångspunkter inför läsningen att jobba med, exempelvis hur speglas en viss företeelse i 

boken, hus ser du på det och så vidare.  

 Syftet med litteraturundervisningen enligt Jonas och Maria är att få nya erfarenheter, lära 

känna sig själv, andra människor, andra världar och nya perspektiv. Böckerna är redskap för 

att lära sig empati, abstrakt tänkande och sammanhang. Men också för att förhålla sig till text 

och ta till sig text, se att samma sak kan uttryckas på många olika sätt. Man kan inte förutsätta 

att läsning är njutning för alla, även om det är det för en själv, säger Jonas.  

 I år nio undervisar båda i litteraturhistoria. Jonas väljer då utdrag ur texter, han nämner 

Decamerone av Giovanni Boccacio, Don Quijote av Miguel Cervantes och ofta något av 

Jonathan Swift. Alla elever kan inte läsa alla klassiker. Han tycker att det är svårt att förhålla 

sig till den klassiska kanon, på grund av att det utesluter så många kvinnliga författare. I 

Värmland är ofta Selma Lagerlöf kanon, men han tycker inte att det måste vara det. Det finns 

andra värmländska författare. Marias litteraturhistoria är en översiktskurs, där alla epoker 

behandlas i kronologisk ordning. Hon tar upp texter i sin helhet, bland annat Dvärgen av Pär 

Lagerkvist. Hon vill ha en balans mellan klassiker och modernare litteratur och utgår även här 
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ifrån eleven. Det intressanta är inte vad författarna som skrivit boken menar utan vad det kan 

ge i den aktuella diskursen. 

 

 

3. Diskussion 

 

Av intervjuerna framgår att det finns stora olikheter hos lärare när det gäller vilka texter och 

typer av litteratur som används i undervisningen. På Söderskolan arbetar lärarna individuellt 

och i vissa fall mycket olika. Trots olikheterna finns också likheter mellan lärarna i 

undersökningen. På Centralskolan och Norrskolan arbetar svensklärarna nära varandra och 

man kan tala om en viss undervisningskultur på skolorna. Det framstår dock inte som om 

lärarna är styrda av sin habitus eller någon tradition. En av likheterna gällande vilka texter 

som läses på skolorna, är att lärarna säger sig anpassa texterna till eleverna. Då inga intervjuer 

har gjorts med elever, kan inte undersökningen visa om detta stämmer överens med elevernas 

uppfattning. Emellertid finns ändå en grundtanke om att litteraturen som används i 

undervisningen ska, förenligt med McCormicks teori, matcha med elevernas repertoarer. 

 

 

 

3.1 Litteratur och kriterier 

 

Bland de hela verk som alla elever läser, förekommer Sandos slash Ida på både Centralskolan 

och Norrskolan, likaså Robinson Crusoe och Skärvor av ett liv. På dessa två skolor betraktar 

man språket som det primära syftet med litteraturundervisningen. Intressant är dock att den 

ena skolan i detta syfte använder samma bok som valts bort på den andra, av den orsaken att 

språket är olämpligt. Boken i fråga är Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri som är skriven på 

bruten svenska, det vill säga ett språk som förknippas med invandrare. Enligt 

lärarbibliotekarien på Norrskolan kan de inte ställa sig bakom språket i boken och boken 

köptes därför inte in i klassuppsättning. Söderskolan han nyligen beställt nya 

klassuppsättningar och Ett öga rött har då köpts in i tio exemplar med tillhörande läromedel. 

Maria skulle kunna tänka sig att använda boken i undervisningen för att visa att språket är 

levande och för att det är en mångsidig bok. Dessutom finns en bra filmatisering av den, säger 

hon.  
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 På Centralskolan är ett annat av kriterierna för litteraturen som väljs att den ska väcka och 

hjälpa eleverna att behålla läslusten. De har för avsikt att tillhandahålla ett varierat utbud som 

tilltalar eleven och kan fungera som ett avstamp för diskussioner. Till skillnad från vad som 

framkommit i Lundströms studie, använder sig alla lärarna i denna undersökning av modern 

ungdomslitteratur i stor utsträckning. Med tanke på att undersökningen genomförts på 

högstadiet och Lundströms på gymnasiet, kan detta vara en bidragande orsak till skillnaden. 

