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Abstract 
 

Thavenius (2009:23-122) and Dahl (1999:49-82) explains that literary education in school has 

gone from, in the 1800s, barely existed on receiving the fairly central location it has today. 

Fredriksson (2010:2-3) points out that there are several threats to the ancient writers and 

writings in danger of being forgotten. The purpose with this essay was to examine how to 

work with literary history in school, and whether and how to work with regional literature 

history. To fulfill the purpose of this paper three high school teacher in Swedish were 

interviewed. 

 

The survey shows that respondents working in various ways with the history of literature, 

either in the eras, themes or projects. The perception of what literature and the authors to be 

affected varies between respondents, particularly the perception of the work about authors 

from Värmland. Cecilia works primarily with those in the subject Swedish as a Second 

Language, Agneta teach about them only if it fits the theme and not from the fact that they are 

from Värmland. Bodil teach about many different authors from Värmland due she believes it 

is important that students know their heritage. There is thus a danger that many of our authors 

from Värmland will be forgotten. The main reasons for this are time, opinions on literature 

teaching and opportunities for field trips. 
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Sammandrag 
 

Thavenius (2009:23-122) och Dahl (1999:49-82) förklarar att litteraturundervisningen i 

skolan har gått från att, under 1800-talet, knappt existerat till att ha fått den tämligen centrala 

plats som den har idag. Fredriksson (2010:2-3) påpekar dock att det finns flera hotbilder mot 

äldre tiders författare och att författarskap riskerar att falla i glömska. Arbetets syfte var att 

undersöka hur man arbetar med litteraturhistoria i svenskundervisningen samt om och hur 

man arbetar med regionalt kopplad litteraturhistoria. För att uppfylla syftet med uppsatsen 

intervjuades tre gymnasielärare i svenska. 

 

Undersökningen visar att respondenterna arbetar på olika sätt med litteraturhistoria, antingen i 

epoker, i teman eller i projekt. Uppfattningen om vilken litteratur och vilka författare som 

skall beröras skiftar mellan respondenterna, och då särskilt uppfattningen om man skall arbeta 

med de värmländska författarna eller ej. Cecilia arbetar främst med dem i Svenska som 

andraspråk, Agneta berör dem endast om det passar temat och då inte utifrån det faktum att de 

är från Värmland. Bodil arbetar med många olika värmlandsförfattare då hon anser att det är 

viktigt att eleverna känner till sitt kulturarv. Det finns därmed en viss fara för att många av 

våra värmländska författare glöms bort. De främsta anledningarna till detta är tid, syn på 

litteraturundervisning och möjligheten att göra studiebesök.  

 

Nyckelord: Litteraturhistoria, Värmland, Kanon, Gymnasieskola, Lärare 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag har under mina VFU-perioder märkt att man i svenskundervisningen arbetar tämligen lite 

med litteraturhistoria och då särskilt med de författare som är knutna till Värmland. Det här 

har skapat en del funderingar kring vad det kan bero på, om det är de nya kursplanerna som 

inte fokuserar lika starkt på detta eller om det är så att den enskilde läraren väljer bort vissa 

författare. Genom att knyta undersökningen till Värmland vill jag uppmärksamma begreppet 

litteraturturism och dess koppling till undervisning. Under mitt arbete som guide på Alsters 

herrgård har jag dessutom märkt hur skolvisningarna minskat och har frågat mig vad detta kan 

bero på, om det enbart är en ekonomisk fråga för varje enskild skola eller om 

undervisningsinnehållet har förändrats. Det här får mig att fundera på vilken plats 

litteraturhistorien har i dagens undervisningsinnehåll. Är det ett förlegat undervisningsområde 

och vad händer i sådana fall med våra forna regionala författare som Fröding, Lagerlöf och 

Ferlin? Dessutom har jag, under min utbildning, mött lärares olika uppfattning om vad som 

ingår i den s.k. litteraturkanon och utifrån detta skulle det vara intressant att undersöka hur det 

påverkar undervisningen. 

 

1.2 Begreppsdefinition 
Kanon är, enligt Staffan Bergsten, de diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och 

forskares personliga tycke och smak anses utgöra det arv som varje ny generation av 

bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare (Brink, 2006:13). Med litteraturturism 

avses den turism som grundar sin verksamhet utifrån en framgångsrik författare och/eller 

deras kända verk (Wernersson, 2008:4). Den äldre litteraturen begränsas till den som är 

skapad innan 1940-talet (Wernersson, 2008:4). Termen literacy är ett begrepp som handlar 

om den enskilde elevens förmåga att hantera olika läs- och skrivsituationer av typografiska 

texter. Dessutom finns begreppen cultural literacy och critical literacy, där cultural literacy 

avser förmågan att känna till högkulturella verk och författare och bildning anses vara en fast 

uppsättning kunskaper och förhållningssätt. Critical literacy tar sin utgångspunkt i cultural 

literacy men innefattar dessutom ett kritiskt förhållningssätt till språkliga och kulturella 

uttrycksformer och man problematiserar olika texters ideologiska dimensioner (Olin-Scheller, 

2008:16-17). 
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1.3 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur man arbetar med litteraturhistoria i 

svenskundervisningen på gymnasiet. Dessutom vill jag undersöka om och hur man arbetar 

med regionalt kopplad litteraturhistoria eller om detta är ett förlegat område i dagens 

undervisning. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Hur arbetar man med litteraturhistoria i svenskundervisningen i gymnasieskolan? 

 Vilka regionalt anknutna författare tas upp i dagens undervisning i litteraturhistoria i 

Värmland?  

 Hur resonerar lärare kring regionala författare? 

 Hur förhåller sig undervisande lärare till kanon? 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Litteraturundervisning genom historien 
Litteraturens plats i undervisningen har skiftat under decennierna och har varit starkt beroende 

av vilken läroplan som varit gällande. I början av 1800-talet spelade böcker och läsning en 

liten roll och de unga hämtade istället sina förebilder ur det verkliga livet. I mitten av 1800-

talet hade man fått en nationell kanon vilken man ansåg att eleverna borde fostras i och därför 

fick den svenska litteraturen komma in i skolan. Litteraturundervisningen har dock ofta 

kritiserats för att enbart förmedla kunskaper om författare och epoker och inte låtit litteraturen 

själv komma till tals. Dessutom menar kritikerna att man ofta har ägnat sig åt sådan litteratur 

som inte tilltalar eleverna (Thavenius, 1999:23-26). Jan Thavenius förklarar att 

undervisningen i litteratur och litteraturhistoria inte på något sätt var svenskämnets 

huvuduppgift enligt 1856 års läroverksstadga utan fokuseringen låg på det språkliga. Eleverna 

skulle dock ”lära känna” de yttersta författarna då de, tillsammans med sina verk, 

representerade det sköna, goda och sanna. Någon särskild tolkning krävdes dock inte utan 

läsningen skedde helt på litteraturens villkor. Under 1900-talets första hälft fanns det en stabil 

kanon i läroverket och den svenska litteraturen från 1700- och 1800-talet dominerade. Även 

några nordiska och europeiska författare ingick och allt hölls samman av en kronologisk ram. 

Under slutet av 1960-talet kom barn- och ungdomslitteraturen in i skolan ordentligt och man 

arbetade dessutom mycket med antologier (Thavenius, 1999:121-122). Staffan Thorson (I: 

Thavenius, 1999:49) menar att: 

Den ”bildade” läsningen dominerar på femtiotalet, på sextiotalet är läsningen av skönlitteratur av 

underordnad betydelse. Större delen av den förpassas till upplevelseläsning och fri läsning i 

läroplanens anda. 

I och med den fria läsningen fick undervisningen ett nytt innehåll som stod närmare elevernas 

verklighet och tankevärldar än det traditionella stoffet i realskolans och folkskolans 

litteraturundervisning (Dahl, 1999:49). Många upplevde dock undervisningen som ”flum” och 

under 70-talet höjdes röster för att litteraturen och dess historia skulle bli svenskämnets 

huvudinnehåll då man ville satsa på färdighetsträning och läsning (Dahl, 1999:59). Under 

1980-talet tog man stöd i läroplanen och hävdade skönlitteraturens betydelse. Litteratur som 
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handlade om sagor och myter eller om hembygdens historia, livsfrågor och samhällsfrågor 

fick ett uppsving. Det här skapade en livlig debatt som delade debattörerna i tre läger. De som 

förespråkade klassikerna ville att litteraturstudierna skulle gälla litteraturen i sig och dess 

historia och man ville ha kronologiskt upplagd undervisning. Man ville ha statligt styrda 

litteraturlistor med författare som Strindberg, Söderberg, Fröding, Lagerlöf och Karlfeldt. En 

mellangrupp ville även de ha krav på klassikerläsning men tonade ner dem då de menade att 

faktorer som elevers bristande läsning och tid hindrade detta. De lyfte även upp viss barn- och 

ungdomslitteratur som inte räknades till klassikerna. Motståndarna till en statlig styrning av 

litteraturval ansåg att klassikerföreträdarna hade en allt för snäv inriktning på sitt urval och 

menade att ett styrt litteraturinnehåll inte skulle lösa kulturfrågorna i skola och samhälle. Man 

menade att litteraturvalet skulle göras av lärare och elever utifrån det kunskapssammanhang 

som man skulle läsa böckerna. Från mitten av 80-talet fick dock grundskolan en mer 

litteraturhistorisk inriktning, vilket tydde på att klassikerförfattarna vunnit visst gehör (Dahl, 

1999:66-68.) Många menade dock att man borde bredda utbudet av litteratur då det fanns en 

risk att ensidigt fokusera på litteratur som innehöll ett borgerligt kulturarv. Eleverna är inte 

nollställda när de kommer till skolan utan har skiftande kulturella och sociala erfarenheter 

som man måste ta hänsyn till, menade man. Med Lpo 94 kom principer för en mål- och 

resultatstyrd skola och svenskundervisningen fokuserade mer på form, norm och system. 

Språket som system och läsning av skönlitteratur fick dela på merparten av 

undervisningsinnehållet (Dahl, 1999:70-82). 

 

2.2 Meningsskapande och motivation 
Många ungdomar läser mindre idag och är upptagna av en annan kultur, vilket gör att 

litteraturundervisningen i skolan ifrågasätts. Vissa menar att man borde strama upp 

litteraturundervisningen och slå vakt om den ”goda” kulturen medan andra menar att man 

istället borde förändra ämnets innehåll och arbetsformer (Bergman, 2009:16). När det gäller 

läsning av och arbete med litteratur kan litteraturvalet upplevas problematiskt. Gunilla Molloy 

menar att det vanligaste skälet till att eleverna avvisar litteratur som lärarna valt ut är inte för 

att de inte förstår den, utan för att den befinner sig för långt ifrån dem. De hittar ingen 

igenkänningseffekt och kan inte knyta den till sig själva (2003:50-51). Christina Olin-Scheller 

(2008:39) menar att ofta handlar uppgifter kring litteratur mest om att kontrollera att eleverna 

har läst, vilket inte nödvändigtvis befrämjar deras läsutveckling. Argumenten för att arbeta 

med litteratur i skolan är dock flera, dels stimulerar den elevernas egna muntliga och skriftliga 
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skapande, dels ger den kunskap om människor, miljöer, idéer och problem. Per-Olov Svedner 

(1999:42) poängterar att eleverna måste få litterära referensramar men att man inte skall 

arbeta med skönlitteratur för att ha underlag till ett prov i litteraturkunskap utan för att gestalta 

mänsklig erfarenhet. Idealet vore, menar Svedner (1999:43), att hitta sådana texter som ger 

både ett berikande bakåtperspektiv och en möjlighet att utveckla det som kallats livskunskap. 

Det faktum att varje läsare är en del av sin tid och sin sociala och kulturella kontext och att 

detta styr läsningen är de flesta överens om (Svedner:1999:43). Molloy påpekar dock att i 

skolan är läsning av skönlitteratur dessutom inordnad i en skolkontext, vilket kan ha mer eller 

mindre dolda läsarter, kräva olika läs- och skrivstrategier och därmed styra elevernas 

läsningar. Hur texterna mottages i undervisningen beror i hög grad på vilka didaktiska val 

som läraren gör utifrån sin kunskap om texterna och eleverna (2011:19-20).  

