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Abstract

The purpose of this paper is to study the image of Strindberg that is conveyed in four different 

textbooks for the upper secondary school. How do the teaching authors choose to portray 

Strindberg? Do they focus on any one particular aspect of his writing? Adjacent to this a 

subsidiary aim is to see if teaching authors highlight the fictional nature of Strindberg’s works 

or choose to encourage a biographical interpretation. The work consists of a study of four 

literary history textbooks in the subject of Swedish for the upper secondary school, from 2000 

to 2012. In the selected material the sections focusing on Strindberg and his writings are 

closely read and critically analysed. The teaching materials have then been compared to each 

other, with the purpose of trying to find similarities or differences in the way Strindberg is 

portrayed. 

     What emerged from the analysis is that the aspect of Strindberg that is consistently 

provided with the greatest scope is his prose. Alongside and in interaction with the writing, 

much space is given to the person Strindberg and incidents from his life that has influenced 

his writing. The works and the facts about Strindberg which are given special emphasis are 

generally the same, what distinguishes the materials from each other is the actual image of 

Strindberg and the attributes and epithets used in the transmission of this image. A 

biographical interpretation of the works is indeed used throughout, like in the teaching 

materials of the 1980- and 1990s. 



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att studera Strindbergsbilden som förmedlas i fyra olika 

läromedel. Hur väljer läromedelsförfattarna att framställa författaren? Läggs fokus på någon 

speciell aspekt av författarskapet? I anslutning till detta är ett delsyfte att se om 

läromedelsförfattarna framhäver verkens fiktiva karaktär eller uppmuntrar en biografisk 

verktolkning. Arbetet består av en undersökning av fyra litteraturhistoriska läromedel i ämnet 

svenska för gymnasieskolan, från 2000 till 2012. I de utvalda läromedlen närläses och 

analyseras avsnitten med fokus på Strindberg och hans författarskap kritiskt. Läromedlen har 

sedan jämförts med varandra med syftet att undersöka om det finns några likheter eller 

skillnader i framställningen av Strindberg. 

     Det som framkommit av analysen är att den aspekt av Strindbergs författarskap som 

genomgående ges störst utrymme är prosan. Vid sidan av och i samspel med författarskapet 

ges stort utrymme åt personen Strindberg och incidenter ifrån hans liv som har påverkat 

författarskapet. De verk och den information om Strindberg som lyfts fram är generellt 

densamma, det som skiljer läromedlens framställning åt är själva Strindbergsbilden, samt de 

attribut och epitet som man använder i förmedlingen av denna bild. En biografisk verksyn 

används genomgående, i likhet med läromedel från 1980- och 1990-talen. 

Sökord: Strindbergsbilden, läromedelsanalys, gymnasiet, författarsyn
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1. Inledning

”Strindberg är den största författaren i svensk litteratur”. Denna bild av Strindberg återfinns i 

Nationalencyklopedins nätupplaga, en av de mer lättillgängliga men samtidigt en av de mer 

trovärdiga källor internet har att erbjuda på svenska. (ww.ne.se) Många av oss har säkert 

introducerats för Strindberg redan under skoltiden, och det är omdömen likt ovanstående som 

man förmodligen stöter på. Man skapar sig utifrån detta en bild av författaren, trots att man 

kanske aldrig har läst något av hans verk. Man har heller kanske inte haft möjlighet att ta till 

sig andra författarskap i sådan omfattning att man skulle kunna jämföra och uttala sig om 

vilket som skulle kunna vara det största. Troligen kommer den uppfattning vi har från skolan; 

från våra lärare och de läromedel som använts i undervisningen. 

     Men något som jag under åren som lärarstuderande inom svenskämnet har insett, trots 

omdömen som de på www.ne.se, är att inte alla har samma bild av Strindberg. ”Pionjär” kallas 

han av vissa, ”rebell” av andra, till och med sådana häftiga begrepp som ”kvinnohatare” tas 

till ibland. Bilden av Strindberg är minst sagt splittrad och frågan man kan ställa sig är vilka 

faktorer som har haft inverkan på detta? Särskilt med tanke på att de flesta har gått på olika 

skolor, haft olika lärare som i sin tur använt sig av olika läromedel. 

     Ett delsyfte med ämnet svenska enligt gymnasieskolans kursplan är att ge eleverna 

förutsättningar för att utveckla kunskaper om ”centrala svenska författarskap” (lgy11). 

Begreppet ”centrala svenska författarskap” går att tolka på många sätt, och det är upp till varje 

lärare att behandla de författarskap som de anser vara centrala. Men faktum kvarstår att det är 

ett begränsat antal författare som behandlas och som anses vara betydande, av vilka 

Strindberg utan tvekan är en. Så vilken bild förmedlas i läromedlen av författaren som ofta 

betraktas som vår största? Och förmedlar läromedlen samma bild?

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att analysera hur Strindberg framställs i fyra olika läromedel för 

gymnasiet. Har man valt att lägga fokus på någon särskild aspekt av hans författarskap och 

vilken Strindbergsbild är det i så fall som man väljer att lyfta fram? Är det Strindberg som 

dramatiker, prosaist eller rentav människan Strindberg? Lyfter man kanske fram någon utav 

klichébilderna som finns av Strindberg som litterärt geni eller upprorsmakare?

     I anslutning till dessa frågor kommer jag att titta närmare på hur läromedelsförfattarna 

förhåller sig till kopplingen mellan Strindbergs liv och verk. Betraktas de som 

självbiografiska, vilket man historiskt sett ofta tenderat att göra med Strindbergs verk, eller 
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framhävs deras fiktiva karaktär?  Eftersom berättelser som befinner sig någonstans mellan 

fiktion och ickefiktion blivit ett så framträdande kulturfenomen idag så är detta särskilt 

intressant. 

2



2. Metod

Urval

I min undersökning har jag valt att analysera fyra olika läromedel i svenska för 

gymnasieskolan. Samtliga är skrivna under perioden 2000–2012 och används på den skola där 

min verksamhetsförlagda utbildning är placerad. Jag har valt dem eftersom de alla cirkulerar i 

undervisningen och alltså är aktuella trots att ett par av dem publicerades för ett antal år 

sedan. Då resurser inte finns att ständigt köpa in nya upplagor av läromedel så är det dessa 

som lärarna på just den här skolan har att hålla till godo med. 

Metoder

För insamlingen av material till undersökningen har jag haft ett kvantitativt tillvägagångssätt. 

Strindbergsavsnitten i alla fyra läromedlen har lästs noggrant flera gånger och antalet 

meningar har räknats från stor bokstav fram till skiljetecken (punkt). Textutdrag har tagits 

med i beräkningen, då dessa också är del av texten och bidrar till att lyfta fram och lägga 

fokus på en viss del av författarskapet. 

     Eftersom typsnitt och layout varierar i läromedlen har jag räknat meningar istället för 

sidor. Jag har i mina genomräkningar bortsett ifrån rubriker och bildtexter, men tagit med alla 

meningar som kan räknas till brödtext, textutdrag och faktarutor. Reservation måste ändock 

göras för en viss felmarginal, på grund av den mänskliga faktorn. Vidare har jag sedan räknat 

hur många av dessa meningar som tillägnas olika delar av Strindbergs författarskap: dramatik, 

prosa, lyrik och människan. Denna indelning kommer förhoppningsvis att underlätta 

översikten av den stora mängden information, men också visa på hur mängden text är fördelad 

mellan de olika aspekterna av Strindbergs författarskap. 

     Bo Johansson och Per-Olov Svedner skriver i Examensarbetet i lärarutbildning (2010) att 

om syftet med en textanalys är att riktigt gå in på textens djup för att fastställa dess verkliga 

innehåll så räcker det inte med att läsa texten som man normalt skulle ha gjort. De menar att 

det krävs en närläsning, under vilken man läser aktivt med hjälp av egna anteckningar, 

frågeställningar och summering av innehållet. Denna metod har jag använt mig av i mina 

analyser för att granska det material som jag samlat in. Naturligtvis är subjektivitet en stor 

faktor i hur en text tolkas, vilket Johansson och Svedner också påpekar, och detta har jag varit 

väl medveten om under min läsning (Johansson och Svedner 2010: 57).
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      Johansson och Svedner introducerar även en ytterligare dimension till närläsningen, den 

kritiska närläsningen, i vilken man ”ställer frågor om själva texten och dess innehåll” 

(Johansson och Svedner 2010: 57). Ett antal frågor, som är högst relevanta för min 

undersökning, formuleras i texten: ”Vad har tagits med, vad har uteslutits, vad betonas och 

vad tonas ner? Vad mer än det som direkt sägs ut i texten kan man finna i den?” (Johansson 

och Svedner 2010: 57). För att kunna visa på vilken bild som uppmuntras av 

läromedelsförfattarna har jag även undersökt de ”perspektivmarkörer” som kan finnas i texten 

(Johansson och Svedner 2010: 57). Min avsikt är inte att förklara varför texten ser ut som den 

gör, utifrån läromedelsförfattarnas ideologier eller syn på kunskap, utan jag vill endast 

undersöka vilken bild som ges av Strindberg i deras olika texter. 