Anmärkningsvärt är den stora karaktärsskillnad på författare och litteratur, som eleverna på 

Centralskolan får möta i litteraturhistoriemomentet i år nio. Från att ha läst några av 

klassuppsättningarna, som alla kan betraktas som ungdomslitteratur, förväntas eleverna arbeta 

med avancerad vuxenlitteratur. Skillnaden mellan Sandor slash Ida och verk av exempelvis 

Alexander Solzjenitsyn, Ernest Hemingway eller John Steinbeck ter sig enorm. På Norrskolan 

är, enligt Katarina, det viktigaste kriteriet som litteraturen ska uppfylla är att lärarna kan ställa 

sig bakom språket. Eleverna ska kunna ”ta till sig” litteraturen som används, enligt Katarina. 

Detta kriterium uppfyller Ondskan, som alla elever på skolan läser. På Söderskolan skiljer sig 

lärarnas undervisningsstrategier åt nämnvärt. Båda använder övervägande noveller i 

undervisningen, men vad det primära syftet är och hur man bearbetar litteraturen är olika. 

Jonas ser litteraturen främst som en inspiration till skrivandet och arbetar med skriftliga 

redovisningar. Detta kontrasterar till Rosenblatts och Langers perspektiv, där litteraturen har 

ett högt egenvärde. Maria låter däremot eleverna diskutera, reflektera och analysera 

tillsammans. Litteraturen ska enligt henne därför engagera eleverna.  

 

 

 

3.2 Litteraturhistoria och kanon 

 

Litteraturhistoria förekommer i år nio på alla tre skolorna och motivet till det är 

allmänbildning. Eleverna bör känna till vissa författare och deras verk, anser lärarna. I detta 

moment behandlas vad man kan kalla kanoniserade
5
 verk och författare på åtminstone 

Centralskolan. Där använder man ett gemensamt material som består av delar av några 

välkända svenska och utländska författares verk. Undersökningen visar däremot på en 

olikartad undervisning på Norrskolan och Söderskolan. Jonas läser utdrag ur texter och Maria 

texterna i sin helhet. För båda är det dock texterna som är i fokus, inte författarna eller det 

                                                 
5
 Enligt Halkjaers definition. 
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sammanhang boken skrevs i. Maria poängterar också, i likhet med Probst, att det är vad texten 

betyder för eleverna som är intressant och inte vad författaren menar.  

 I motsats till vad Persson påvisat, framgår det inte av den här undersökningen att någon 

kanon
6
 förekommer bland de hela verk som läses på högstadieskolorna där de medverkande 

arbetar. Det närmaste man kommer en kanon är på Norrskolan, där alla elever läser Ondskan. 

Det handlar emellertid inte om någon obligatorisk kanon, utan mer en slags självvald sådan, 

eftersom eleverna mer eller mindre själva väljer att läsa den. Det kan också nämnas Sandor 

slash Ida används på Centralskolan och Norrskolan och läses av många elever. Den finns 

också som klassuppsättning på Söderskolan, även om inte lärarna i undersökningen använder 

den i undervisningen. Inställningen till en gemensam kanon är olika hos lärarna. På 

Norrskolan håller man, enligt Katarina, på att utarbeta en gemensam kanon för norra området, 

medan Jonas på söderskolan inte förespråkar en centralt styrd kanon. Kanonbegreppet 

används också i olika bemärkelser av lärarna, vilket gör det svårt att veta vilken typ av 

litteratur som kan tänkas ingå i en kanon. Dels används begreppet som en beskrivning på 

vilka verk som är obligatoriska för alla elever att läsa, men också för vilka som traditionellt 

sett räknas som de mest betydande genom alla tider, det vill säga den kanon Forslid och 

Ohlsson refererar till som ”döda vita män”(2007, s. 84). Jonas på Söderskolan upplever en 

problematik med att litteraturhistoriens traditionella kanon
 
domineras av manliga författare. 

Under intervjun nämner han en kvinnlig författare: Vibeke Olsen. Den litteratur som används 

på alla skolorna är, som vi har sett, också övervägande manlig. På Centralskolan utgör 

kvinnliga författare en tredjedel av de författare som är obligatoriska att studera. Bland de 

sexton utländska och svenska författare som eleverna kan välja att jobba med finns ingen 

kvinnlig författare med.  