 

2.3 Val av litteratur 
Valet av litteratur handlar ofta om motsatsen mellan elevval och lärarval där elevernas val 

ofta gäller en friläsningsbok. De litteraturval som lärare gör är ofta styrda och motiveringarna 

kan handla om att det passar elevgruppen eller att det hör till de verk som alla ska ha läst. 

Diskussionen kring vilken litteratur som skall tas upp i undervisningen förs ständigt och 

särskilt nu när ungdomslitteratur och populärlitteratur får allt större plats i undervisningen 

(Svedner, 1999:43). Svedner påpekar att det ena inte behöver ersätta det andra och att man 

inte skall försöka att höja ungdomarnas smak, utan istället skall man bredda litteraturspektrat. 

Eleverna skall få möta sådan litteratur som de känner till men också sådan litteratur som de 

inte mött förut. Svedner ger en rad förslag på hur man kan arbeta med litteratur i 

undervisningen t.ex. temaläsning, författarpresentation, kronologiskt studium och 

genrestudier. När det gäller författarporträtt ger det eleverna kunskap om litteratur genom att 

de får veta något om författaren, samtidigt som det ger kunskap om litteraturen. Genom att få 

kunskap om en annan människas liv kan det vara lättare att ta till sig de tankar och det 

innehåll som förekommer i hens verk och detta uppskattas ofta av eleverna. Något som kan 

vara problematiskt är dock hur mycket som skall tas upp och vilka verk som bör väljas. Är det 

de verk som anses viktiga för författaren, litteraturhistorien eller för eleverna själva? 

Dessutom måste lärare ta ställning till hur mycket om författaren och hur mycket av 

författaren som skall beröras i undervisningen (Svedner, 1999:43-47).  

Litteraturstudiers främsta uppgift var länge att ge språkliga förebilder och fungera 

uppfostrande. Författare som t.ex. Lenngren, Geijer och Heidenstam, lyftes därför upp som 
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personliga förebilder medan andra författare, som inte ansågs vara lika goda moraliska 

förebilder hamnade i bakgrunden. Exempel på dessa är t.ex. Stagnelius och Strindberg. 

Dessutom fanns det länge en censurtradition som hänvisade flertalet författare som t.ex. 

Fröding, Bellman och Almqvist till skymundan, särskilt i läromedelstexter. Skolan har fortsatt 

att använda texter ur den litterära kanon men gör det mycket selektivt vilket kan leda till en 

missvisande bild av litteraturhistorien (Brink, 2006:32-33). Svedner (1999:47) förklarar att 

berättelser om Stagnelius, Ferlin och Fröding kan skapa ett intresse som kommer läsningen 

till godo då det handlar om spännande och till viss del tragiska livsöden som intresserar 

eleverna. Svedner påpekar dock att man inte kan välja författare utifrån hur tragiskt 

intressanta deras liv varit (Svedner, 1999:47). Olin-Scheller (2008:43) anknyter till detta och 

förklarar att många lärare använder sig av film i undervisningen, särskilt när man skall studera 

epoker. Syftet med filmerna är ofta att levandegöra litteraturhistorien, men också att variera 

undervisningen. Dessutom brukar det uppskattas av eleverna. Man kan använda film i 

undervisningen på olika sätt, t.ex. som illustration av en epok eller ett skönlitterärt verk, som 

komplement till skönlitteratur eller som ett verktyg för att jämföra en skönlitterär text med en 

film (Olin-Scheller, 2008:47-64). 

 

2.4 Litteraturhistoria och kanon 
Lotta Bergman (2009:11-12) förklarar att kunskaper om litteraturens historia länge har ansetts 

viktiga och många svensklärare anser att det är ett givet innehåll i svenskundervisningen. Lars 

Brink (2006:14-19) menar att man kan tala om en klassikerkanon långt innan 

litteraturvetenskap lyftes in som undervisningsområde. Där förekom bl.a. Homeros, Sapfo, 

Sofokles och Platon. Vidare förekommer det nationalspråkliga författare som, trots att de 

skrev på ett nationalspråk, räknas till världslitteraturen t.ex. Dante, Cervantes, Shakespeare 

och Molière. Brink hävdar att kopplingen till moderna språk och litteraturhistoria varit nära 

sammankopplade då man ofta läste litteratur för att lära sig språket och genom detta fick man 

möta språkområdets litterära kanon. Dessutom hänvisade man ofta till en nationell kanon vars 

syfte till viss del var att bekräfta sin enhet, identitet och självförståelse samtidigt som den är 

ett led i byggandet av en nationalstat. Brink påpekar dock att inget verk skulle överleva om 

det inte fanns nya läsare. Det här gör att alla läsare till viss del påverkar kanonbildningen 

(Brink, 2006:14-19).  

Kanonbildning är en process där de verk som ingår i kanon har valts ut av flertalet skickliga 

läsare. Hur kanon förs vidare och etableras beror på de litteraturvetenskapliga institutionerna 
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och de läromedel som används inom utbildningsväsendet (Brink:2006:34-36). Brink menar att 

man bör diskutera kanon och kulturarv i relation till värdegrunden. Ursprunget till vår 

värdegrund behöver belysas för det ska bli förståeligt och här kan man till stor del ta hjälp av 

kulturarvet. Dessutom bör man problematisera begreppet kulturarv då det inte längre är 

möjligt att tala om ett kulturarv utan man bör beröra de många kulturarven som finns i vårt 

mångkulturella samhälle (2006:34-36). Thavenius (1999:133-134) menar därför att en kanon 

inte är en samling texter som har sitt värde oberoende av historien och tillägger att texterna 

inte har valts ut på evigt giltiga estetiska eller allmänmänskliga grunder. Dessutom har varje 

litterär kanon en tendens att vara snäv och sluten och Thavenius lyfter fram populärlitteratur 

som exempel på litteratur som aldrig blir kanonisk. En del litterära verk förefaller vara 

historiskt intressantare än andra, men det beror på vilken historia man vill berätta. 

Kanondiskussionen är därför ständigt diskutabel och man kan lätt konstatera att det finns fler 

än en kanon. Thavenius menar att man, ur historisk och sociologisk synpunkt, kan ifrågasätta 

om kanon inte begränsas till att gälla valet av texter. Man måste se kanonbildning i ett bredare 

perspektiv t.ex. föreställningar om varför elever bör läsa ett visst urval och hur de bör läsa det. 

Svaren på dessa vad, hur och varför, utgör, menar Thavenius det kanoniska tänkandet. När ett 

urval har befäst i skolan kan man tala om en skoldiskurs och varje sådan kanonisk diskurs 

skapar ett språk, en föreställningsvärld och en normativ ram för läsningen (1999:133-134). 

Stefan Lundström (2009:143-144) menar att texturvalet, till stor del, styrs utifrån lärarens 

idéer om vilka läsningar som kommer att äga rum. Till detta kopplar han Applebees begrepp 

knowledge-out-of-context och knowledge-in-action, vilka är två grundläggande 

utgångspunkter för undervisning. Knowledge-out-of-context sätter kunskapen i fokus och 

undervisningen handlar om att förmedla den här kunskapen. I svenskundervisningen skulle 

det kunna exemplifieras med att det är viktigt att ha läst något av Shakespeare, men det är 

mindre viktigt hur läsningen har gått till. Utbildning utifrån knowledge-in-action ser 

traditioner som kulturella redskap för att skapa mening i världen. Traditioner ger oss något att 

förhålla oss till samtidigt som de hela tiden förändras och återskapas genom vårt deltagande 

(Lundström, 2009:143-144).  

Varje gång vi läser en text från en annan tid eller kultur möter vi föreställningar, uppfattningar 

och perspektiv som skiljer sig från våra egna. Det här innebär att textvalet till stor del styrs av 

hur textens allmänna repertoar matchar läsarens (Molloy, 2003:52). Molloy menar t.ex. att 

Gustaf Frödings dikt Elin i Hagen, i vilken en ung, ogift flicka dränker sitt utomäktenskapliga 
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barn kan upplevas distanserats för unga svenska kvinnor idag då närheten till 

ungdomsmottagningar och kunskap om p-piller och kondomer är stor. Frödings dikt visar 

dock på en annan lösning under en annan historisk tid och ger oss inblick i textens allmänna 

repertoar. Molloy tillägger att de flesta läsare inte är medvetna om sin allmänna repertoar 

förrän den konfronteras med en som skiljer sig från den egna (Molloy, 2003:53). Detta kan 

man jämföra med ett annat exempel som Molloy (2009:48) tar upp, nämligen att man under 

ett arbete med Vargön av Peter Lidbeck diskuterade huruvida homosexuella skulle få adoptera 

barn. Det här skapade en livlig debatt i klassrummet och Molloy menar att oavsett vad 

eleverna tyckte i frågan, så angick det dem. Den här frågan var i hög grad aktuell för sin tid 

och hade inte varit möjlig för en tidigare generation, vilket visar på litteraturens förmåga att 

spegla en historisk tid. Genom att läsa dem får man en annan tids värderingar, föreställningar 

och språk (Molloy, 2009:48). För att förstå den text som man läser måste man därför ha en 

viss förståelse för den tid i vilken den är skriven (Molloy, 2011:15-16). 

En text står aldrig isolerad från sin samtid. Men det gör varken skolan eller eleverna heller. I mötet 

mellan textens frågor och elevernas växande till demokratiska medborgare finns ett legitimt svar 

på varför vi ska läsa skönlitteratur i skolan. Vi ska läsa för att i samtalet utveckla vårt tänkande 

och för att kunna inta en kritisk hållning både till egna och andras argument (Molloy, 2009:48-49).  

Olin-Schellers observationer visar att de mest kända texterna och de viktigaste epokerna är ett 

urval av de läroböcker och stoffet anser hon är en förminskad variant av den litteraturkurs 

som lärarna tagit del av under sin svensklärarutbildning (2006:97-100). Enligt Molloy 

undervisar många lärare på samma sätt som de själva har blivit undervisade på av sina egna 

lärare. Det här gör att undervisningstraditioner och metoder har förts vidare från lärare till 

lärare, utan att egentligen ifrågasatts. Många lärare har dessutom, under sin lärarutbildning, 

mött åsikterna att kopplingar mellan texten och läsarens egna erfarenheter är ett störande 

moment och att det i texten redan finns en bestämd mening. Molloy menar att genom att läsa 

en text på djupet sätter vi oss in i någon annans sätt att leva och tänka. Det viktigaste skälet 

till att läsa och samtala om skönlitteratur är att vi kan få ett fördjupat perspektiv på oss själva 

och våra egna liv. Läsning bidrar till utökad förmåga till narrativ fantasi och därigenom ett 

ständigt samtal om demokratiska värderingar. Det viktigaste är att hitta beröringspunkter 

mellan oss själva och de litterära gestalterna (Molloy, 2011:139-165). 
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2.5 Dagens svenskämne 
Det finns tre olika sätt att se på svenskämnet. Enligt det första, svenska som färdighetsämne, 

står elevens språkliga färdigheter i fokus medan den andra ämneskonceptionen, svenska som 

ett litteraturhistoriskt bildningsämne, fokuserar på förmedlingen av ett kulturarv och där anses 

ett urval av litterära verk och författare vara mest värdefullt. Den tredje ämneskonceptionen, 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, utgår från den aktuella elevgruppens 

förutsättningar och erfarenheter och elevernas språkutveckling skall ingå i ett 

kunskapssökande sammanhang. Det är framför allt de två sista som ger plats för 

litteraturundervisning. Idag har man dock fokuserat ytterligare en ämneskonception, nämligen 

svenska som ett demokratiskt erfarenhetspedagogiskt ämne, vilket bygger vidare på den tredje 

ämneskonceptionen men fokuserar på hur demokratiuppdraget förverkligas inom 

svenskämnet (Molloy, 2011:159-161). När det gäller läraren som undervisare finns det flera 

olika faktorer som spelar in. Lärarprofessionen bygger dels på teoretiska och 

erfarenhetsgrundade kunskaper och dels på de personliga egenskaper som tillkommer varje 

enskild lärare. Dessutom har varje lärare också en bild av sig själv som undervisare och en 

uppfattning om hens starka och svaga sidor. Alla dessa faktorer samspelar och skapar den 

enskildes lärarroll, och det är utifrån denna som man sedan utformar sin undervisning och till 

stor del sitt undervisningsinnehåll (Svedner, 1999:23). Synen på lärande och läroplaner har 

förändrats under åren och i de senaste läroplanerna har individen som ett lärande subjekt fått 

genomslag. Överföring av kunskaper är ingenting som sker automatiskt och det är inte längre 

samhällets behov som styr undervisningens innehåll utan vad som anses relevant och viktigt 

för den enskilde individen. Svenskämnet håller på att bli ett ämne där det egna kulturarvet 

skall vara en grund för att skapa förståelse och respekt för andra kulturer i en allt mer 

internationaliserad värld (Lundström (2009:161-164). 