     Eftersom undersökningen omfattar fyra läromedel har jag även gjort en komparativ 

läsning, och i min diskussion kommer jag att jämföra texterna med avsikten att visa på 

möjliga skillnader i framställningen av Strindberg. Mitt beslut att räkna antalet meningar som 

varje läromedel tillägnar Strindberg har tagits med avsikten att underlätta just denna 

jämförelse. Indelningen av meningarna i fyra olika delar kommer förhoppningsvis också att 

göra jämförelsen lättare. Jag har jämfört delarna med varandra för att undersöka om någon av 

dem får mer plats och därmed framhävs i texten.
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3. Tidigare forskning

3.1. Strindbergsbilden i äldre läromedel

I anslutning till min undersökning om hur Strindberg framställs i läromedel av idag så är det 

intressant att försöka få ett bredare perspektiv på Strindbergsbilden, att se tillbaka på hur den 

kan ha sett ut i äldre läromedel. I avhandlingen Gymnasiets litterära kanon (1992), försöker 

Lars Brink ta reda på om det under perioden 1910–1945 fanns någon litterär kanon i 

gymnasieskolan, antingen en uttalad eller outtalad sådan. Enligt Brink innebär begreppet 

”kanon” en avgränsad grupp med generellt högt ansedda verk och författare som valts ut 

eftersom de förmedlar normer och värden som är allmänt delade (Brink 1992: 13). 

     Materialet i Brinks undersökning har bestått av fyra olika läromedel, fyra olika antologier, 

samt skolversioner av uppsättningar av kompletta verk. Han har gjort fem nedslag under åren 

1910–45 och vid nedslagen är det sedan det material som enligt läroverkens årsredovisningar 

har varit vanligast som analyserats. Brinks slutsats är att en särskild grupp verk och författare 

mycket riktigt kan urskiljas; en litterär kanon finns. Och i denna lilla utvalda grupp befinner 

sig Strindberg. Strindberg har alltså varit närvarande i kanon sedan långt tillbaka och sågs 

redan tidigt som betydande. Men vad var det för bild av honom som förmedlades i de tidiga 

läromedlen?

     Brink menar att bilden av Strindberg som Sveriges ”störste diktare” nådde skolans värld 

främst under tiden efter 1960 (Brink 1992: 258). I det tidiga 1900-talets läromedel ansågs 

värdet av Strindbergs verk som begränsat och författaren betraktades som kontroversiell på 

grund av sitt oblyga användande av sitt eget liv som bakgrund till sina texter och öppna 

kritiserande av överheten: politiker, ämbetsmän och till och med kungligheter. Ändå togs han 

alltjämt upp i läroböcker och antologier, vilket tyder på att man värderade kvalitén i hans verk 

högt. Främst var det hans prosa som presenterades, medan bilden av Strindberg som 

dramatiker var knapp. Av hans senare verk togs endast ett fåtal upp. Av utdragen ur Röda 

rummet (1879) som inkluderas i de tidiga läromedlen att döma menar Brink att man tycks 

undvika ”politiskt brännande avsnitt” och hellre har velat lyfta fram bilden av en ”språklig 

förnyare” (Brink 1992: 260). 

     I avhandlingen Likt och olikt – Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet (2002) 

diskuterar Sten-Olof Ullström hur bilden av Strindberg i gymnasiets litteraturundervisning har 

sett ut under det hundratalet år som författarskapet figurerat i undervisningen. Genom att 

analysera de läromedel som använts av totalt elva olika gymnasieskolor runtom i landet, samt 
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över 300 studentuppsatser som skrivits om Strindberg vid dessa gymnasier, visar Ullström hur 

bilden av författarskapet har sett ut. Han visar också hur denna bild har förändrats i takt med 

att skolan, samhället och den allmänna synen på Strindberg förändrades. 

     Ullström förklarar att den nationalromantiska och nyklassicistiska litterära kanon som 

traderats under minst hundra år utmanades i och med det modernistiska genombrottet, som i 

Sverige representerades av just Strindberg. I likhet med Brink konstaterar Ullström att 

Strindbergs plats i gymnasiets litterära kanon inte var självklar, men att den heller inte gick att 

förneka. I det fostrande modersmålsämnet, där ungdomens sedlighet varit viktig, så har det 

varit svårt för läromedelsförfattarna att förhålla sig till författarskapet, då exempelvis Röda 

rummet med sin bitande satir och samhällskritik väckt så starka reaktioner hos publiken och 

kritikerkåren. Å ena sidan var man skyldig att lyfta fram ett betydande författarskap, å andra 

sidan också varna för de radikala åsikter som uttrycks däri. Ullström skriver att Strindbergs 

plats i gymnasiets litterära kanon allt sedan dess har varit ”motsägelsefull, splittrad och starkt 

spänningsfylld” (Ullström 2002: 14).

     Under sent 1800-tal var Karl Warburgs Svensk litteraturhistoria i sammandrag för skolor  

och sjelfstudium (1880) det vanligaste läromedlet vid gymnasierna. Men i dess första upplaga 

nämns inte Strindberg. I 1883 års upplaga nämns han däremot med tre meningar (Ullström 

2002: 90). Vidare visar Ullström hur efterföljande upplagor av Warburgs läromedel ger 

Strindbergs författarskap mer och mer utrymme. Strindberg får både positiva omdömen och 

negativ kritik och man tenderar genomgående att ”värdera författarna som människor”. 

Ullström citerar Strindbergsforskaren Sten Linder som menade att ”de författare som 

behandlas ’används som moraliska föredömen för ungdomen eller i värsta fall som 

avskräckande exempel’” (Ullström 2002: 91). Synen på litteraturundervisningen som 

fostrande blir här tydlig.

     Warburgs efterföljare Richard Steffen, vars läromedel Svensk litteraturhistoria för den 

högre elementarundervisningen utkom 1904, följer i mångt och mycket Warburgs mönster. 

Men trots den gemensamma tveksamheten gentemot Strindberg finns en skillnad mellan 

författarbilden som ges av respektive läromedel. Steffen väljer att lyfta fram författarens 

positiva sidor i större utsträckning än Warburg och är inte heller så inriktad på författarens 

person (Ullström 2002: 128). Steffen gör dock tydlig skillnad mellan verkens ”innehålls- och 

uttryckssida” och medger på så sätt dessas stora betydelse i det avseende att de förnyat svensk 

dramatik och prosa, men uttrycker en reservation inför dess tematiska innehåll (Ullström 

2002: 132). Efter Strindbergsfejden och Strindbergs död 1912 lyfter Steffen fram de positiva 

aspekterna av författarskapet ännu tydligare. Vi kan här, redan under den tid då Strindberg 
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först introduceras i den litteraturhistoriska diskursen för gymnasiet, se exempel på en splittrad 

Strindbergsbild, inte bara inom ett och samma läromedel, utan även mellan olika läromedel. 

Detta blir aktuellt för min undersökning, då jag vill se om denna splittring av författarbilden 

mellan läromedel fortfarande existerar, eller om läromedelsförfattarna ger liknande bilder.  

     I och med efterkrigstiden visar Ullström på en ny era inom modersmålsundervisningen. 

Man börjar ifrågasätta de nationalistiska idealen och talar istället om ”att språk och 

kulturyttringar i allmänhet är intressanta eller viktiga” (Ullström 2002: 309). I 

studentuppsatserna efter 1950 börjar Strindberg beskrivas som en förnyare, av både dramatik 

och prosa, och han hyllas genomgående som nationalskald. Som tidigare nämnts så var det 

främst under tiden efter 1960 som Strindbergs ställning som Sveriges störste diktare nådde 

skolans värld och detta framgår också i Ullströms avhandling. Då studentskrivningarna 

upphörde efter 1960, det nya gymnasiet krävde nya läromedel, och utbudet av dessa växte, 

blir det efter denna period betydligt svårare att teckna den övergripande Strindbergsbilden i 

gymnasiet. Men i kursplanerna Lgy 65 och Lgy 70 har Strindbergs roll i alla fall blivit stärkt 

(Ullström 2002: 386). Den författarbild som uppmuntras av styrdokumenten är nu, till 

skillnad ifrån det sena 1800-talets läromedel, den världsbetydande dramatikern som skrivit 

Fröken Julie (1888) och Ett drömspel (1901). 1980- och 1990-talens läromedel framhäver 

generellt splittringen i Strindbergsbilden, och en mytisk författarbild ges. Ullström skriver att 

Lpf 94:s Strindberg är ett ”nationalmonument, men det nationalromantiska projektet i det 

närmaste nedlagt.” Man vill även förmedla uppfattningen att det inte finns några skäl att 

varken prisa eller beskylla Strindberg för hans handlande i sitt förflutna (Ullström 2002: 395). 