 

 

3.3 Skolbiblioteken 

 

Biblioteken på de tre skolorna ser mycket olika ut. På Centralskolan finns ett väl fungerande 

bibliotek med en kunnig bibliotekarie tillgänglig och ett stort antal böcker som köps in 

kontinuerligt sedan många år tillbaka. På Centralskolan läser också elever mycket och gärna, 

enligt lärarna. Även de som lärarna kallar ”svaga elever” läser mycket och den klassiska 

uppdelningen mellan pojkar och flickor är inte heller särskilt tydlig. På Norrskolan arbetar 

                                                 
6
 Någon kanon förekommer inte, varken i bemärkelsen författare och verk som alla elever läser eller enligt 

Halkjaers definition. 
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Katarina för att skolbiblioteket ska vinna uppmärksamhet hos både lärare och elever, så att de 

börjar använda det som en ”pedagogisk resurs”. De har också börjat köpa in fler böcker än 

tidigare, för att vidga utbudet. Dock anser hon att eleverna har blivit sämre läsare nu än 

tidigare. Förhoppningsvis kommer Katarinas arbete med biblioteket att förändra detta till det 

bättre. 

 Till skillnad från de andra skolorna har Söderskolan ingen personal som fokuserar på 

litteraturen i biblioteket, förutom Maria själv. Den lilla tid hon har till sitt förfogande räcker 

dock inte till för att kunna jobba aktivt med att förbättra biblioteket och hjälpa lärare och 

elever med litteratur. Vad som också skiljer lärarna på Söderskolan från de andra är att de 

väljer att lägga tyngdpunkten på noveller i stället för romaner, något som jag ställer mig 

frågande till. En novell saknar ofta romanens episka bredd, till exempel ingående person- och 

miljöbeskrivningar, har jämfört med en roman förenklad intrig och kronologi och rör sig inom 

ett bestämt område. Förvisso kan detta också vara fördelaktigt när avsikten är att behandla ett 

specifikt ämne, men enligt min mening borde det fungera som komplement och inte utgöra 

den huvudsakliga läsningen. I ett undervisningsperspektiv riskerar det annars att begränsa 

läsarnas litterära repertoarer och förtrogenhet med texttyper för mycket. Enligt kursplanen 

syftar skönlitteraturen bland annat till att tjäna som förebild för elevernas eget skrivande. Mer 

fokus borde därför läggas på att hitta elevanpassade romaner till undervisningen. Sannolikt 

vore det betydelsefullt om lärare och elever även på Söderskolan kunde få assistans av en 

kvalificerad bibliotekarie. 

 

 

3.4 Syftesuppfyllelse 

 

Denna studie har gett en inblick i vilken litteratur som används på några högstadieskolor, 

vilket den också syftade att göra. Vi har också fått en inblick i vilka kriterier litteraturen, 

enligt lärarnas tolkning, skall uppfylla och vilken betydelse skolbiblioteket kan ha. Det syfte 

som litteraturundervisningen har enligt kursplanen, ställer onekligen höga krav på de texter 

som ska utgöra föremål för studierna. Att förmedla ett kulturarv, kunskaper och värderingar, 

upplevelser som hjälper eleverna att förstå sig själva och världen, utveckla empati och 

förståelse för andra och det som är annorlunda, hjälpa eleverna att forma motbilder till rasism, 

extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden samt ge svar på de stora 

livsfrågorna är bara några av de kvalifikationer som litteraturundervisningen förväntas 

resultera i. Eleverna förväntas vid slutet av det nionde skolåret enligt kursplanens ”Mål att 



 22 

sträva mot” bland annat ”kunna anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och 

karaktär”. För att uppnå målen krävs ett mångsidigt, brett och varierat utbud av texter och 

texttyper som är anpassat till eleverna, utan att det blir begränsat till populärlitteratur. 

Eleverna behöver introduceras för den typ litteratur som de inte redan är vana vid, så att de 

kan vidga sina vyer. Huruvida syftet med litteraturundervisningen uppnås på dessa skolor, kan 

inte utläsas av denna undersökning. Kompletterande studier inom området vore därför 

intressanta. Utbudet, som vi har sett, ser mycket olika ut på de skolor som medverkat i 

undersökningen och får också enligt kursplanen göra det. En centralt styrd litteraturlista skulle 

inskränka för mycket på lärare och elevers valfrihet och försvåra elevanpassning. I detta 

perspektiv främjar kursplanen den typ av litteraturläsning som forskningen förespråkar, men 

det ligger i den enskilda lärarens ansvar att inte låta sig styras av traditioner eller sin 

personliga smak.  
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