 

2.6 Kursplanernas inverkan 
Enligt Bergman verkar det ha skett en förskjutning av idealen för litteraturundervisning, dels 

pga. av att svenskkollegiet inte längre arbetar med epokkunskaper och litteraturhistoriska 

studier i samma utsträckning som tidigare, dels att det numera förekommer 

ämnesövergripande temaarbeten (2009:126). Om eleverna i dagens undervisning inte kan få 

en fullständig litteraturhistorisk orientering så ska de i alla fall få det viktigaste menar 

Lundström (2009:165). I kursplanen från 1994 frångår man den kronologiska översikten över 

litteraturhistorien och talar istället om att ta upp vissa knutpunkter i det stora skeendet. I B-
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kursen i svenska på gymnasiet möter eleverna dock förställningar om centrala litterära verk 

vilket visar på en normativ syn på kultur där eleverna möter en har-kultur när de kommer till 

skolan. Idag har vi ett vidgat textbegrepp som inkluderar alla medier utan värdehierarki och 

detta tyder på en förändrad syn på textläsningens betydelse för individen. Lundströms slutsats 

är att i den mån man väljer att använda texter som håller sig inom det etablerade 

klassikerurvalet behöver man inte bli ifrågasatt. Om man däremot önskar förändra 

värdehierarkierna när det gäller litteraturen måste man antagligen försvara sina val 

(Lundström, 2009:166-172).  

Linda Jakobsson har studerat den nya ämnesplanen i svenska för gymnasieskolan och 

undersökningen visar att momentet litteraturhistoria till stor del är knutet till 

litteraturvetenskap och användning av dess begrepp samt tolkning och värdering av 

skönlitterära verk. Vidare menar Jakobsson att det inte finns några direkta direktiv för hur 

lärare skall lägga upp sin undervisning i litteraturhistoria, utan att det till stor del är upp till 

läraren själv att bestämma vad som är viktigt för elevens fortsatta kunskapsutveckling inom 

ämnet. Undervisningen blir på så vis lättare att anpassa till varje elev och klass, samtidigt som 

det blir svårare för läraren att göra ett relevant stoffurval. I och med att man i gymnasiet läser 

olika mycket svenska då vissa program endast läser svenska 1 som obligatorisk kurs drar 

Jakobsson slutsatsen att litteraturhistoria finns kvar i skolan men att alla inte läser det på 

grund av svenskämnets storlek inom respektive gymnasieprogram (Jakobsson, 2011:2).  

I den nya ämnesplanen förespråkas att man skall kombinera språk och litteratur och att de 

båda områdena tilldelas ungefär lika stor del i kurserna svenska 1, 2 och 3. Vilken litteratur 

som skall tas upp är dock upp till enskild lärare, men i svenska 1 ligger tonvikten på det 

allmänmänskliga i tid och rum. Tyngdpunkten i svenska 2 ligger på litteratur som ska skapa 

perspektiv på relationen mellan litteraturen och strömningar och utvecklingen i samhället 

medan svenska 3 inriktar sig på litteraturhistoria med ett litteraturvetenskapligt perspektiv. 

Kursen litteratur fokuserar en fördjupad behandling av skönlitterära verk, 

litteraturvetenskapliga begrepp samt analys av litterära verk med utgångspunkt i ett specifikt 

perspektiv (Jakobsson, 2011:12-18).  Tanken är att svenskundervisningen i gymnasiet skall 

bygga på kursplanerna i svenska för grundskolan och inte överlappa den. Därför måste 

eleverna ha läst och talat om litteratur i grundskolan. Jakobsson (2011:11-12) hänvisar till de 

nio punkter i kursplanen som sammanfattar vad eleverna skall få möjlighet att utveckla i 

svenskämnet. Han påpekar att tre av dessa är litteraturhistoriskt inriktade: 
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Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande […]: 

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

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

 Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 
författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i 
det lästa. (Jakobsson, 2011:12). 

 

2.7 Litteraturhistoriskt stoff – olika för olika gymnasieprogram? 
Svenska är ett ämne som alla elever läser oavsett gymnasieprogram. Dock skiljer sig 

omfattningen mellan programmet åt, och Olin-Schellers (2008:147) studie visar att 

uppfattningen bland flera lärare är att det litteraturhistoriska innehållet inte borde läsas av alla 

elever. Till detta kopplas uppfattningen om svenska som bildningsämne och Olin-Scheller 

ställer sig frågande till vad bildning egentligen innebär, vem det är som skall bildas och 

varför. Vidare menar hon att en undervisning som fokuserar kännedom om litterära verk och 

författare ger en begränsad literacy. Uppenbart är alltså, menar Olin-Scheller, att dessa texters 

repertoar och den undervisning som bedrivs i samband med läsningen inte befinner sig inom 

elevers närmaste utvecklingszon. Studien visar dessutom att bildningsuppdraget främst tolkas 

som ett informerande av litterära epoker och kanoniserade skönlitterära texter och författare. I 

praktiken innebar det ett ”högre” bildningsämne för de studieförberedande programmen, och 

en lägre ”lightversion” för eleverna på de yrkesförberedande programmen. Detta gör att Olin-

Scheller varnar för att om skillnaderna mellan programmet ökar ytterligare, riskerar det 

svenskämne som svensklärare ser som det ”riktiga” och ”höga” endast nå de elever som läser 

studieförberedande program. Trots att man har gemensamma kursmål behöver alltså inte 

undervisningen se likadan ut (Olin-Scheller, 2008:147-148). 

Bergman (2009:65-67) har genomfört en undersökning som handlar om hur man arbetar med 

litteratur i en klass på gymnasiets industriprogram och den visar att läraren till stor del känner 

sig bunden vid ett visst innehåll, särskilt när det gäller den litteraturhistoriska delen i B-

kursen, då Svenska B ses som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Ofta väljs då litteratur 

utifrån läroböckernas kanon. Det finns därför en risk att kulturarvstexter fungerar 

kontraproduktivt, menar Bergman. Flera av hennes respondenter säger sig inte vara 
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motståndare till att få kunskap om äldre tiders litteratur, men ju ensidigare fokuseringen vid 

detta stoff blir, desto starkare blir elevernas motstånd och lärarens chans att motivera krymper 

(Bergman, 2009:65-79). Lundström (2009:151-152) förklarar att lärare kan uppleva en 

motsättning mellan den kultur de själva befinner sig i och den kultur som skolan skall 

förmedla. Det här gör att de kan känna sig tvingade att ta upp ett visst innehåll. Vissa verk har 

alltså ett stort symboliskt kapital. Det står visserligen inte i styrdokumentet att man ska ta upp 

t.ex. Strindberg, men många lärare utgår från de författare som de hittar i litteraturverk och 

läromedel. Det här menar Lundström förekommer, även om lärarna inte är övertygade om att 

de författarna är mest lämpade (2009:151-152). Olin-Scheller hävdar att den 

litteraturhistoriska delen av svenskämnet är centralt för många lärare men att detta ofta blir 

undervisning om litteratur, istället för i och genom litteratur. Många gymnasielärare värderar 

och uppfattar kanoniserade västerländska texter och författare som representerar ett ”brett 

nationellt kulturarv” som det mest angelägna i undervisningen. Olin-Scheller påpekar dock att 

epokstudiernas innehåll och centrala ställning inom gymnasieskolans svenskämne har litet 

stöd i kursplanerna. Istället poängteras ett urval av verk, författare och episoder och man 

påpekar att tonvikten bör ligga på det senaste seklet (Olin-Scheller, 2008:27-29). Jakobsson 

(2011:23-24) förklarar att kunskapsinlärningen kan bli bättre och undervisningen lättare 

anpassad till specifika elever och klasser om läraren får välja stoff själv.  

Olin-Scheller (2008:27-39) menar att det litteraturhistoriska stoffet väcker frustration och oro 

både hos elever och lärare då det likställs med begreppet bildning. Ofta handlar det dock om 

en begränsad ytlig och allmänbildande kompetens. Urvalet av texter sker med hjälp av 

läroböcker, kollegor och bibliotekarier och enligt Olin-Scheller talar mycket för att 

gymnasieskolans svenskämne går mot ett högre litteraturhistoriskt bildningsämne och att 

undervisning med cultural literacy som mål har fått ett starkt fäste. Dessa kunskaper handlar i 

första hand om att känna till ett gemensamt stoff, snarare än att kunna förhålla sig till texterna 

som sådana. Stoffet är dock omfattande, vilket skapar frustration hos lärare då de inte hinner 

med allt. Ofta arbetar man kronologiskt vilket gör att många nyare epoker aldrig hinns med. 

Även osäkerheten hos lärare är stor, man vet inte om man tar upp ”rätt” eller ”fel” texter och 

många är rädda för att ta upp för få författare under varje epok. Olin-Scheller fastslår att 

föreställningen att litteraturhistoria består av ett statiskt, oförändrat stoff, tycks vara seglivad. 

När det gäller svenskämnets uppdrag finns det olika uppfattningar som blir betydelsefulla då 

det gäller vilka texter som slutligen tas upp i undervisningen, och det verkar som att innehållet 

varierar beroende på gymnasieprogram, trots idén om en enhetlig svenskundervisning. På de 
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yrkesförberedande programmen tar man inte upp litteraturhistoria i samma utsträckning och 

Olin-Scheller ger exempel från en lärare som menar att eleverna måste bli läsare innan man 

kan tvinga på dem litteraturhistoria. Vidare förekommer uppfattningen om att elever på 

yrkesförberedande program inte har något intresse för litteratur och litteraturhistoria, och att 

man därför som lärare önskar större valbarhet bland kurserna (Olin-Scheller, 2008:27-39). 

 

2.8 Litteraturturism 
Lotta Braunerhielm och Susanna Heldt Cassel menar att upplevelsen av ett landskap sker på 

ett specifikt sätt om det skildras i litteraturen. Platser har därmed en symbolisk funktion då de 

kan associeras med innehållet i litteraturen. Det har blivit en växande marknad för s.k. 

litteraturturism där man kan göra vandringar i författares och karaktärers fotspår. Utifrån 

litteraturen ger man platsen en identitet. Exempel på platser som bidragit till att skapa 

berättelsedestinationer är Astrid Lindgrens Småland och Selma Lagerlöfs Värmland. 

Specifika platser inom dessa regioner är dels typiska för området och dels betydelsefulla för 

författaren eller karaktären. Braunerhielm och Heldt Cassel menar att Mårbacka, Vimmerby 

och Katthult direkt skapar associationer till författarna, rollfigurerna och de landskap som 

beskrivs i böckerna om Gösta Berling och Emil i Lönneberga (Braunerhielm och Heldt 

Cassel, 2009:102-105). 