Det huvudsyfte man verkar ha är inte längre att värna om ungdomarnas sedlighet utan snarare 

att fånga deras intresse och få dem att vilja läsa Strindberg.

3.2. Författarsynen

Genom de läromedel som jag undersökt förmedlas inte bara en bild av Strindberg, utan också 

en bild av författare generellt. Genom sina texter uppmuntrar läromedelsförfattarna en viss 

författarsyn hos eleverna, ett sätt på vilket de kan förhålla sig till författare och litteratur.

     Bengt-Göran Martinsson diskuterar i avhandlingen Tradition och betydelse (1989) den 

litteratur-, verk och författarsyn som traderats till elever i litteraturundervisningen under 

perioden 1865–1968. I analyserna av elevuppsatser skrivna om litterära ämnen urskiljer han 

tre olika sätt på vilka elever förhåller sig till litteratur och författare. 

     Det idealistiska förhållningssättet innebär synen på författaren som en slags idealgestalt, en 

förebild på både det konstnärliga och det personliga planet. Han ges egenskaper som inte 
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delas av vanliga människor, ”förmåga att se sanningen”, och ges rollen av en ledare. 

Författaren hör samman med sitt folk och sitt språk, han är en ”profet” (Martinsson 1989: 33).

     Enligt det andra förhållningssättet, det historisk-empiriska, gäller det att placera författaren 

och hans verk i ett historiskt sammanhang för att se den yttre världen speglad i verket 

(Martinsson 1989: 42). Man har enligt detta synsätt en mer modererad författarsyn. 

Författaren är helt enkelt en vanlig människa som skapar litteratur. I analyserna, som är av en 

mer vetenskaplig karaktär, beskriver man författarens motiv till att dikta, tillvägagångssätt för 

hans stoffinsamling, stilgrepp som använts etc. (Martinsson 1989: 44).

     Det tredje förhållningssätt som Martinsson beskriver är det psykologisk-symboliska. Enligt 

detta sätt tolkar man ett verk utifrån de personliga egenskaper som man anser att författaren 

besitter, samt utifrån vad man anser sig veta om dennes psykologi (Martinsson 1989: 49). En 

typisk psykologisk-symbolisk författare ser den splittrade världen omkring sig tydligt, och 

lider på grund av detta. Hans uppgift är att skildra detta så ärligt som möjligt. Ju ärligare 

skildring, desto bättre författare (Martinsson 1989: 51). Det skrivna är direkt beroende av 

författaren, och Martinsson menar att de abiturienter som har detta förhållningssätt evaluerar 

författarskapet efter ”vilken grad författaren är synlig i verket” (Martinsson 1989: 51). Mot 

bakgrund av dessa divergerande uppfattningar om författaren som Martinsson urskiljt i 

studentskrivningarna så är det intressant att se vilken författarsyn det är som uppmuntras 

genom läromedlen. 

     I Ullströms avhandling visas tydligt hur tolkningen av Strindbergs litterära verk tätt 

kopplas samman med synen på författarens eget liv, ett tolkningssätt som uppmuntrats av den 

aktuella tidens läromedel. I sin analys av studentskrivningar ser Ullström en generell 

benägenhet för hypertextualitet, det vill säga att vissa av abiturienternas analyser och tankar 

direkt kan ses i de läromedel som använts i deras undervisning (Ullström 2002: 25). Ullström 

menar att det inte är fråga om plagiat. Man kan snarare se det som exempel på den litterära 

gymnasiekulturens auktoritet, en auktoritet som alltså uppmuntrar denna koppling mellan 

författare och verk.

     En koppling mellan en författares verk och hans liv, att forna upplevelser påverkar 

författarens liv och sättet han skriver på, är grundtanken inom biografisk litteraturforskning, 

skriver Carina Burman i artikeln ”Biografisk litteraturforskning” (Burman 2011: 71). Burman 

beskriver den biografisk-psykologiska metoden som alltjämt används men som ofta under 

1900-talet har ”kritiserats utifrån teoretiska utgångspunkter” (Burman 2011: 71). Enligt 

romantikens geniestetik, som var den ledande långt in på 1900-talet, speglade en författares 

verk dennes liv, vilket då i sin tur kunde förklaras genom dennes texter som sågs som 
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biografiska (Burman 2011: 71). Burman menar att man inte bör se författarens biografi som 

irrelevant, då den tvärtom kan öka förståelse av ett verk, samt dess värde rent estetiskt. Men 

hon avråder ifrån att använda den biografiska tolkningsmetoden som ett direkt 

översättningsverktyg. Verk av en helt anonym författare eller en som väljer att undanhålla sitt 

privatliv skulle bli problematiska enligt ett sådant synsätt (Burman 2011: 72). 

     Burman urskiljer tre huvudgrupper som litteraturforskningen tar sin form i:

1. Litteratur som biografisk källa, där man tycker sig kunna dra slutsatser om författaren med 

utgångspunkt ifrån verket. 2. Den biografiska verktolkningen, där vår kännedom om författarens 

biografi används för att belysa verket […] 3. Den litteraturhistoriska biografin. Här är författaren 

det primära, och avsikten med skildringen är att genom en historisk undersökning ge ett porträtt 

av personen snarare än verket (Burman 2011:73).

Idag tillämpas oftast den biografiska verktolkningen inom läromedel men har, enligt Burman, 

”sina svårigheter” (Burman 2011: 75). Man bör vid detta förfaringssätt ha författarrollen i 

åtanke, då romantikens geniestetik inte är långt borta och en mytologisering av författarjaget 

kan följa. Strindberg tas i artikeln upp som det tydligaste exemplet på att just detta har skett 

(Burman 2011: 75). Många av hans verk har sin bakgrund i verkligheten, men bör dock inte 

ses som biografiska. Verkligheten i dem är fiktionaliserad, men finns ändock där. Använt på 

rätt sätt kan alltså ett biografiskt synsätt tillföra mycket till läsningen av verk, men gränsen 

mellan fiktion och ickefiktion kan vara luddig, och man kan aldrig vara helt säker på 

författarens egna intentioner med verket. Även i de fall en intention har uttryckts bör man se 

upp med att blint lita på denna (Burman 2011: 79). 

     I samband med min undersökning så blir det intressant att försöka tolka vilken författarsyn 

som uppmuntras av författarna till läromedlen som jag valt att ta med i min analys. Håller 

man sig fortfarande till den romantiska geniestetiken och uppmuntrar en mytisk bild av 

Strindberg, eller bärs författarrollen i minnet? 

3.3. Episkt dubbelspel

I boken Episkt dubbelspel (2006) gör Bo G. Jansson skillnad mellan två olika lässätt: det 

fiktiva och det ickefiktiva (G. Jansson 2006: 19). Han menar att varje text kan läsas på båda 

sätten men att texterna bjuder oss att besluta om vilket av sätten vi ska läsa dem på. I sig är 

texten inte absolut fiktiv eller icke fiktiv, utan det är ofta fråga om en författarintention. Vissa 

författare har intention att deras text ska inbjuda mer till ett fiktivt lässätt än vad andra gör (G. 

Jansson 2006: 19). Vi kan alltså i vår läsning ha blivit explicit styrda av författaren, implicit 
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genom texten, eller så har vårt beslut påverkats av andra faktorer. G. Jansson fortsätter: ”Vårt 

beslut att läsa en enskild text fiktivt eller ickefiktivt styrs vanligtvis i hög, ofta i helt 

avgörande grad, av textens indexering eller paratext, dvs., kringtexten kring texten. Hit hör 

omslagstext, titelbladstext med förlags- och utgivningsuppgifter osv.” (G. Jansson 2006: 20). 

     Frågan jag ställer mig, som är särskilt intressant för min egen undersökning, är om 

läromedel kan inkluderas i dessa ”kringtexter”? Enligt G. Jansson är dessa olika paratexter 

den enda uttryckliga signalen som ges kring huruvida en författarintention finns eller inte. Det 

är bara genom dem som författarens avsikt med berättelsen tydligt uttrycks och som läsaren 

skapar sig en uppfattning om vilket lässätt som ska tillämpas, det fiktiva eller det ickefiktiva 

(G. Jansson 2006: 19).