Värmland och dess författare speglar inte bara naturmiljön i sin litteratur utan även 

kulturmiljön. Enligt Ebbe Westergren associerar man ofta kulturmiljöer med byggnader, 

herrgårdar, kyrkor, åkrar och gravfält men det som det egentligen handlar om är de människor 

som bott på herrgården eller som röjt åkern för att få sitt bröd. Det är, enligt Westergren, när 

människorna är i centrum som kulturmiljöerna blir intressanta för oss och det är endast då 

som de kan få någon betydelse för människor idag. Genom människorna kan vi därför lära oss 

någonting om kulturlandskapet och även inse att vi är en del i det. Westergren exemplifierar 

detta genom att påpeka att när vi läser Astrid Lindgrens böcker är vi inte särskilt medvetna 

om att man lär sig en hel del om kulturlandskapet och kulturarvet. Istället identifierar vi oss 

med människorna i böckerna och lär oss genom detta, vilket Westergren kallar ett lustfyllt 

lärande (Westergren, 2009:135-136). Det är dock inte bara kanon som förändras över tid utan 

även platser, men inom turismen kan man återskapa en plats för att visa en ursprunglig bild av 

hur den såg ut under en viss tid. Karin Wernersson (2008:13) hänvisar till Wahlström som 

menar att man med hjälp av litteraturen kan lyfta fram varje enskild plats symbolvärde och på 

så vis göra dem kända för omvärlden.  
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Wernersson har studerat hur den äldre litteraturen kan användas som en resurs för en turistisk 

verksamhet i Värmland. Analysen visar att litteraturen är en betydelsefull resurs, symbol och 

identitet för Värmland och dess turism. Värmland har en rik litteraturskatt och landskapet 

kopplas ofta ihop med berättande. Dessutom används Gustaf Frödings Alsters herrgård och 

Selma Lagerlöfs Mårbacka som värmländska symboler när det gäller marknadsföring, vilket 

visar på litteraturens betydelse för en plats identitet. Inom litteraturturism använder man ofta 

författares hem som grund och genom att visa upp personen bakom böckerna placerar man 

platsen på kartan (Wernersson, 2008:1-13). När det gäller Fröding menar Heimer (I: 

Wernersson, 2008:18) att betydelsen av författare påverkar både turismnäringen och bilden av 

Värmland, men man måste vara medveten om att intresset för författare förändras och 

förminskas. Viktigt är då, om man vill värna om litteraturturism, att lyfta fram den mer 

moderna litteraturen och författarskapet och bygga verksamheter kring dessa istället. Selma 

Lagerlöfs Mårbacka är en av Värmlands mest besökta turistmål, dels tack vara Selma 

Lagerlöf själv, dels tack vare naturen och miljön i Fryksdalen. Lagerlöf använde ofta sin 

hembygd i sina verk och genom detta skapades mycket av den mystik som finns kring 

Fryksdalen. Redan under sin levnadstid var Lagerlöf medveten om vikten av att bevara ett 

kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten, vilket var precis vad hon gjorde genom sitt 

testamente. Wernersson påpekar dessutom att endast är en liten del av historien som bevarats 

genom historieskrivarna och det är den historien som skapar vårt gemensamma kulturarv 

(Wernersson, 2008:26-31). 

 

2.9 Gustaf Fröding 
Kjell Fredriksson frågar sig, trots bredden på Gustaf Frödings diktning, om skalden egentligen 

har någon framtid. Han framhåller dock att diktningen innehåller något för alla. Vidare menar 

Fredriksson att det finns flertalet hotbilder mot äldre tiders författare och att författarskap 

riskerar att falla i glömska. Fröding tappar framför allt mark i skolans undervisning och det 

beror enligt Fredriksson på tre faktorer; att dagens ungdomar inte har samma bas i den 

klassiska bildningen, att ungdomar idag inte kan sin Bibel eller har annan religiös bakgrund 

än Bibelns samt att de saknar bakgrund i bondesamhället. När det gäller styrkorna med 

Frödings diktning är dels att flertalet tonsatts, dels att många är existentiella och på så vis kan 

engagera bl.a. ungdomar t.ex. ”En ghasel” och dikterna i ”Mattoidens sånger”. Ett problem 

med just Fröding kan vara dialektdiktningen då den, enligt Fredriksson, riskerar att förminska 

Fröding till en regional komiker. Även om Frödings diktning tillhör den svenska litterära 
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kanon idag måste vi vara medvetna om att kanon inte är statisk utan är och ska vara en 

utvecklingsprocess. Avslutningsvis påpekar Fredriksson att Fröding har en viktig roll i den 

värmländska identiteten och att han kommer användas i turistnäringen på olika sätt, men att 

det centrala givetvis är själva författarskapet och att det därför är enormt viktigt att arbeta för 

att det hålls levande (Fredriksson, 2010:2-3). 
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod 
Eftersom syftet är att undersöka hur man arbetar med litteraturhistoria valdes kvalitativa 

intervjuer som metod. Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2003:78) är syftet med kvalitativa 

intervjuer att få en uppfattning om den intervjuades livsvärld. Detta innebär dock att man 

aldrig kan skapa svarsalternativ i förväg eller avgöra vad som är det sanna svaret på en fråga. 

Även om både intervjuare och respondent är medskapare i samtalet när man genomför en 

kvalitativ intervju, så måste den som intervjuar ibland hjälpa till att bygga upp ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerande fenomenet. Däremot 

måste man vara noga med att inte konstruera ett sammanhängande resonemang åt 

respondenten (Patel och Davidson, 2003:78). 

 

Då mina frågor var relativt öppna hände det ofta under intervjuerna att följdfrågor ställdes. 

Patel och Davidson (2003:78) menar att kvalitativa intervjuer nästan alltid har en låg grad av 

standardisering, vilket innebär att frågorna som ställs ger respondenten svarsutrymme. Jan 

Trost (1993:15-16) menar att låg standardisering innebär att man anpassar sig och formulerar 

frågor efter den intervjuades språkbruk och att man tar frågorna i den ordning som de passar 

den aktuella intervjun. Termen strukturering innebär, enligt Trost (1993:15-16), att frågorna 

har fasta svarsalternativ. Även om frågorna var relativt öppna anknöt de ändå hela tiden till 

ämnet, vilket ger intervjun en hög grad av strukturering. Valet av låg standardisering på 

intervjuerna valdes då jag inte visste hur mycket respondenterna arbetar med litteraturhistoria 

eller hur de ser på litteraturkanon. Det var då nödvändigt att utforma frågor under tiden som 

intervjun fortskred utifrån de svar som respondenterna gav. Dock följde jag till stor del det 

intervjuunderlag (se Bilaga) som jag hade med mig och jag höll mig till samma tema under 

samtliga intervjuer. 

 

3.2 Urval och genomförande 
När jag skulle påbörja mitt urval inriktade jag mig mot gymnasielärare i svenska. Jag ville 

dock inte göra samtliga intervjuer i en och samma stad på grund av att de lokala kursplanerna 



 

 
17 

 

kunde ha viss inverkan på undervisningen och uppgifternas utformning samt att, när det gäller 

att undervisa om regionala författare kan detta skilja sig åt beroende på kommun. Jag tog 

kontakt med tio stycken lärare via e-postmeddelande där jag presenterade mig och min tänkta 

uppsats. En av dessa fick jag inget svar från, ytterligare en var precis nyexaminerad och 

ansågs sig inte ha någon erfarenhet av undervisningen ännu, och 5 av dem ansåg inte att de 

hade tid att ställa upp innan sommarlovet. I meddelandet informerade jag även respondenterna 

om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Att svaren behandlas konfidentiellt innebär, 

enligt Patel och Davidson (2003:70), att jag vet vem jag har fått svaren från men att det bara 

är jag som har tillgång till de uppgifterna. I en kommun fanns det dock ingen personalkatalog 

på skolans hemsida, utan där fick jag ta kontakt med rektorn som sedan fick hänvisa mig 

vidare. 

 

Tillvägagångssättet var detsamma vid samtliga intervjuer. Jag introducerade min tanke med 

uppsatsen och vilken inriktning den skulle ha. Vid alla intervjuer ställdes frågor utifrån 

intervjuunderlaget. Beroende på hur respondenterna svarade ställde jag följdfrågor och ibland 

lade jag till eller tog bort någon fråga beroende på respondentens svar. Svaren från 

respondenterna varierande, vissa var kortfattade och konkreta medan andra gav utförliga 

beskrivningar. När jag uppfattade att respondenterna inte hade mer att berätta avrundade jag 

intervjuerna med att fråga om de ville tillägga något. Vid två av intervjuerna användes en 

diktafon för att jag skulle vara säker på att få med allt som sades under intervjuerna. Vid den 

sista intervjun ville respondenten helst inte att diktafon skulle användas och det måste 

respekteras. Jag antecknade dessutom under intervjuerna, dels för att vara säker på att 

respondenternas svar var korrekt uppfattade, dels för att anteckna funderingar och tankar till 

den kommande diskussionen. Enligt Trost (1993:30), kan dessa anteckningar röra sådant som 

hänt under intervjun, saker som händer runt omkring, preliminära tolkningar, spontana idéer, 

irritationer eller funderingar. Direkt efter intervjuerna transkriberade jag dem samt skrev rent 

mina anteckningar. Detta gjorde jag för att undvika att missa viktiga detaljer från intervjun 

samt för att samtidigt kunna skriva ner mina reflektioner och idéer till den kommande 

diskussionen. Vid sammanställningen av intervjuerna valde jag att ordna dem tematiskt 

utifrån aktuella teman som dels utgick från frågeställningarna, dels uppkom under 

intervjuerna. 
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3.3 Lärarna 
I stället för att ge lärarna benämningar som ”Lärare A, Lärare B” o.s.v. har jag valt att ge 

samtliga lärare fingerade namn då jag tycker att det känns mer personligt och lättöverskådligt. 

Jag har intervjuat tre lärare som alla är yrkesverksamma inom ämnet svenska på 

gymnasienivå. Samtliga skolor är kommunala och kommunerna är medelstora. Bredden på 

urvalet av skolor är tämligen stort då det representerar olika program. En av skolorna har 

endast studieförberedande program medan den andra är mer yrkesinriktade. Den tredje skolan 

har både studieförberedande och yrkesförberedande program.  

 

Agneta arbetar på en gymnasieskola där man har både studieförberedande och 

yrkesförberedande program. Hon är en kvinnlig lärare som har arbetat sedan 1999. Agneta 

undervisar i svenska, svenska som andraspråk och psykologi på de flesta program som finns 

på skolan, men tillhör i dagsläget arbetslaget för det samhällsvetenskapliga programmet.  

 

Bodil arbetar på en gymnasieskola med yrkesförberedande program. Skolan ligger en bit 

utanför staden vilket gör att hälften av skolans elever bor på skolområdet. Hon har arbetat 

som lärare sedan 2007 och är lärare i svenska och religion. Bodil undervisar elever som läser 

naturbruksprogrammet, fordon- och transportprogrammet och introduktionsprogrammet, 

vilket är ett program för elever som har olika svårigheter och som behöver anpassad 

studiegång.  

 

Cecilia har arbetat som lärare sedan 2006. Hon undervisar i svenska, samhällskunskap, 

svenska som andraspråk på flera gymnasieprogram, både teoretiska och praktiska, samt en 

specialgrupp för elever med ASD-diagnoser. Utöver det undervisar hon i kommunikation på 

yrkeshögskolan. 

 

3.4 Metodkritik 
I den här undersökningen valde jag att intervjua tre gymnasielärare i svenska och mitt 

huvudfokus låg på att få en geografisk spridning, då jag inte ville att de lokala kursplanerna 

skulle vara utgångspunkt för lärarnas undervisningsmetoder. Dock finns det ingen manlig 
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respondent, vilket kan ifrågasätta genusperspektivet i undersökningen. I urvalet kunde man 

också försökt att få en större spridning vad gäller skolorna t.ex. när det gäller friskolor eller 

antalet skolor överlag. Vidare har två av respondenterna relativt kort arbetslivserfarenhet och 

samtliga är i närliggande ålder. Samtliga intervjuer genomfördes dock under liknande 

förhållanden och det var alltid respondenterna som fick välja plats för intervjuerna. Man 

måste dessutom ta med i kritiken att diktafon användes vid alla intervjuer utom en vilket kan 

ha påverkat respondenternas svar. Jag valde dessutom att inte lämna ut intervjufrågorna i 

förväg men gav dem ämnesområdet, något som kan ha haft inverkan på svaren från 

respondenterna. Angående viljan att bredda urvalet, kontaktade jag ytterligare lärare, men på 

grund av att intervjuerna genomfördes i maj var det några av de tillfrågade lärarna som 

avböjde på grund av att de inte hade tid. 
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4. Resultat 
 

4.1 Synen på svenskämnet och på sin roll som pedagog 
Enligt Bodil är svenska både ett tacksamt och ett otacksamt ämne att undervisa i, då många av 

eleverna på skolan inte är så intresserade av svenska. De har ofta dåliga erfarenheter av ämnet 

och dess innehåll, vilket gör att det påverkar motivationen. Målet med undervisningen är dock 

att eleverna skall ha med sig något ut ur klassrummet. Överlag utgår Bodil från karaktären på 

elevernas utbildning och arbetar utifrån det som programmen inriktar sig på. Det handlar 

dessutom att visa intresse för det som eleverna är intresserade av. Då kanske eleverna 

intresserar sig för ens ämne för det handlar om ett givande och tagande, menar Bodil. 