     Då texter i läromedel inte är skrivna av författaren själv, och då författaren i fråga 

dessutom har varit död i flera decennier, som Strindberg varit när de fyra analyserade 

läromedlen skrevs, så har han eller hon inte kunnat ha någon direkt inverkan på vad som 

skrivs. Det är knappast fråga om en explicit författarintention, utan snarare 

läromedelsförfattarens tolkning av denna efter läsning av texter och paratexter. Texten är 

baserad på de utsagor som finns tillgängliga: brev, dagboksanteckningar och de verk som 

författaren lämnat efter sig. Detta måste läromedelsförfattaren dock vara medveten om, 

speciellt då det gäller en så betydande och lyhörd författare som Strindberg, som förmodligen 

var medveten om att han skulle fortsätta nämnas i litteraturundervisningen efter sin död. Och 

för en elev som aldrig öppnat romanen Röda rummet är det utan tvekan så att de läromedel 

som används i deras svenskundervisning är den enda kontakt de får med Strindbergs 

författarskap. Jag vill inte gå så långt som att kalla läromedel för paratexter, då jag anser att 

jag varken har formella belägg för detta eller att det finns utrymme i denna uppsats att 

argumentera vidare för det, men jag vill ändå mena att läromedelstexter har en stor inverkan 

på det sätt som elever väljer att läsa Strindbergs texter. Blir de tillsagda att läsa till exempel 

Tjänstekvinnans son (1886) självbiografiskt så kommer de med största sannolikhet att göra 

det. 
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4. Fyra läromedel för gymnasiet

4.1. Den levande litteraturen, Ulf Jansson (2007)

Den levande litteraturen behandlar hela litteraturhistorien, ifrån Antikens klassiker till 

nutidens rockpoeter. Läromedlet inkluderar många bilder och ett fåtal kortare utdrag ur verk, 

som då är rader ifrån lyrik eller prosa. 

     Texten om Strindberg kan hittas i kapitlet ”Norden efter 1830”. Tillsammans med 

Almqvist, Bremer, Runeberg, Andersen, Ibsen och Benedictsson behandlas Strindberg inom 

avsnittet ”Från romantik till realism”. Här är han den som får allra mest utrymme, fyra gånger 

mer än både Runeberg och Ibsen. Delen om Strindberg i Den levande litteraturen tillägnas 

hela 260 meningar. 

4.1.1 Janssons Strindberg

Läromedlets Strindbergsavsnitt är indelat i 11 avsnitt som följer varandra kronologiskt. Dessa 

relateras till Strindbergs verk och bilden av honom som författare och människa vävs samman 

genom hela texten. 

4.1.2 Dramatik

Den del av Strindbergsavsnittet som Jansson valt att kalla just ”Dramatikern” ges 67 av 

textens totalt 260 meningar. Ett kort avsnitt inleder delen i vilket Jansson beskriver Strindberg 

som produktiv, ”nyskapande” och världsbetydande. (Jansson 2007: 201). 

     I Strindbergs historiska dramer ligger fokus på kungarna. En lista på kungar som 

Strindberg skrivit om räknas upp och två verk nämns särskilt, nämligen Gustav Vasa (1899) 

och Gustav III (1902), och i samband med dessa verk likställs Strindberg med Shakespeare 

(Jansson 2007: 201). Störst fokus får sedan det mest spelade av Strindbergs verk: Mäster  

Olof. Dess refusering tas upp, likaså Strindbergs ringa ålder vid författandet.

     Enligt Jansson eggades Strindberg att skriva de naturalistiska samtidsdramerna av Ibsens 

”stora framgångar med sina realistiska dramer” (Jansson 2007: 202). Han försökte bräcka sin 

rival på detta sätt och hans syfte var att skapa dramer som behandlade inre strider såväl som 

yttre. Strindberg ville lämna platta teaterkaraktärer bakom sig och istället skapa ambulerande, 

komplexa karaktärer. De verk som nämns i detta avsnitt är Fadren (1887), Fröken Julie och 

Dödsdansen (1900). Avsnittet avslutas med att reaktionen i Sverige på dessa dramer återges, 

och även hur de öppnade upp den internationella scenen för Strindbergs dramatik. 
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     Av de lyriska dramerna presenteras Ett drömspel, och det kallas det främsta bland dessa. 

Det berättas hur Strindberg som gammal man med vunnet perspektiv på livet vill 

”sammanfatta vad det innebär att vara människa” (Jansson 2007: 203). Jansson återger vad 

som gör stycket unikt, hur Strindberg förenar ”naturalistisk människoskildring” med drömmar 

och symboler (Jansson 2007: 204).

4.1.3 Prosa 

Strindbergs prosa tillägnas 114 meningar och är den största delen. I avsnittet 

”Samhällskritikern” introduceras Strindbergs genombrottsroman Röda rummet. Jansson 

beskriver hur Strindberg blottar sin korrupta samtid, orsakar skandal i pressen, gör 

försäljningssuccé och blir ”Sveriges mest omtalade författare” (Jansson 2007: 194). 

Romanens lättsamhet och höga tempo beskrivs och ett utdrag ur texten ges för att visa på de 

humoristiskt svidande personskildringarna. 

     Avsnittet ”Satirikern” beskriver hur Strindberg slog tillbaka mot dem som kritiserat Röda 

rummet med Det nya riket (1882). Verkets inspiration ifrån Voltaire och Dickens nämns, samt 

den våldsamma reaktionen som följde, men också Strindbergs svar att han inte var ute efter 

beröm. 

     Följer gör avsnittet ”Historikern” i vilket Strindbergs önskan att dementera myten om ”den 

ärofulla svenska historien” nämns (Jansson 2007: 196). Han beskrivs som en ”ytlig och 

osystematisk” historisk forskare, men hans historiska verk kallas ändå för ”några av de bästa 

historiska noveller och skådespel som finns på svenska” (Jansson 2007: 196). Svenska öden 

och äventyr (1882-1905) och ett par av de 16 novellerna i samlingen presenteras, samt det 

breda gillandet ifrån svenska folket trots dess ”radikala tendens” (Jansson 2007: 196). Men vi 

får också reda på Strindbergs egen sura reaktion på detta. 

     Novellsamlingen Giftas presenteras i avsnittet ”Kvinnofrågan”, och även Giftasprocessen 

tas upp. I nästa avsnitt, ”Själaforskaren”, beskrivs hur Strindberg började rikta in sitt 

författarskap mer på den psykologiska analysen och använde sitt eget liv som material till 

detta (Jansson 2007: 199). Tjänstekvinnans son, En dåres försvarstal (1914), Samvetskval  

(1884) och Inferno ges som exempel på sådana verk, och även som verk av hög kvalité. 

Influenser ifrån de stora internationella naturalisterna gör att Strindberg nu vill verka som en 

vetenskapsman. Kopplingen görs till hans eget liv, och då speciellt de psykologiska 

experiment han utförde på sig själv, men även hur dessa inte hade någon inverkan på hans 

geni.
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     ”Underhållningsförfattaren” Strindberg är författaren till Hemsöborna. I samband med 

detta verk påvisas även hans talang som språkkonstnär (Jansson 2007: 201). Denna roman 

blev Strindbergs mest populära, men sågs av författaren själv såg som ”rent publikfrieri”. Den 

skrevs under en tid då Strindberg kände stort ekonomiskt tryck (Jansson 2007: 200).

     I de två sista avsnitten i läromedlets del om Strindberg, ”Förnyad samhällskritik: den stora 

fejden” och ”Strindberg inför eftervärlden: ’Jag är en djefvul till karl som kan många 

konster!’”, beskriver Jansson hur Strindbergs internationella berömmelse började sprida sig 

även till hemlandet, men fick ett abrupt slut då den satiriska romanen Svarta fanor (1907) 

kom ut. Här gick han till attack mot flera kända personer, men fick svar på tal av dem han 

attackerat. Strindbergsfejden beskrivs som den längsta pressdebatten i Sverige, och Jansson 

berättar hur den stolte och envise Strindberg satte sig emot etablissemanget ända fram till sin 

död (Jansson 2007: 204).

4.1.4 Lyrik

Det kortaste Strindbergsavsnittet i Den levande litteraturen är det som behandlar författarens 

lyrik. Avsnittet ”Lyrikern” består av 18 meningar och det enda verk som nämns är Dikter från 

1883. Jansson ger exempel på hur Strindberg bryter mot ”den traditionella lyrikens former” i 

ett utdrag av ”Solnedgång på havet” (Jansson 2007: 197). 

4.1.5 Människan

Strindbergs person behandlas i 61 meningar. Speciellt med dessa meningar är att de hela tiden 

vävs in i avsnitten som behandlar prosa, dramatik och lyrik. I avsnittet ”Kvinnofrågan” 

behandlas Strindbergs äktenskap och hans relation till kvinnofrågan, utan att relateras till hans 

verk, men detta är det enda avsnitt i vilket detta sker. Det förklaras att Strindberg tvärt bytte 

åsikt, ifrån att förespråka jämlikhet till att istället hävda att kvinnans främsta ansvar var för 

hemmet och familjen. Det berömda kvinnohatet nämns (Jansson 2007: 197f.).