Eftersom Bodil är fritidspedagog i grunden arbetar hon mycket ute i skogen, i en skogskoja, 

vid vattnet eller vid en lägereld. Man sitter tillsammans och pratar om texter och dess 

betydelse.  

Det som kommer fram där får man inte fram någon annanstans. Det får man inte ut i ett klassrum. I 

skenet från en lägereld eller i mörkret i en skogskoja vågar man säga det man inte säger i 

klassrummet (Bodil). 

Vidare hänvisar Bodil till en undersökning från Linköping universitet som visar att ett av 

kroppens stresshormon kortisol sänks då man är utomhus. Om stressnivån sänks blir 

möjligheten till inlärning bättre. När det gäller svenska som ämne, menar Bodil att man bör 

fråga sig vad som är viktigast – att läsa samtliga författare eller att eleverna får med sig 

någonting därifrån. Om man bara ska redovisa saker för att nå kunskapskraven är det inte 

roligt för någon. 

Agneta väljer att arbeta utifrån teman då hennes idé om undervisning är att börja i nuet och 

sedan göra tillbakablickar för att förstå hur man tänker och agerar idag. Cecilia däremot 

arbetar epokvis för att lyfta fram den kronologiska förändringen i litteraturen, men arbetar 

även en del tematiskt.  

I och med att gymnasieskolan har fått nya kursplaner är det flera av respondenterna som 

medger att de inte jobbat så mycket med dessa och att de heller inte har hunnit sätta sig in i 

dem ordentligt. Cecilia förklarar att hon än så länge enbart har undervisat på Svenska 1-
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kursen och då har hon valt att fokusera på eget skrivande och talande, samt genrearbete. Syftet 

med detta är enligt henne att eleverna ser skillnader och lär sig att använda språket på olika 

sätt beroende på situation och mottagare. Utifrån detta arbetar hon sedan med läsprojekt och 

analys av noveller och filmer. När det gäller ett vidgat textbegrepp som inkluderar film och 

dataspel finns det inte lika uttalat i den nya kursplanen menar Agneta. Nu pratar man istället 

om att man ska ta upp andra medier. Film är väldigt tacksamt att arbeta med som ett 

komplement till texten eller utifrån sitt eget värde, då man kan ta upp berättarteknik och 

dramaturgi på ett enkelt sätt. 

 

4.1.1 Svenska som andraspråk 
Två av respondenterna hänvisar till svenska som andraspråk (SVA) då de båda undervisar i 

det ämnet också. Cecilia menar att styrdokumenten för SVA betonar moderna svenska 

författare och hon brukar därför enbart fokusera på författare som Selma Lagerlöf. Nils Ferlin, 

C M Bellman och Vilhelm Moberg. Utvandrarna brukar t.ex. vara ett mycket intressant tema 

för just dessa elever. Anledningen till att dessa tas upp här är för att dessa författare har de 

flesta med svensk bakgrund med sig från barnsben och Cecilia anser att det är viktigt att även 

elever med svenska som andraspråk får kunskap om dem. Agneta däremot anser inte att man i 

svenska som andraspråk ska ”grotta ner sig i historiska texter”. Hon påpekar dock att när det 

gäller just litteraturhistoria så är det inte svårt att veta vad man skall ta upp eller inte, då det är 

så tydligt i deras ämnesplaner. 

 

4.2 Litteraturhistoria som en del av svenskämnet 
Samtliga respondenter menar att litteraturhistoria är en viktig del av svenskämnet. 

Arbetssättet skiljer sig, beroende på vilken lärarroll man har, vilken elevgrupp man undervisar 

och vilket program man undervisar på. Enligt Cecilia är litteraturhistoria en viktig del av 

svenskämnet då det är intresseväckande och en bra grund för ämnesintegrerat arbete. Hon 

påpekar dock att när det gäller själva texterna är eleverna oftast mer intresserade av 

berättelser. Bodil knyter an till detta även hon, men påpekar att för att man skall fånga 

elevernas intresse inför en text, måste man lyfta fram personen bakom texten och göra denne 

levande. Om man lyckas beskriva en person och sedan väver in detta tillsammans med de 

texter som författaren skrivit är det oftast lättare för eleverna att se helhetsbilden och se 

författaren som en riktig person, och inte bara som ett namn på framsidan av en bok. Texten i 

undervisningen får aldrig bli så distanserad att den blir ett objekt för eleverna, menar Agneta. 
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Det är mer en syssla för litteraturvetare. 

 

Cecilia förklarar att i de kurser som utformades utifrån de förra kursplanerna inledde man 

med Antiken, Bibeln och isländska mytologin och forntiden i A-kursen. I B-kursen fortsatte 

man på det här spåret och körde så långt man hann med resten av litteraturhistorien: 

Det brukade innebära fokus på medeltid, renässans, upplysning, romantiken, klassicismen och så 

lite hopplock från resten beroende på hur mycket tid man hade (Cecilia). 

 

Cecilia problematiserar litteraturhistoriens plats i undervisningen då hon menar att det 

nationella prov som genomförs under andra terminen på Svenska 1-kursen är så omfattande 

att det inte finns plats för så mycket litteraturhistoria. För att få med litteraturhistoria väljer 

hon därför att lägga det som huvudtema i nästkommande kurs. Dock tillägger hon att 

litteraturhistoria är ett sådant ämne som går utmärkt att kombinera med skrivande och 

genrepedagogik t.ex. diskutera Swifts satir kontra modern satir. När det gäller skillnaden 

mellan studieförberedande och yrkesförberedande program, menar Cecilia att den förra lokala 

planeringen för kurserna Svenska A och B inte skiljde sig. Samma innehåll användes för 

samtliga program. Hon påpekar dock att det är helt upp till den enskilde läraren att lägga upp 

sin undervisning, och att den måste anpassas efter elevgrupp och deras behov och önskemål. 

Cecilia förklarar vidare att man inte har hunnit göra någon gemensam planering för kurserna i 

den nya gymnasieskolan, men hon anar att utifrån den förändring som nu sker i skolan vore 

det inte otänkbart att det blir vissa skillnader. Angående en eventuell skillnad mellan den 

gamla och den nya kursplanen, förklarar Cecilia att de nya kursplanerna är lite tydligare 

överlag, vilket då även gäller litteraturhistoria. 

 

Enligt Agneta spelar programmet som man undervisar på stor roll för vad man väljer att ta 

upp i undervisningen, t.ex. så tar hon upp olika saker på byggprogrammet mot vad hon gör på 

samhällsvetenskapliga programmet. Hon poängterar dock att den förra kursplanen för B-

kursen betonade lusten till läsning och kulturarvets betydelse. Samma sak är det med Svenska 

1 idag där vissa centrala verk bör tas upp. Agneta menar dock att det finns en problematik i att 

skolan är politikerstyrd och inte enbart forskningsstyrd. I kursplanen poängterar man vikten 

av kulturarv, men man tänker inte på hur man skall få eleverna att ta med sig det. Om man 

inte lyckas med detta riskerar litteraturhistoria att bli något som man enbart gör i skolan. 
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Agneta poängterar också att man inte alltid lyckas. Praktiska elever vill ofta ha handfasta svar 

och vill inte analysera så mycket. Ibland måste man inse att man inte kan få alla intresserade. 

Även om man inte ska generalisera när det gäller undervisning, betonar Agneta ändå att det 

finns intressanta aspekter som man måste ta hänsyn till när det gäller yrkes- kontra 

studieinriktade program. 

 

Två av respondenterna lyfter fram betydelsen av att ständigt utgå från elevernas erfarenheter 

och Bodil slår fast att man måste anpassa litteraturhistorien till vilken elevgrupp man har. Om 

man lyckas hitta rätt väg och därigenom även elevernas egen lyskraft har man något att ta 

tillvara på och bygga vidare på. Agneta är inne på samma spår då hon vill vända på hela 

tanken om litteraturhistoria. Enligt henne är vi inte historielösa och vi måste därför dra trådar 

bakåt i tiden och koppla till idag. Hon vill hela tiden befinna sig i nuet i undervisningen men 

kan blicka bakåt, dra paralleller till vår egen tid och försöka förstå varför vi lever eller tänker 

så som vi gör idag. Som exempel lyfter Agneta från rocken som har vissa romantiska inslag, 

eller Twilight som handlar om övernaturlighet. Fascinationen för skräck har alltid funnits och 

då kan man diskutera vad det kan bero på. 

 

Bodil arbetar mycket med låttexter då hon inte tycker att det är någon skillnad på boktext och 

låttext. Det viktigaste, menar hon, är att hon kan knyta an undervisningen till eleverna på ett 

bra sätt och att eleverna därigenom tar med sig något ut ur klassrummet. En annan fördel med 

låttexter är att de tar upp stora problem med väldigt få ord. Det ger en känsla och en stämning 

och man kan genom detta dels motivera eleverna, dels dra kopplingar till personen bakom 

texten. När det gäller undervisning i litteraturhistoria är det viktigt att man ser personen 

bakom verket och inte bara fokuserar på texterna, menar Bodil. Till detta kan man sedan väva 

in eleverna och ha ett helhetsperspektiv. Johnny Cash texter innehåller många bibliska motiv, 

som man kan lyfta fram, men man kan även göra en ren textanalys och prata om hur 

budskapen formuleras i texten. Om man utgår från Bibeln kan man hitta många centrala motiv 

som t.ex. förlåtelse, ensamhet och ondska. Det här kan man sedan koppla till en modern film 

som t.ex. Harry Potter eller Sagan om Ringen och diskutera Bibelns teman utifrån det.  
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Litteratur är mer än epokerna, men det är viktigt att man gör nedslag. Goethe – Den unge Werthers 

lidanden t.ex. brukar jag koppla till Kurt Cobains självmord. Diskutera den ”hypen” som blev då 

och sammanfoga det med tema kärlek. Om kärlek kan vara så stark att man väljer att dö (Bodil). 

 

4.3 Lärarrollen 
Det är viktigt hur man ser på lärande och på sin roll som lärare, menar Agneta. Hon förklarar 

att det finns olika sätt att se på svenskämnet och dess funktion. Man kan se det som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne, som färdighetsämne eller som erfarenhetspedagogiskt 

ämne. Agneta menar att dessa olika syner existerar i skolan och har stor betydelse för hur man 

arbetar i klassrummet. På skolan hon arbetar utgår man från elevernas erfarenheter, vilket i sin 

tur gör att man inte arbetar utifrån den litterära kanon. För att man skall kunna arbeta med 

texter krävs det att eleverna känner sig trygga och att man utgår från just dem, menar Bodil. 

Bodils mål med undervisningen är att få eleverna att tänka själva och inte bara upprepa det 

hon har sagt. Undervisning handlar om att ge eleverna verklig kunskap och när de kan 

använda den själva, då har man lyckats som lärare. Hon tillägger dock att vi måste bli bättre 

på att fråga oss vilken kunskap det är vi vill ha och vad eleverna ska ha med sig ut ur skolan. 

Det är viktigt att inse att man inte kan träffa rätt hos alla, påpekar både Agneta och Bodil och 

den sistnämnda tillägger att det dessutom är väldigt viktigt att vara tydlig i sin ledarroll. 