     Strindbergs bakåtsträvande ställning i kvinnofrågan vävs i nästa avsnitt samman med 

novellsamlingen Giftas (Jansson 2007: 198f.). Strindbergs personliga uppfattningar och kritik 

kan återfinnas i hans verk, och på flera ställen i texten ges exempel på detta, som tidigare 

påvisats. I avsnittet ”Själaforskaren” återges till exempel Strindbergs självbiografiska grund 

till ett par av sina romaner, samt den psykiska instabilitet som föregick romanen Inferno 

(Jansson 2007: 199). 
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4.2 Svenska Timmar litteraturen, Svante Skoglund (2012)

Skoglunds litteraturhistoria är avsedd att användas tillsammans med en språkbok och en 

antologi. Boken behandlar den västerländska litteraturhistorien från Antikens mytologi och de 

homeriska dikterna fram till arbetarlitteraturen. Innehållet är uppdelat i sju kapitel som följer 

varandra kronologiskt. 

     Strindberg presenteras i kapitlet som Skoglund kallar ”Från Almqvist till 

arbetarlitteraturen”. Här finns han i sällskap av Almqvist, Fröding, Heidenstam, Karlfeldt, 

Lagerlöf, Söderberg, Wägner, Von Krusenstjerna, Boye, Lo-Johansson, Martinsson och 

Moberg. Av dessa får Strindberg störst utrymme. 

4.2.1 Skoglunds Strindberg

Kapitlet i vilket Strindberg presenteras är 44 sidor långt och heter ”Strindberg skriver för att 

slåss”. Av dessa ägnas 6 sidor åt Strindberg, och detta motsvarar 113 meningar. Även 

kapitlets fördjupningsavsnitt är tillägnat Strindberg och har döpts till ”Strindbergsfejden”. 

Skoglund behandlar ett antal av Strindbergs verk allteftersom de dyker upp inom 

författarskapet. 

4.2.2 Dramatik

Skoglund tillägnar Strindbergs dramatik 31 meningar. Avsnittet ”Den dramatiske Strindberg” 

börjar med inledningsrepliken i Fröken Julie: ”Nu är fröken Julie galen igen.” (Skoglund 

2012: 306). Vidare beskrivs reaktionen som uppstod då pjäsen publicerades, att den sågs som 

”ful” och ”otäck”, men även att det gjorde dess författare världsberömd då det spelades på 

andra ställen runtom i världen (Skoglund 2012: 307). 

     Nästa verk som introduceras är Fadren. Verket benämns som ett drama centrerat kring 

”kampen mellan könen” (Skoglund 2012: 307). Därefter följer Dödsdansen, utan någon 

introduktion till handlingen. 

     Presentationen av Ett drömspel inleds med Strindbergs egna tankar bakom verket. Dramat 

ses idag som ett av Strindbergs mest nyskapande verk, och kan kopplas till modernismen. 

Avslutningsvis nämns att Strindberg i den senare delen av sitt liv skrev fyra kammarspel, och 

som exempel ges Spöksonaten.

4.2.3 Prosa

I Skoglunds kronologiska text ägnas 52 meningar till Strindbergs prosa. Hela avsnittet inleds 

med en presentation av Röda rummet (Skoglund 2012: 302). Strindberg är mottaglig för 
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samhället omkring sig, romanen gjorde ”skandalsuccé” och exempel ges på attribut som kom 

att ges hans böcker. De är ”vämjeliga”, ”obehagliga”, ”vulgära”, och skrivna av en författare 

som ”tänker med inälvorna” (Skoglund 2012: 304).

     Novellsamlingen Giftas presenteras därefter, Strindbergs sätt att uppvisa sin ”onekligen 

ganska unkna” äktenskapssyn (Skoglund 2012: 305). En dåres försvarstal kallas i samma 

avsnitt för en självbiografisk relationsskildring som inte bör missas. Det sista prosaiska verk 

som inkluderas är Hemsöborna. Romanens inledningsreplik inleder avsnittet ”Strindberg i 

den svenska skärgården”: ”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i 

en svångrem om halsen” (Skoglund 2012: 306). Romanens handling presenteras, samt 

bakgrunden mot vilken Strindberg skrev den; i samband med ett kraschat äktenskap och dålig 

ekonomi. Dock menar Skoglund att ingenting av detta märks av i texten, utan att Strindbergs 

berättarglädje fullkomligt flödar genom hela verket. Man kan i romanen se exempel på 

humor, detaljrikedom, realism och Strindbergs förmåga att leka med språket.

4.2.4 Lyrik

Skoglunds läromedel ägnar inte en enda mening till Strindbergs lyrik. 

4.2.5 Människan

De 30 meningar som tillägnas människan Strindberg är utspridda genom hela texten. Avsnittet 

”En frisk människa i en sjuk tid” handlar uteslutande om Strindberg som människa. 

(Skoglund 2012: 307f.).

     Den unge Strindberg tecknas som en orädd, stridslysten rebell, som trots detta, i och med 

åttiotalets kvinnofråga, vände ryggen åt de frigjorda kvinnorna. Strindbergs negativa 

kvinnosyn behandlas ingående i ett eget avsnitt, ”Strindberg och kvinnofrågan”, och Skoglund 

skriver att många än idag ser honom som ”Sveriges genom tiderna största misogyn 

(kvinnohatare)” (Skoglund 2012: 304.). 

     Skoglund räknar upp ett antal övertygelser som Strindberg hade under sina senare år, så 

som kristna, ateistiska, anti-demokratiska, darwinistiska, etc. Han ges titeln ”åsiktsbytare”, 

allt för sitt skrivandes skull (Skoglund 2012: 307). Den påstådda psykiska sjukdomen tas 

också upp, men Skoglund förhåller sig till den som någonting som ”många har hävdat”, inte 

som fakta (Skoglund 2012: 308). Han hänvisar till Strindbergskännaren Olof Lagercrantz, 

vars åsikt är att en psykiskt sjuk människa inte skulle kunna producera så metodiska verk som 

Strindberg gjorde under hela sitt liv (Skoglund 2012: 308).
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4.3 Svenska i tiden, Anita Danielsson & Ulla Siljeholm (2006)

Svenska i tiden är till skillnad från de andra läromedlen lite annorlunda, då den är uppbyggd 

som ett kombinerat läromedel och antologi. Längre informerande textavsnitt åtföljda av 

diskussionsfrågor förekommer i bokens alla kapitel. Kapitlen är nio till antalet och de 

presenteras i kronologisk ordning. 

4.3.1 Danielsson och Siljeholms Strindberg

Danielsson och Siljeholm ger Strindberg mycket stort utrymme. Kapitlet ”Giganten 

Strindberg” i vilket även textutdrag inkluderas, består av hela 328 meningar. Ingen författare 

får så stort utrymme som Strindberg. I jämförelse tillägnas Almqvist 96 meningar, och 

Fröding bara 49. Ännu en sak som särskiljer detta läromedel ifrån de andra är de 13 meningar 

som berör 1800-talets debatt kring kvinnofrågan, där Strindberg inte nämns över huvud taget 

(Danielsson och Siljeholm 2006: 211).

4.3.2 Dramatik

Danielsson och Siljeholm skriver att det är som just dramatiker som Strindberg är mest 

betydande (Danielsson och Siljeholm 2006: 219). De tillägnar Strindbergs drama kortare, 

informerande avsnitt som uppkommer till ett antal av 40 meningar. Här är han fortfarande 

aktuell världen över och han har haft stor inverkan på den moderna dramatiken. 

     Avsnittet ”Från naturalism till symbol och dröm” behandlar Strindbergs naturalistiska 

dramer (Danielsson och Siljeholm 2006: 219). Dramernas naturalistiska karaktär lyfts fram, 

följt av en kort introduktion till Fadren, samt ett utdrag av 50 meningar ur texten. 

     Avsnittet ”Drömspel och kammarspel” presenterar Strindbergs sena dramatik som mötet 

med drömmens unika logik (Danielsson och Siljeholm 2006: 222). Ett drömspel presenteras, 

samt den så kallade drömspelstekniken, i vilken osannolika och inkonsekventa saker är 

fullkomligt logiska, precis som de skulle ha varit i en dröm. Det förklaras hur Strindberg 

blivit påverkad av symbolismen som började uppkomma i Europa runt sekelskiftet. Vidare tas 

kammarspelen upp i detta stycke, samt deras koppling med den absurda teatern (Danielsson 

och Siljeholm 2006: 223). Följer gör sedan ett 45 meningar långt utdrag från Spöksonaten 

(1907). 

4.3.3. Prosa

Störst utrymme i läromedlet tillägnas Strindbergs prosa. Utdrag inkluderas ifrån tre verk, 85 

meningar ur Giftas, 21 meningar ur Hemsöborna, samt 52 meningar ur novellen ”Ett halvt ark 
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papper” i Sagor (1903). Det sistnämnda verket återges i sin helhet, och utdraget ur Giftas 

består av novellen ”Reformförsök”. Den textmassa som ges utöver dessa utdrag uppkommer 

till ett antal av 24 meningar. 

     Danielsson och Siljeholm börjar med att adressera Strindbergs omfång, vilket de anser är 

motivering nog för att titulera honom ”gigant” (Danielsson och Siljeholm 2006: 210). De 

menar att den omfattande produktionen inte kan hålla samma höga kvalité genomgående, men 

att verken fortfarande är aktuella, både i Sverige och internationellt.

     Författarna förklarar att Strindberg ofta speglade sitt eget liv genom sina verk och menar 

att ”en del är direkt självbiografiska” (Danielsson och Siljeholm 2006: 211). Tjänstekvinnans  

son, En dåres försvarstal och Inferno ges som exempel på sådana självbiografiska verk. Dock 

tillägger man att debatt har pågått mellan litteraturforskare om graden av fakta i Strindbergs 

fiktion (Danielsson och Siljeholm 2006: 211).

     Novellsamlingen Giftas tas upp i samband med Strindbergs syn på kvinnofrågan och 

Reformförsök följer, en novell i vilken ett relativt jämlikt äktenskap presenteras, ett äktenskap 

som dock äventyras då hustrun blir gravid (Danielsson och Siljeholm 2006: 211–214).

     I avsnittet ”Den älskade skärgården” presenteras Hemsöborna som Strindbergs mest 

älskade verk bland sina landsmän (Danielsson och Siljeholm 2006: 215). Det berättas att 

romanen författades under landsflykt efter Giftasprocessen och att den handlar om 

Strindbergsfamiljens sommarparadis i Stockholms skärgård. Ett utdrag ur texten följer, 

romanens inledande 21 meningar i vilka Carlsson först anländer till Hemsö. Till sist 

presenteras prosaisten Strindberg som ”koncentrationens mästare” i avsnittet med samma 

namn; författaren till den sorgliga kärleksberättelsen i novellen Ett halvt ark papper 

(Danielsson och Siljeholm 2006: 217).

4.3.4. Lyrik

Danielsson och Siljeholm tillägnar Strindbergs lyrik 6 meningar. Dessa återfinns i det långa 

informerande avsnitt som inleder läromedlets Strindbergavsnitt (Danielsson och Siljeholm 

2006: 210). Lyriken nämns aldrig fristående och inga exempel ges heller. 

4.3.5. Människan

Information om Strindbergs person ges i de fall där det krävs för att ge bakgrund till ett verk. 

Danielsson och Siljeholm tillägnar människan Strindberg 16 meningar, ett förhållandevis litet 

antal, eftersom det genomgående är Strindbergs verk som står i fokus i texten.  
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     I avsnittet ”Strindberg och ’kvinnosaken’” presenteras Strindbergs ställning i tre meningar 

på slutet. Det nämns att han inte håller med Ibsen i fråga om jämställdhet och att denna åsikt 

syns i Giftas (Danielsson och Siljeholm 2006: 211).

    Strindberg presenteras som åttiotalist, en av Sveriges främsta kulturella personligheter, en 

av våra få världsbetydande svenska författare, en mycket djärv och samhällskritisk debattör 

som strävade efter att återge verkligheten, samt en oerhört arbetsför och produktiv man. Hans 

första skilsmässa och den mentala och spirituella kris som drabbade författaren i mitten av 

1890-talet tas upp som exempel på incidenter ur sitt verkliga liv som Strindberg speglade i 

sina verk (Danielsson och Siljeholm 2006: 210f.). 

4.4 Möt litteraturen, Bengt Brodow och Ingrid Nettervik (2000)

Möt litteraturen är en traditionell litteraturhistoria som kronologiskt introducerar litteraturen i 

tio kapitel, ifrån Gamla Testamentet fram till slutet av 1900-talet. Epoker, litterära riktningar 

av betydelse och författarskap presenteras, och författarna skriver i förordet att fokus ligger på 

författarnas verk, men att författarna själva inte har försummats för den sakens skull (Brodow 

och Nettervik 2000: 3). 

4.4.1 Brodow och Netterviks Strindberg

Brodow och Nettervik tillägnar 185 meningar av sitt läromedel till Strindbergs författarskap. 

Strindberg presenteras i kapitlet ”De stora berättarnas tid”, i ett avsnitt kallat ”Nordisk 

litteratur”, där flera viktiga författarskap ifrån norden under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal 

presenteras. Av dessa ges Strindberg mest plats. Strindbergsavsnittet som kallats kort och gott 

”August Strindberg” är i sin tur indelat i mindre avsnitt, totalt 15 som följer varandra i 

kronologisk ordning.

4.4.2 Dramatik

Strindbergs dramatik tillägnas 63 meningar, och ett stort antal verk tas upp i texten. Brodow 

och Nettervik skriver att den unge Strindberg började skriva dramer under studietiden i 

Uppsala, för att kompensera ett misslyckat försök att bli skådespelare. Trots det dåliga 

mottagandet fick Strindberg bevis på sin författartalang då ett av de dramer han skrev 

samtidigt sattes upp. Han skrev sedan Mäster Olof och dramat benämns som moget och 

banbrytande, med högt tempo, frekventa scen- och replikbyten. Den unge Strindberg liknas 

vid Shakespeare, och det beskrivs hur publiken chockades av det historiska dramats 

nymodighet och frispråkighet (Brodow och Nettervik 2000: 179f.).
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     Nästa dramatiska verk som tas upp är Fröken Julie. Dramat kallas Strindbergs främsta, och 

framställs som det som gick i spetsen för de naturalistiska dramer han skrev under en tid då 

han var ”flödande produktiv” (Brodow och Nettervik 2000: 183). Stycket har sin bakgrund i 

Strindbergs vilja att gestalta det ”darwinistiska temat”, och Bonniers vägrade först att trycka 

det kontroversiella dramat (Brodow och Nettervik 2000: 184). Polisen grep till och med in vid 

ett uppförande i Danmark. Verket är alltjämt ett av världens mest spelade. 

     Till Damaskus (1889–1904) tas upp i samband med Infernokrisen, som Sveriges första 

expressionistiska pjäs. Avsnittet ”Ett drömspel” följer, i vilket dramat Ett drömspel, visas som 

Infernotidens mest betydande verk. Brodow och Nettervik ger bakgrunden av författarens 

självmordstankar i samband med hans tillfälliga separation från sin tredje hustru. 

Drömspelstekniken presenteras, genom vilken författaren ”sökt härma drömmens 

osammanhängande men skenbart logiska form” (Brodow och Nettervik 2000: 186).

     De historiska dramerna presenteras även de i ett eget avsnitt. Brodow och Nettervik 

förklarar att det symboliska verket Påsk (1900), det naturalistiska äktenskapsdramat 

Dödsdansen, ett fåtal sagospel samt ett stort antal historiska dramer skrevs samtidigt som 

drömspelsdramatiken (Brodow och Nettervik 2000: 187). Sex exempel på historiska dramer 

räknas upp, Gustav Vasa, Erik XIV (1899), Gustaf Adolf (1900), Kristina (1901), Karl XII  

(1901) och Gustav III. Det nämns att Strindberg använde material från sitt eget liv i dramerna 

och att han inspirerades av Shakespeare. En stor drivkraft för Strindberg att skriva så många 

historiska dramer kan ha varit konkurrensen med författare som Heidenstam (Brodow och 

Nettervik 2000: 188).

     Avslutningsvis tillägnar Brodow och Nettervik ett eget avsnitt åt Strindbergs kammarspel. 

Dessa var ”föregångare till modernismen” och, för vår tid, intressantare än de historiska 

dramerna (Brodow och Nettervik 2000: 188). Brodow och Nettervik tar upp öppnandet av 

Intima Teatern och teaterns trånga scen som krävde en ny form på de dramer som spelades 

där. De verk som presenteras i samband med detta är Oväder (1907), Spöksonaten, Brända 

tomten (1907) och Pelikanen (1907). Dessa dramers karaktär beskrivs som stiliserad snarare 

än naturalistisk. Man kan läsa dramerna som författarens ”uppgörelser med sig själv och med 

de personer han haft relationer till” (Brodow och Nettervik 2000: 188).

4.4.3 Prosa

I Brodow och Netterviks läromedel tillägnas Strindbergs prosa 55 meningar. Röda rummet 

presenteras inte bara som genombrottet för Strindberg, utan även som genombrottet för den 

moderna litteraturen på svenska. Strindberg sägs ha använt sina egna erfarenheter som 
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journalist för att smäda det korrumperade samhället omkring sig (Brodow och Nettervik 2000: 

180). Samhällskritiken och det detaljerade och kreativa språket tas upp som nydanande. 