 

4.4 Epok, teman och projekt 
Samtliga respondenter förklarar hur de i början av sin lärarkarriär kände sig stressade över att 

inte hinna ta upp samtliga epoker och två av respondenterna menar att detta skapade en 

otrygghet och en känsla av att vara mindre duktig som pedagog. Agneta förklarar att man 

förväntades gå kronologiskt framåt och att man på grund av detta sällan hann fram till 1900-

talet, trots att det var just 1900-talet och betydelsen av modernare litteratur som poängterades 

i kursplanen. I och med nya kursplaner 2000 blev detta något friare, men respondenterna har 

dock hittat olika strategier för undervisningen i litteraturhistoria; Cecilia har lärt sig att sålla 

lite och väljer att fokusera mer på kvalitet än kvantitet, även om hon fortfarande arbetar 

epokvis. De andra två respondenterna har valt att ändra sitt undervisningssätt helt och utgår 

numera från olika teman. Agneta väljer helt att arbeta utifrån teman, medan Bodil har gått ett 

steg längre och arbetar i projekt där samtliga lärare är involverade. I och med att Cecilia har 

sållat en del i sitt val av författare och epoker, handlar hennes undervisning idag mest om att 
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göra olika nedslag och enligt henne är det viktigt att man inte fastnar för mycket i ren historia 

eller ”Jeopardy-kunskaper”. Det här knyter Bodil an till då hon frågar sig vad det är som är 

viktigt att kunna. Om eleverna enbart skall rabbla årtal är detta inte alls egentliga kunskaper 

utan det handlar om att bevisa hur bra minne man har. 

 

Vid valet av litteratur utgår Cecilia från några frågeställningar t.ex. Vilka minnesvärda texter 

har människor producerat genom tiderna? Vad säger de om sin samtid och de villkor man 

levde under? Hur har detta förändrats över tid? Vad säger den här texten mig år 2012 och 

Vilken nytta har jag av den och av litteraturhistoria? Cecilia poängterar dock återigen att tiden 

är en fiende och att man aldrig hinner så mycket som man skulle vilja, åtminstone inte om 

man eftersträvar kvalitet. 

 

Agneta menar att den litterära kanon ej är framkomlig när det gäller alla elever och att arbeta 

epokvis passar henne inte alls. Det finns en lärare på hennes skola som fortfarande utgår från 

epoker och Agneta menar att det passar den läraren för att hon är intresserad av litteratur och 

dess kronologiska betydelse, men att hon själv skulle aldrig vilja arbeta så. På Bodils skola 

arbetar man inte utifrån epoker eller helt och hållet från teman. Istället involveras skolans alla 

ämnen i olika projekt. I och med att det är ett yrkesförberedande gymnasium är 

undervisningen beroende av att man anpassar den till t.ex. skogsbruket. De arbetar med det 

som för tillfället är mest viktigt, vilket gör att de inte har lektioner i skilda ämnen särskilt ofta. 

Bodil förklarar att det är viktigt att man har förståelse och respekterar varandra i kollegiet så 

att man tillsammans kan ge eleverna en helhet. 

 

Man får inte hålla på och pissa revir hela tiden utan förstå att vid vissa perioder är vissa ämnen 

viktigare. Jag måste förstå att det krävs mer tid i skogen vissa delar av året, och skogsbrukslärarna 

måste förstå att; jaha nu behöver Bodil mer tid till svenskan. Man måste lita på varandra (Bodil). 

 

Bodil väljer till stor del texter utifrån det som behöver tas upp och hon menar att man genom 

texter kan diskutera åsikter, tankar och värderingar. Bland deras elever är Elvis gångbart och 

de arbetar ofta med t.ex. filmer som Brookback mountain för att lyfta upp frågor om kärlek, 

vem som har rätt till kärlek osv. då homofobin är förekommande hos vissa av eleverna. 

Genom texter och filmer man kan diskutera sådana saker och man kan lyfta upp det en nivå, 



 

 
26 

 

inte enbart fokusera på handlingen i filmerna och texterna utan gå vidare och diskutera etik 

och moral. 

 

Cecilia berättar att den litteratur som hon främst använder är 1900-2000-tals litteratur av 

författare som eleverna själva har valt. Hon förklarar dock att hon även försöker att hitta några 

lämpliga representanter för varje epok. I urvalet utgår hon från följande kriterier; 1. En text 

som är givande t.ex. för att den representerar sin tid, fortfarande är aktuell eller för att den har 

ett intressant innehåll. 2. Genus, då hon gärna vill motverka snedfördelningen mellan 

män/kvinnor som författare. 3. Tillgänglighet. 4. Det vidgade textbegreppet då det är bra om 

man kan variera sig då man inte hinner läsa flera verk, och många elever är dessutom 

intresserade av film och filmanalys.  

Agneta däremot arbetar inte epokinriktat utan mer i teman och det gör man både inom och 

mellan ämnen. Man blandat texter från olika tider utifrån ett specifikt tema, och inom temat 

kan man sedan ta in det mesta t.ex. film och/eller teater. Enligt henne är syftet med 

litteraturhistoria att man ska få kontakt med text och bli berörd, och genom detta få med sig 

något. Hon tillägger dock att man som lärare i svenska ofta arbetar i motvind då det är få 

elever som läser idag. Därför är det bra om man väljer teman som intresserar eleverna och 

Agneta berättar att de t.ex. har arbetat med skräck, liv och död, kärlek och berusning. Under 

temat berusning valde man att arbeta med Bellman, Nationalteatern och Bodil Malmsten och 

man kunde utifrån dessa diskutera hur synen på berusning har förändrats och hur man under 

olika tider har behandlat temat. Man har också specifika teman för olika program, t.ex. så 

arbetade man med temat 1890-tal på samhällsvetenskapliga programmet där man väver 

samman litteratur och samhällsutveckling. Det gäller helt enkelt om att utgå från eleverna och 

försöka hitta något som spelar an hos just dem, men man får inte glömma bort att alla elever 

har olika erfarenheter och upplevelser. Att arbeta utifrån teman innebär, enligt Agneta, att 

man kan jämföra och dra slutsatser vilket knyter an till det som står i kursplanen. Enligt 

Agneta gör det här, att man blandar skrift och teman, att man knyter samman ämnet, vilket i 

sin tur gör att det motiverar eleverna mer. Dessutom knyter man an till kursplanen på ett 

tydligt sätt.   
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4.5 Textanalys 
Agneta påpekar vid flera tillfällen att texten inte får bli ett objekt för eleverna utan att de skall 

beröras av dem. När man arbetar med berättarteknik gör man just så, man sätter texten som 

objekt. Agneta menar dock att man visst kan arbeta utifrån detta men det måste först finnas ett 

intresse hos eleverna. På samhällsvetenskapliga programmet arbetar man just nu med 

novellanalyser och då tar man upp Stig Dagerman och August Strindberg och analyserar 

novellerna utifrån olika perspektiv t.ex. ett psykologiskt perspektiv. Agneta menar att detta 

inte skulle intressera eleverna på byggprogrammet på samma sätt.   

 

Om man tänker arbeta med textanalys är det viktigt att man inte går ”pang på” textens 

struktur, menar Bodil. Hon börjar med en uppgiftspromenad med låttexter där eleverna får att 

utgå från vad de tänker, känner osv. när de hör låten eller läser texten. Bodil menar att de 

arbetar med textanalyser hela tiden, och att man diskuterar de traditionella textanalysfrågorna, 

men att vägen dit kan göras på olika sätt. Det här gäller svenskämnet i sin helhet. Man måste 

nå samma kursmål men vägen dit ser olika ut beroende på vilka elever man har i klassen eller 

vilka program man undervisar på. Bodil placerar dock alltid textanalyser i slutet av en kurs, då 

man har byggt upp förståelse, trygghet och förtroende, både för ämnet och för varandra. Att 

vara lärare, menar Bodil, handlar ständigt om möten.  

 

4.6 Författare – hur, vilka, och varför? 
En av de författare som återkommer i samtliga intervjuer är Shakespeare. Cecilia menar att 

han är ett bra exempel på en författare som ständigt är aktuell och som är intressant ur flera 

aspekter. Hans verk har så många bottnar och användningsområden att man kan ändra fokus 

beroende på vilken klass man undervisar i och vilka intressen just de eleverna har, anser 

Cecilia. Utifrån Shakespeares texter går man över och ser delar av filmer som baseras på hans 

verk och diskuterar de tolkningar som gjorts, t.ex. så tittar man på en traditionell manustrogen 

tolkning i ”Hamlet”, en anpassad tolkning i ”Romeo och Julia” och en helt fri tolkning i ”O”. 

Cecilia förklarar att den sista, en Othello i collegemiljö visar på den ständiga aktualiteten i 

Shakespeares teman. Dessutom handlar den om ett basketlag vilket brukar intressera 

idrottselever. Även Agneta har arbetat med Shakespeare och hon berättar att ett år var det en 

julkalender med samma tema som i Romeo och Julia. Vid samma tillfälle var konflikten i 

Jugoslavien och då kunde man arbeta med det också, väva in olika delar för att eleverna skulle 

få ett vidare perspektiv och inse att motiven ofta är samma. När Bodil arbetar med 



 

 
28 

 

Shakespeare kopplar även hon det till nutid t.ex. omöjlig kärlek och hon väljer då att väva in 

t.ex. hederskultur eller åldersregler.  

 

När man diskuterar vilka författare som tas upp kommer man ofta in på kanonbegreppet och 

frågan om det finns någon kanon eller ej. Enligt Cecilia finns det en inofficiell kanon, då de 

flesta lärare stödjer sig på någon slags lärobok och innehållet i dessa brukar vara ganska 

likartat, vilket gör att samma författare oftast tas upp. Cecilia förklarar dock att hon har 

reagerat på att det är få författare utanför Europa som nämns. Dessutom finns det ett starkt 

fokus på manligt författarskap menar hon. Under året har Cecilia tagit upp novellerna ”Ett 

halvt ark papper” av August Strindberg, ”Spöket Milton” av Jonas Hassen Khemiri och ”Den 

utsatte” av Johanna Stentorp i Svenska 1. Dessa valdes ut på grund av deras intressanta 

innehåll och inte utifrån vem som skrivit dem eller när de har skrivits. Många av Bodils elever 

har föräldrar som är lantbrukare och intresset är ofta stort när man pratar om Vilhelm Moberg 

och Utvandrarna. Vid ett tillfälle skulle man titta på filmen och Bodil tänkte först visa utvalda 

delar men eleverna skrek rakt ut när hon stängde av och ville se hela filmen. Hon förklarar att 

hon är så trött på lärare som påstår att elever endast orkar lyssna i tjugo minuter, det handlar 

helt enkelt om hur man paketerar det. 

 

4.6.1 Värmländska författare 
Angående regionala och lokala författare medger Cecilia att det mest är under kurserna i 

Svenska som andraspråk som de tas upp. Elever som är uppväxta i Värmland brukar ha 

arbetat en hel del med t.ex. Fröding, Ferlin och Lagerlöf tidigare. Många av dem har dessutom 

besökt t.ex. Mårbacka och ”fått sig en rejäl dos av värmländsk kultur innan de kom till 

gymnasiet.” När eleverna skall arbeta med lyrik brukar Cecilia ta upp Fröding och Ferlin och 

låta eleverna vidareutveckla deras texter genom att koppla dem till moderna låttexter, och hon 

menar att en del verk av Lagerlöf kan jämföras med moderna sagor t.ex. ”Twilight”. Cecilia 

fastlår att genom att arbeta på ett sådant sätt kan man alltid vidareutveckla elevernas 

kunskaper. På frågan om regionala och lokala författare tar Agneta inte upp dem alls i 

undervisningen utifrån det faktum att de är just lokala/regionala. Hon brukar nämna för 

eleverna att de lever i ett landskap med de författartraditionerna men inte mer än så. Hon 

förklarar att hon inte samlar ihop texter från värmländska författare bara för att de har kommit 

från Värmland. Däremot lyfter hon in några av dem i sina teman, t.ex. så finns Fröding med i 

kärlekstemat och då kopplar hon samman det med Sven-Ingvars som tonsatt mycket av 
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Frödings poesi. Det skulle man kunna göra även med Ferlin, men hon tillägger att hon i 

sådana fall skulle vilja ta upp även andra stora kulturpersoner som Lars Lerin och Karin 

Broos, och det finns det inte tid.  

 

Eftersom Bodil menar att det är viktigt att man utgår från eleverna är det också viktigt, enligt 

henne, att man får ta del av och känna stolthet över sitt ursprung. Därför arbetar man mycket 

med värmländska författare. Bodil påpekar att eleverna skall veta något om författarna och 

inte bara känna till namnet. Man skall inte se Selma Lagerlöf som ”en gammal sagotant i hatt” 

utan veta lite om hennes bakgrund. Bodil förklarar att hon brukar berätta att Selma Lagerlöf 

var den första i Sunne som hade en bil, och det intresserar såklart eleverna på 

fordonsprogrammet. Bodil beskriver att man ofta åker till Sunne och besöker Göran 

Tunströms grav, sedan går de in och sätter sig i kyrkan och så läser man t.ex. Juloratoriet. När 

man sedan återkommer till skolan tittar man på filmen, vilket ger ett igenkännande. Man 

besöker även Mårbacka och Filipstad där man pratar om Selma Lagerlöf och Nils Ferlin. 

Besöken är viktiga för det blir mer levande, menar Bodil, och hon tillägger att det inte är 

någon idé att prata om det i klassrummet på skolan, då eleverna inte tar till sig det. 

 

När det handlar om författare måste man lyfta fram personen också. Man kan gärna börja med ett 

studiebesök. Det blir lite av en happening. Sedan kan man arbeta utifrån det. De är mycket 

duktigare på det här på de lägre stadierna i skolan; när de går ut och plockar kottar och kramar träd. 

Det borde vara mer sådant på gymnasiet, mer utomhuspedagogik så att man får använda alla sina 

sinnen (Bodil). 

 

4.7 Platsens betydelse 
Bodil arbetar mycket tillsammans med skogsbrukslärarna. Man utgår från skogen, åker 

omkring i Värmland och kollar på platsens betydelse för odling av skog och vilka faktorer 

som spelar in. Det här kopplar då Bodil ihop med platsens betydelse för berättande och att 

Värmland är ett landskap som har fostrat många författare. Utifrån det här diskuterar de sedan 

miljöns betydelse och hur eleverna upplever att det är att vara i skogen och Bodil förklarar att 

genom detta kommer det ofta fram tämligen djupa saker från eleverna. De åker dessutom och 

besöker Maria Westerberg som även kallas Vildhjärta. Det är en konstnär som använder 

skogen för att göra konstverk. Det här gör man för att visa eleverna att man kan arbeta i 

skogen utan att dra ner alla träd. Till sina konstverk skriver Westerberg små tänkvärda citat 
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och det här kan man då spinna vidare på och prata om myter. Genom myterna kan man 

diskutera hur skogen var förr och hur det känns att vara i skogen, vilket man kan koppla till 

Dan Andersson och kolminorna förr i tiden. Hur skogen kan ge en känsla för det man 

upplever. 

 

Bodil menar att den bokliga bildningen och sinnena måste sammanfogas och inget av dem 

kan uteslutas. Det här gör man med fördel om man knyter an till olika platser och besöksmål 

som man får komma till, kolla på och uppleva. Att få sitta och uppleva Strindberg runt en 

lägereld ger något helt annat än att få läsa en text skriven av honom i klassrummet. Det måste 

hela enkelt finnas en balans mellan det inre och ens egen inlärning. 

 

Man måste dock komma ihåg att skolan inte är hela elevernas värld. Det finns så mycket annat runt 

dem. De kanske precis har bråkat med flickvännen eller oroar sig över hur fulla de var i helgen, och så 

kommer jag med Vilhelm Moberg där mitt i alltihopa (Bodil). 

 

4.8 Studiebesök 
När det gäller studiebesök menar två av respondenterna att detta oftast är kostsamt, både 

ekonomiskt och tidsmässigt när det gäller att sammanfoga scheman och liknande för att kunna 

resa iväg. Cecilia nämner att just teater brukar vara extra svårt då det är dyrt med biljetter och 

resa. Hon förklarar dock att det finns en lokal teatergrupp som satte upp Strindberg ett år och 

då fick skolan möjlighet att köpa rabatterade platser. Vissa program t.ex. 

Samhällsvetenskapliga genomför dock en Stockholmsresa under årskurs två och då brukar 

man försöka att gå på Dramaten. Agneta förklarar att man inte genomför några direkta 

studiebesök på grund av brist på tid och ekonomiska resurser. 

 

Bodil och hennes kollegor gör många studiebesök. De anser inte att det är någon idé att sitta 

inne i ett klassrum. Dessutom gör deras upplägg att de kan följa med varandra ut i skogen, 

t.ex. när det är planteringsdags i skogsbruksämnena så följer Bodil med ut och tar upp 

aspekter som hör till svenskämnet. Hon själv tycker att det här ger otroligt mycket, att få möta 

eleverna i en annan kontext samtidigt som man kan arbeta med andra saker som t.ex. 

teambuildning. I och med att man behöver åka runt till olika skogsbruk har skolan fem 

stycken minibussar, vilket underlättar när man skall göra studiebesök.
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5. Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Metoddiskussion 
Utifrån de förutsättningar som fanns anser jag att intervjuerna genomfördes så väl som 

möjligt. I och med tiden på året var det tämligen svårt att få tag på respondenter. Det här 

påverkade såklart urvalet och det förklarar varför samtliga respondenter är kvinnor. Att 

urvalet blev tämligen brett ändå utifrån inriktning och gymnasieprogram gör dock att 

trovärdigheten i undersökningen ökar.  

Det märktes att vissa av respondenterna tänkt till innan intervjuerna genomfördes. De pratade 

helt fritt utifrån ämnet och jag behövde inte använda frågorna en efter en utan samtliga togs 

upp under samtalet ändå. De hade verkligen tagit sig tid att fundera över sitt arbete med 

litteraturen och det här gav djupa intervjuer med mycket information och tankar.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Under historiens gång har man dock fokuserat olika inom svenskämnet och Thavenius 

(1999:23-122) och Dahl (1999:49-82) förklarar att litteraturhistoriens plats har skiftat; från att 

inte ha varit en central del till att lyfts fram utifrån en särskild kanon. Under de senaste 

årtiondena har dock personen bakom verket poängterats och man diskuterar litteratur utifrån 

flera olika aspekter, vilket skapar tolkningsutrymme. Lundström (2009:143-144) berör 

begreppen knowledge-out-of-context och knowledge-in-action, och menar att det första sätter 

kunskapen i fokus och handlar om att det är viktigt att t.ex. ha läst något av Shakespeare, men 

att det är mindre viktigt hur läsningen har gått till. Knowledge-in-action däremot, fokuserar 

traditioner som redskap för att skapa mening. Respondenterna förklarar att den här 

förändringen har skett. Tidigare fokuserade de mer på epoker men nu arbetar de med litteratur 

utifrån eleverna och deras bakgrund. Agneta vill hela tiden befinna sig i nuet och drar hellre 

trådar bakåt i historien och fram till idag än arbetar kronologiskt. Hon menar att det här 

arbetssättet skapar en förståelse för varför vi är och agerar som vi gör. Det här är det som 

knowledge-in-action handlar om, att traditioner ger oss något att förhålla oss till samtidigt 

som de hela tiden förändras och återskapas genom vårt deltagande. Det här återknyter även 

Molloy (2009:48-49) till då hon förklarar att en text aldrig står isolerad från sin samtid. Jag 
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tycker att det här är ett intressant sätt att se på litteraturundervisning. Kan detta vara det som 

gör att litteraturens plats befästs i undervisningen och att elevernas intresse därmed ökar? Att 

de får något att hänga upp sina kunskaper på och med utgångspunkt i nuet kanske dessutom 

gör att förståelsen för litteraturen ökar. 

Brink (2006:34-36) menar att man bör diskutera kanon och kulturarv i relation till 

värdegrunden. För att förstå ursprunget till värdegrunden kan man ta hjälp av kulturarvet. 

Detta gör att det vilar ett stort ansvar på lärare att förmedla värdegrund och kulturarv. Även 

om värdegrunden lyfts fram kanske det är just förståelsen för den som bör premieras och 

arbetas mer med. Intressant är att både Thavenius (1999:133-134) och Brink (2006:34-36) 

problematiserar begreppet kulturarv utifrån dagens mångkulturella samhälle och menar att fler 

kulturer bör beröras. Respondenterna lyfter upp sin strävan att ta upp texter från olika 

författare och teman för att skapa diskussion och förståelse. Framför allt Bodil använder texter 

för att beröra ämnen som kan upplevas som svåra att prata om, vilket jag tycker är ett 

spännande sätt att arbeta på. Jag upplever dock att tiden kan vara det som hindrar, men kanske 

kunde litteraturen få större del inom fler ämnen och inte enbart ligga i svenskämnet. 

 

Molloy (2011:159-161) förklarar att det finns tre olika sätt att se på svenskämnet; som 

färdighetsämne, som litteraturhistoriskt bildningsämne eller som erfarenhetspedagogiskt 

ämne, och att det är de två sista som ger plats för litteraturundervisning. Agneta nämner dessa 

och menar att samtliga synsätt fortfarande existerar i dagens skola. Olin-Scheller (2008:147) 

hävdar att svenskans omfattning skiljer sig åt mellan gymnasieprogram, och särskilt mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Svenska anses vara ett högt 

bildningsämne på de studieförberedande programmen. På de yrkesförberedande programmen 

menar Olin-Scheller (2008:147-148) att eleverna ofta möter svenskan i ”light-version” och att 

dessa elever inte heller är särskilt intresserade av ämnet som sådant. Det här är intressant om 

man ställer det i relation till hur respondenterna arbetar. Cecilia, som arbetar på de 

studieförberedande programmen arbetar utifrån epoker och kanon. Visserligen tar hon även 

upp författare utifrån teman men då för att belysa särskilda aspekter. Agneta, som undervisar 

på både studieförberedande och yrkesförberedande program arbetar utifrån teman. Hon menar 

dock, precis som Olin-Scheller (2008:147) att det finns en skillnad mellan program och 

hävdar att man inte skulle kunna arbeta med samma saker på samtliga program t.ex. 

novellanalyser utifrån ett psykologiskt perspektiv på byggprogrammet. Det tycker Agneta 
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lämpar sig bättre på det samhällsvetenskapliga programmet. Bodil är den av respondenterna 

som gör att man kan ifrågasätta idén om att man inte kan undervisa hela litteraturhistorien på 

ett yrkesförberedande program. Hon menar att detta visst går, det gäller bara att hitta rätt 

arbetsform och att börja utifrån eleverna. Det här gör att man som lärare får fundera över sitt 

litteraturval och sin lärarroll. Bodil anser att ämnet svenska är brett och att det finns olika 

vägar att nå kunskapskraven på. Dessutom måste man komma ihåg, precis som Bodil säger, 

att skolan bara är en del av elevernas livsvärld. Det här tycker jag är mycket intressant och det 

visar på möjligheterna inom ämnet. Vidare visar det på hur lärares arbetssätt skiljer sig åt och 

man kan diskutera vilka konsekvenser det kan få för enskilda elever. 

När det gäller vilken lärarroll man har finns det flera faktorer som spelar in, dels vilka 

kunskaper och personliga erfarenheter man har, dels vilken bild man har av sig själv som 

undervisare, menar Svedner (1999:23). Respondenterna i den här undersökningen har 

tämligen olika lärarroller; dels utifrån sin syn på undervisning i litteraturhistoria – om den 

skall vara utifrån epoker, teman eller projekt, dels utifrån målet med undervisningen. Bodil 

som är fritidspedagog i grunden poängterar utomhuspedagogik och både hon och Agnetas mål 

med undervisningen är att eleverna skall få med sig något ut ur klassrummet. Idag poängteras 

individen som lärande subjekt och att det är vad som är relevant för den enskilde individen 

som är viktigt, menar Svedner (1999:23) och Lundström (2009:161-164). Enligt Svedner 

(1999:42) är det viktigt att eleverna får litterära referensramar men att man skall arbeta med 

litteratur för att gestalta mänsklig erfarenhet. Idealet vore, enligt honom att hitta litteratur som 

både ger bakåtperspektiv och som utvecklar livskunskap, vilket jag upplever att både Bodil 

och Agnetas undervisning gör. Svedner (1999:43-47) diskuterar möjligheterna att arbeta med 

litteratur och ger flertalet förslag. Just författarporträtt är något som Bodil arbetar en del med, 

då hon anser att det är viktigt att eleverna har kunskap om författaren bakom verket och inte 

bara själva texten. Därtill kommer de studiebesök som de gör för att verkligen knyta samman 

plats, text, författare och elevernas egna erfarenheter, tankar, känslor och åsikter. Jag anser att 

det handlar om att levandegöra personen bakom verket. Då kan eleverna lättare förstå 

innehållet och tiden i vilken verket är skrivet, vilket jag tror bidrar till ett ökat intresse. 