Vidare berättas att Strindberg fortsatte sin bitande kritik i Det nya riket. I detta verk går han 

till attack mot hela etablissemanget och driver öppet med överheten.

     Giftas 1 presenteras som ett svar på Ibsens Ett dockhem (1879), i vilket Strindberg menar 

att män och kvinnor är jämställda i det traditionella bondesamhället, och att könskampen 

begränsas till ett litet antal kvinnor i överklassen (Brodow och Nettervik 2000: 181f.). 

Ifrågasättandet av nattvarden leder till åtal för hädelse, vilket i sin tur leder till hyllningar från 

arbetarklassen och en rädsla för upplopp som gör att domen uteblir. En bitter Strindberg skrev 

sedan Giftas 2, i vilket besvikelsen över livet och kvinnan tydligt syns (Brodow och Nettervik 

2000: 182).

     Som exempel på Strindbergs vilja att bli kvitt sitt förgångna ges Tjänstekvinnans son. Det 

förklaras att romanen förvisso följer mönstret av händelser i Strindbergs liv, men att verket 

för den sakens skull inte bör ses som en självbiografi, då den är starkt påverkad av 

”författarens syn på sig själv” och människorna i sin omgivning (Brodow och Nettervik 2000: 

183). 

     Hemsöborna presenteras som en naturalistisk och ofta munter skildring, i vilken man kan 

skymta darwinism. Romanens värde förklaras ligga i den ”träffsäkra folklivsskildringen och 

den livsbejakande, mustiga humor” som flödar genom romanen. (Brodow och Nettervik 2000: 

184). Det berättas att romanen skrevs på ett pensionat i Bayern och att Strindberg själv, trots 

textens harmoni och rikedom, såg den som ”skriven för brödfödan” (Brodow och Nettervik 

2000: 185). Inferno nämns endast som den bekännelseroman som gav Strindbergs religiösa 

kris sitt namn (Brodow och Nettervik 2000: 186).

4.4.4 Lyrik

I samband med kritiken mot samhället i Det nya riket ägnade sig Strindberg också åt lyrik. 

Strindbergs lyrik tillägnas 8 meningar och de verk som tas upp är Dikter och 

Sömngångarnätter (1884). Strindbergs vers sägs vara minst lika chockerande som hans prosa 

och dramatik var. Den beskrivs som ”enkel”, stundtals ”knagglig”, ”rakt på sak” och näst 

intill brutal på vissa ställen (Brodow och Nettervik 2000: 181). 

4.4.5 Människan

Brodow och Nettervik ger människan Strindberg 58 av de 185 meningarna. Dessa formar 

fristående avsnitt, men är också invävda i resten av texten. 
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     Strindbergs födelseår 1849 inleder hela avsnittet. Brodow och Nettervik placerar 

Strindbergs födsel till samma tidsperiod under vilken Kommunistiska Manifestet (1848) 

skrevs och februarirevolutionen inleddes i Frankrike, i ett Sverige som ännu inte nått av 

kontinentens samhälleliga omvälvningar. Uppväxten i ett borgarhem i Stockholm, tillgången 

till litteratur och utbildning, lyckliga barndomssomrar i skärgården och studietiden i Uppsala 

nämns (Brodow och Nettervik 2000: 179).

     Strindbergs flykt från det trångsynta Sverige tillsammans med Siri von Essen ges ett eget 

avsnitt. Äktenskapet drabbades av slitningar på grund av ”trångboddhet, dålig ekonomi och 

svartsjuka” (Brodow och Nettervik 2000: 181). Även ett senare skede i Strindbergs liv då han 

slutade skriva skönlitteratur och istället började ägna sig åt naturvetenskap ges ett eget avsnitt. 

Det beskrivs att han utför experiment och försöker producera guld, att han nog inte ägnar sig 

åt vad man nu för tiden kallar naturvetenskap. Infernokrisen presenteras därnäst, den 

framställs som en religiös kris i Strindbergs liv, och författarna tar upp Strindbergs 

eskalerande förföljelsemani (Brodow och Nettervik 2000: 185f.). Det förklaras hur han 

omvandlar denna till en egen form av religion, där världen är dömd till lidande och han själv 

straffas av övernaturliga makter. Separationen från Harriet Bosse och författarens smärta över 

detta ges som bakgrund till drömspelstekniken (Brodow och Nettervik 2000: 186).

     De sista åren i Strindbergs liv benämns som hektiska och smärtsamma, då han bär på 

skuldkänslor över att ha utnyttjat sina vänner och sin familj för sitt författarskaps skull. I det 

sista avsnittet, ”Strindbergsfejden”, beskrivs den våldsamma pressdebatten mellan Strindberg 

och Heidenstam under socialdemokratins frammarsch. Slutligen nämns den enorma 

pengainsamling på 45000 kronor som gjordes inför författarens 63-årsdag, samt det fackeltåg 

med vilket Stockholms arbetarekommun hyllade författaren (Brodow och Nettervik 2000: 

189). 
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5. De fyra läromedlens Strindberg

I detta kapitel följer en jämförelse mellan de Strindbergsbilder som framställs av de fyra 

läromedlen. Jämförelserna är uppdelade på samma sätt som analyserna, i delarna dramatik, 

prosa, lyrik och människan.

     Redan vid första anblick lägger man märke till någonting som är gemensamt för alla 

läromedlen, nämligen att de ger Strindberg störst plats av alla de författare som tas upp. Enligt 

min mening sänder detta en tydlig signal till eleverna som tar del av läromedlet, att de har att 

göra med en mycket betydande författare, en viktig gestalt på den litterära scenen som det är 

värt att veta mycket om. 

5.1 Dramatik

Bilden av Strindberg som dramatiker är den vilken läromedelsförfattarna verkar vara mest 

överrens om. Alla framhäver bilden av en oerhört mångsidig dramatiker som ägnat sig åt flera 

olika typer av dramer: historiska, lyriska och naturalistiska. De visar upp en dramatiker som 

rönt internationell berömmelse och influerat senare dramatik. Alla läromedlen tar i någon grad 

upp de reaktioner som Strindbergs dramer har väckt hos publiken och hos kritiker. Vad som 

skiljer texterna åt är hur mycket av Strindbergs dramatik läromedelsförfattarna väljer att 

presentera, och detta hela tiden utan att för den sakens skull ge några djupare analyser utav de 

verk som nämns. 

     De verk som kan återfinnas i alla fyra läromedel är Fröken Julie och Ett drömspel, och 

dessa presenteras alltid i någon grad, antingen i form av karaktärspresentationer, en kort 

synopsis eller ett återgivande av verkets centrala teman. Fokus läggs på dessa två verk och 

efter att ha lagt ifrån sig läroböckerna är det dessa dramer man minns. Genomgående är det de 

naturalistiska dramerna samt de som skrivits med drömspelstekniken som det läggs mest 

fokus på, eftersom det är inom dessa områden som Strindberg roll varit som mest betydande i 

Sverige men också internationellt. Trots att få verk nämns, vilket är fallet i ett par av 

läromedlen, så ger det ändå bilden av en mångsidig dramatiker, då Strindbergs dramatik under 

olika perioder varit av så olika karaktär. Mäster Olof presenteras i tre av läromedlen, likaså 

Fadren, och i alla utom Danielsson och Siljeholms bok räknas flera verk helt sonika upp utan 

att presenteras. Detta ger bilden av en stor produktion; en otroligt flitig penna. 

     Hyllningsfraserna regnar över dramatikern Strindberg. Jansson kallar honom för ”Sveriges 

främste” (Jansson 2007: 201), Danielsson och Siljeholm titulerar honom ”gigant” (Danielsson 

och Siljeholm 2006: 210) och både Jansson och Brodow och Nettervik nämner honom sida 
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vid sida med Shakespeare (Jansson 2007: 201) (Brodow och Nettervik 2000: 187). Det är en 

tämligen heterogen bild av dramatikern Strindberg som ges. Ingen av läromedelsförfattarna 

ifrågasätter hans värde som pjäsförfattare, hans månsidighet, eller den betydelse som hans 

verk har haft på den internationella scenen. 

5.2 Prosa

Bilden av Strindberg som prosaist är den som genomgående ges mest utrymme, i fråga om 

antal meningar i varje läromedel. Det är här som flest verk presenteras, och anknytningen till 

författarens eget liv är tydlig. Det beskrivs hur incidenter i Strindbergs eget liv eller i 

samhället han befinner sig i har berört honom till att fatta pennan. 