 

Enligt Bergman (2009:79) finns det ofta ett motstånd hos elever mot den litteratur som skolan 

förmedlar då den oftast ges utifrån läroböckernas kanon. Den här undersökningen visar dock 

på andra arbetssätt som i sin tur kan leda till ökad motivation och intresse för ämnet. Att 



 

 
34 

 

kunskapsinlärningen kan bli bättre och undervisningen lättare anpassad till eleverna och 

klasserna om läraren får välja stoff själv är något som Jakobsson (2011:23-24) poängterar. 

Detta får tämligen starkt stöd i den här undersökningen då två av respondenterna idag 

upplever att deras undervisning till stor del utgår från elevernas erfarenheter och intresse. Det 

här ger lärarna dessutom en ökad valfrihet och en möjlighet att utforma en mer 

individualiserad undervisning. Jakobsson (2011:11-18) har undersökt de nya kursplanerna för 

svenska och menar att tanken är att undervisningen i gymnasieskolan skall bygga på den 

undervisning och de kursplaner som finns i grundskolan och inte överlappa dem. Det här kan 

vara det som Cecilia menar då hon påpekar att man arbetat med värmländska författare redan i 

grundskolan. Jag ifrågasätter dock detta på grund av att viss litteratur kan upplevas som 

svårförståelig om man får ta del av den tidigt och ur fel kontext. Det kanske också kan finnas 

en vinning i att författare återkommer i olika ämnen, teman eller liknande, då det ger en 

igenkänningseffekt. 

 

Olin-Scheller (2008:47-64) lyfter fram film som undervisningsredskap, särskilt när det gäller 

epokstudier. Samtliga respondenter använder sig av film, men då oftast som komplement till 

en text eller som avslutning på ett arbete med en epok eller författare. Hur kommer detta 

utveckla sig vidare? Kommer bokläsningen få stå tillbaka för andra medier och kan detta vara 

ett sätt att minnas äldre författare, att förhindra att de, som Fredriksson (2010:23) oroas för, 

faller i glömska? 

 

När det gäller undervisningsinnehåll poängterar Agneta att det finns en problematik i att 

skolan inte bara är forskningsstyrd utan även politikerstyrd, då många politiker inte har en 

aning om undervisning och lärande. Det här är en intressant aspekt och den lyfter fram vilka 

motsättningar lärare och skolan ställs inför. Dessutom menar Olin-Scheller (2008:27-29) och 

Lundström (2009:151-152) att lärare kan uppleva en motsättning mellan den kultur som de 

själva befinner sig i och den kultur som skolan skall förmedla. Man kan också uppleva en 

osäkerhet om de texter man tar upp är rätt eller fel. Lärare kan därför känna sig tvingade att ta 

upp ett visst innehåll. Det här lyfter samtliga respondenter upp, hur de i början av sin 

lärarkarriär upplevde en oro och kände sig enormt stressade över att de inte hann ta upp allt 

som de skulle. De arbetade då utifrån epoker och hann dock aldrig längre än till slutet av 

1800-talet. Då kursplanen premierade 1900-tals litteratur kände de sig misslyckade som 
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lärare. Orsaken till detta är alarmerande då jag anser att det finns en konflikt i lärares syn på 

sig själva som kunskapsförmedlare och deras enorma arbetsbelastning, som ständigt tycks 

öka. 

 

Trots idén om en enhetlig svenskundervisning varierar innehållet beroende på 

gymnasieprogram menar Olin-Scheller (2008:147). Det kan man till viss del se i den här 

undersökningen, även om flertalet av författarna tas upp av samtliga respondenter. 

Undersökningen visar dock att det som skiljer allra mest mellan respondenterna är hur man 

väljer att arbeta med litteraturhistoria och i vilken grad man berör värmländska författare. 

Agneta berör dem inte alls utifrån kriteriet att de är från Värmland. Vissa av dem förekommer 

dock i olika teman. Hon tar inte heller upp värmländska författare i svenska som andraspråk 

då hon anser att den kursplanen är så tydlig med vad man skall ta upp och inte. Cecilia arbetar 

med de värmländska författarna en del inom epokerna men poängterar dem främst i svenska 

som andraspråk (SVA) på grund av att hon anser att det hör till förmedling av kulturarv. Bodil 

däremot, arbetar mycket med värmländska författare i samtliga klasser då hon anser att det är 

viktigt att förmedla kulturarvet. För henne är det viktigt att eleverna vet om sin bakgrund och 

att de kan sina regionala författare. Cecilia förklarar att anledningen till att hon främst arbetar 

med värmländska författare i SVA, är att elever som har gått i svensk grundskola redan har 

fått en ”rejäl dos av värmländsk kultur”. Det här är ett mycket intressant antagande. Är det så 

att samtliga skolor faktiskt arbetar med regionala författare under grundskolans tidigare år 

eller är det ett försök att förlägga en del av ansvaret för undervisningsinnehållet på övriga 

stadier i skolan? Om man upplever att man inte hinner med kan det vara lätt att mena att 

någon annan säkerligen har arbetat med det. Det här innebär dock att eleverna riskerar att gå 

miste om kunskapen och förståelsen för sitt egna kulturarv. Cecilia förklarar att tiden alltid är 

en fiende och särskilt då de nationella proven tar så stor del av undervisningen. Om hon då 

inte hinner med allt tar hon upp det i nästa kurs. Är det här något som är vanligt 

förekommande hos lärare, att man för att hinna lägger in innehåll i andra kurser? Jag funderar 

på hur detta blir i ett större perspektiv. Kan det innebära att kurser som elever läser inte alls är 

särskild lika och att man inte riktigt bedöms utifrån kunskapskraven för enskild kurs? Vidare 

bör man fundering kring om det här sättet att arbeta är särskilt hållbart i längden eller om det 

är viljan att hinna för mycket som gör att lärarna känner sig stressade. 
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Braunerhielm och Heldt Cassel (2009:102) menar att när ett landskap skildras i litteraturen 

ger det en speciell upplevelse. Platsen får därför en symbolisk funktion. Westergren 

(2009:135-136) och Wahlström (I: Wernersson, 2008:13) menar att man genom läsning kan 

lära sig något om landskapet och kulturarvet. Det här arbetar Bodil mycket med; dels gör de 

studiebesök för att hon anser att det ger en helt annan upplevelse och förståelse när man 

knyter samman det man läser med platsens betydelse. Till detta kopplar hon t.ex. 

naturbruksutbildningens karaktär och diskuterar platsens betydelse för skogsbruksmöjligheter 

och sedan platsens betydelse för författarskap och Värmland som författarlandskap. Intressant 

är dock, att Agneta som är den av respondenterna som inte arbetar med värmländska författare 

bara för att de är från Värmland, undervisar i en kommun som har fostrat en av Värmlands 

stora kulturpersoner, men ändå väljer att inte ta upp detta. Det här är intressant, framför allt 

utifrån det faktum att hon ansåg det vara tid- och resursmässigt svårt att genomföra 

studiebesök. Problematiken kring tid och resurser är något som även Cecilia tar upp och man 

kan fråga sig om det är ekonomin som till viss del skall styra förmedlingen av kulturarv. I 

Bodils fall finns resurserna på skolan i form av minibussar vilket säkerligen underlättar 

möjligheter till studiebesök. Vi får heller inte glömma bort lärarens intresse och uppfattning 

av tidsaspekt när det gäller val av undervisningsinnehåll. 

 

Fredriksson (2010:2-3) varnar för att Fröding är en av de författare som riskerar att glömmas 

bort om man inte längre undervisar om honom. Både Fredriksson (2010:2-3) och Wernersson 

(2008:18) frågar sig dock om det kanske är den utvecklingen som sker, att plats måste lämnas 

för andra, mer moderna författare. Undersökningen visar att man som lärare har stor makt 

över vad som tas upp i undervisningen. Om man inte är medveten om detta som lärare, kan 

det få långsiktiga konsekvenser för förmedlingen av kunskaper och kulturarv, och då har vi 

flera författare som riskerar att glömmas bort. Att lärare har stor makt knyter Molloy 

(2011:19-20) an till, då hon förklarar att hur texter mottages i undervisningen beror i hög grad 

på vilka didaktiska val som läraren gör utifrån sin kunskap om texterna och eleverna, samt 

vilken läsart som premieras. Till detta kan man dessutom fråga sig om kanon inom skolan 

någonsin kommer att förändras. Molloy (2011:139) och Olin-Scheller (2006:97-100) menar 

att den litteraturen som tas upp i undervisningen till stor del är den som förekommer i 

läroböcker och som läraren har undervisats om under sin lärarutbildning. Har vi stängt ute 

mängder av modernare litteratur, som skulle kunnat intressera eleverna, och bidra till fler 

läsare, på grund av tradition och till viss del rutin?  
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5.3 Slutsatser  
En av de slutsatser som kan dras utifrån den här undersökningen är att vilken undervisning 

man bedriver i klassrummet beror på flera olika faktorer, dels vilken syn man har på inlärning 

och på svenska som ämne, dels vilken lärarroll man har. Vidare visar undersökningen att 

lärarens inställning till litteraturhistoria och kanon spelar stor roll då det avgör vilka författare 

som eleverna får möta i undervisningen. Respondenterna arbetar tämligen olika med 

litteraturhistoria och arbetssätten skiftar mellan epokindelning, teman och projekt. När det 

gäller värmländska författare finns det, utifrån undersökningens resultat, en fara att de glöms 

bort. Detta beror på flera faktorer men framför allt synen på litteraturundervisning, tiden och 

möjligheten och viljan att göra studiebesök. 
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6. Att fortsätta med – förslag på vidare undersökningar 
Utifrån resultatet på den här undersökningen skulle jag vilja göra en större undersökning kring 

hur man ser på litteraturhistoria som en del av svenskundervisningen. Jag skulle dessutom 

vilja undersöka hur kunskapen i litteraturhistoria ser ut utifrån de olika arbetssätt som jag har 

funnit i min undersökning. Sporrar något av arbetssätten till att elevernas intresse för ämnet 

ökar och vad får de egentligen med sig ut ur klassrummet? 

 

Att många lärare anpassar sin undervisning till de elever man har framför sig i klassrummet 

verkar vara ett sätt som samtliga lärare utgår från. Det som intresserar mig och som jag skulle 

vilja undersöka vidare är hur man anpassar sin undervisning till olika gymnasieprogram och 

hur resultatet av detta blir. Går det att urskilja några skillnader vad gäller betyg och/eller 

attityder till ämnet och kan detta i förlängningen gynna vissa elever men stjälpa andra? 
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Bilaga – Intervjuunderlag 

 

1. Allmänt: Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka ämnen undervisar du i? På vilka 

program undervisar du? 

 

2. Hur ser du på litteraturhistoria som en del av svenskämnet? 

 

3. Hur arbetar ni med litteraturhistoria i svenskundervisningen?  

 

4. Skiljer sig undervisningen i litteraturhistoria åt mellan kurser och program? 

 

5. Vilka författare tas upp? 

 

6. Finns det någon kanon inom litteraturundervisningen? 

 

7. Arbetar ni något med lokala/regionala författare?  

 

8. Finns det möjlighet för er att göra studiebesök som en del i undervisningen? 

 

9. Upplever du någon skillnad när det gäller litteraturhistoriens del i den gamla 

respektive den nya kursplanen för gymnasiet? 

 
 

 