     Bilden av prosaisten Strindberg, liksom bilden av dramatikern, är mångsidig. Stor fokus 

läggs genomgående på tre prosatexter, även om ett större antal räknas upp i läromedlens 

texter. Dessa tre är Röda Rummet, Giftas och Hemsöborna, och eftersom de är av mycket 

olika karaktär så ges bilden just av en mångsidig författare. Röda rummet framställs i samtliga 

av läromedlen som Strindbergs genombrott, en roman som satte den unge författaren på 

kartan, inte enbart på grund av sin höga kvalitet, utan även på grund av sin bitande satir. 

Giftas nämns genomgående i samband med Strindbergs ställning i kvinnofrågan, som närmare 

berörs i ett senare avsnitt av denna uppsats, under rubrik 5.4. I kontrast till denna bild av en 

orädd samhällskritiker ges bilden av underhållningsförfattaren som skrev Hemsöborna, som i 

en tid av ekonomisk osäkerhet beslöt att skriva om sin älskade skärgård. Brodow och 

Nettervik ger en lite annorlunda bild av denne författare, som skrev Hemsöborna för att han 

behövde pengar, men förnekar för den sakens skull varken dess höga kvalité, humor, lekfulla 

språk eller popularitet som även de andra läromedlen tar upp (Brodow och Nettervik 2000: 

185). Dock verkar de vilja framhäva den rebelliska ådran hos Strindberg. 

     Läromedelsförfattarna lägger stor fokus på den reaktion som Strindbergs prosaiska verk 

väckte hos publiken och hos kritiker. De verk som de väljer att ta upp är utan tvekan de som 

väckt allra störst reaktion, positiv liksom negativ. Det är en uppseendeväckande författare 

som presenteras, som å ena sidan orsakar skandal med sin debutroman och väcker avsky med 

sin negativa kvinnosyn, men å andra sidan lockar till skratt med sin skärgårdsskildring.

     I frågan huruvida Strindbergs verk är självbiografiska eller inte så är det ofta i förhållande 

till prosan som detta ämne behandlas. Under läromedlens dramatikavsnitt ligger fokus 

genomgående på själva verken och dess internationella betydelse, medan prosan är tätare 

sammankopplad med incidenter i Strindbergs liv. Den psykologisk-symboliska författarsynen 

23



syns tydligt, då läromedelsförfattarna tenderar att söka författaren i och bakom verket och 

tycks förespråka att verken ska tolkas i koppling med Strindbergs personlighet. 

     Alla fyra läromedel tar upp det faktum att Strindberg hämtat stoff och inspiration till sina 

verk ifrån sitt eget liv, men det är bara Danielsson och Siljeholm samt Brodow och Nettervik 

som uttryckligen problematiserar sanningshalten i verken. 

5.3 Lyrik

Speciellt med bilden av Strindberg som lyriker är att den helt utelämnas av vissa av 

läromedelsförfattarna. Hos Danielsson och Siljeholm tjänar den mest som ett exempel på 

Strindbergs flerbottnade talang. Jansson och Brodow och Nettervik ger lyrikern Strindberg 

mer plats, och nämner till och med ett par av de verk som författaren producerade på vers. 

Dikter nämns i båda läromedlen och utöver detta tar Brodow och Nettervik upp 

Sömngångarnätter.  I båda dessa läromedel ges bilden av en rebellisk diktare, en skicklig 

lyriker som inte bryr sig om att följa versens konventionella form utan bara ser lyriken som 

ännu ett sätt att få fram sitt budskap. De läromedel som utelämnar Strindbergs lyrik eller 

väljer att nämna den flyktigt ger snarare bilden av att denna genre inte berördes av författaren 

över huvud taget. 

5.4 Människan

Läromedelsförfattarna har alla valt att lägga fokus på olika aspekter av Strindberg. Men inte 

ens de som valt att lägga huvudfokus på hans verk och vill ge bilden av en författare i första 

hand, då särskilt Danielsson och Siljeholm, undgår att nämna och ge en bild av människan 

Strindberg. Och detta är kanske inte så konstigt eftersom Strindberg, som tidigare nämnts, är 

en författare som använt sitt eget liv som råmaterial i olika grad genom hela sitt författarskap. 

I alla fyra läromedlen ges händelser ur Strindbergs liv som bakgrund till verken, då det är 

aktuellt, och skiftningar i författarskapet speglar i mångt och mycket skiftningar i hans eget 

liv. 

     Ordvalen i alla fyra läromedel berör oftare Strindberg som person än som författare. 

Jansson benämner till exempel inte Strindberg som en rebellisk författare, utan kort och gott 

som en rebell (Jansson 2007: 194). Denna bild av en orädd upprorsmakare som vägrar rätta 

sig i ledet är genomgående i alla läromedel. Till exempel benämns Strindbergs samhällskritik 

och litterära angrepp på hela etablissemanget som en ”kamp” i Möt litteraturen (Brodow och 

Nettervik 2000: 181). Bilden ges genomgående av en man som använder skrivandet till att 

kommentera samhället i vilket han lever i, och även för att på något sätt hantera sitt eget 
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förflutna. Vi får möta en man som inte klarar sig utan sitt skrivande, som anammar nya åsikter 

helhjärtat och till och med utsätter sig själv för psykologiska experiment för sitt skrivandes 

skull. 

     Läromedlen tar i olika stor grad upp incidenter i Strindbergs liv knutna till hans 

författarskap. Jansson som ägnar mycket utrymme åt att utveckla Strindbergs person i takt 

med och i relation till hans verk tar till exempel upp fler än vad Danielsson och Siljeholm gör, 

då de senare valt att istället lägga större fokus på ett fåtal av Strindbergs verk. Men två 

aspekter tas upp i alla fyra läromedel: kvinnofrågan och Infernokrisen. Hur 

läromedelsförfattarna valt att förhålla sig till dessa aspekter är avgörande för bilden som ges 

av människan Strindberg, då vi har att göra med starkt laddade begrepp som ”kvinnohat” och 

”sinnessjukdom”. Här kan också märkas om författarna väljer att klandra Strindberg för hans 

påstådda åsikter och handlingar, eller om de är mer sympatiskt inställda i sin framställning av 

honom. 

     Janssons framställning av Strindberg i förhållande till kvinnofrågan är relativt neutral. Från 

att ha varit positivt inställd till kvinnans jämställdhet med mannen bytte han åsikt och hans 

nya ställning beskrivs som bakåtsträvande (Jansson 2007: 198). Skoglund däremot ger bilden 

av en förrädare som vände kvinnorna ryggen (Skoglund 2012: 304). Men Skoglund värderar 

inte Strindbergs kvinnosyn som annat än ”negativ”, och när han använder begreppet Sveriges 

största kvinnohatare så lägger han till att Strindberg ”ses som detta” av ”många” (Skoglund 

2012: 304). Skoglund lämnar med andra ord Strindbergs ställning i kvinnofrågan öppen för 

tolkning, även om han ger sin text en kraftigt negativ vinkling. Danielsson och Siljeholm är 

liksom Jansson försiktiga i sin hantering av kvinnofrågan, nästan graden försiktigare än 

Jansson. Strindbergs åsikt förklaras endast som tvärtemot Ibsens (Danielsson och Siljeholm 

2006: 211), och i det textutdrag som följer ur Giftas, ges bilden av en tämligen jämlik syn på 

äktenskapet. Brodow och Nettervik nämner en ”bitterhet mot kvinnan” som kan ses i Giftas 2,  

men lämnar sedan ämnet därhän (Brodow och Nettervik 2000: 181f.). 

     Vad gäller Infernokrisen så varierar framställning av den i alla de fyra läromedlen. Bilden 

ges genomgående av en psykiskt instabil individ, även om den kris som Strindberg 

genomgick beskrivs på lite olika sätt. Danielsson och Siljeholm skiljer sig ifrån de andra i det 

att de endast nämner en ”psykisk och religiös kris” som drabbade Strindberg och som sedan 

speglas i Inferno (Danielsson och Siljeholm 2006: 222). Brodow och Nettervik ger bilden av 

en betydligt mer manisk individ, och nämner en förföljelsemani som eskalerade till en slags 

”religiös övertygelse” (Brodow och Nettervik 2000: 185). Dock är Möt litteraturen det enda 

av de fyra läromedlen som lyfter fram en annan form av hjärnspöken, de skuldkänslor som 
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Strindberg hade över att ha utnyttjat de som stod honom närmast för sitt skrivandes skull. 

Detta följer mönstret som kan skönjas i Möt litteraturens Strindbergsavsnitt, där författarna 

till synes vill ge en mer sympatisk bild av Strindberg, en komplex och stundtals väldigt plågad 

själ. Skoglund beskriver den äldre Strindberg som rastlös och ombytlig och vidrör ämnet 

psykisk instabilitet, men menar att ”många har hävdat” en psykisk sjukdom som manifesterat 

sig i intensiv paranoia hos Strindberg och hävdar sedan att det snarare handlar om att 

Strindbergs lyhördhet och förmåga att se fånigheterna i världen omkring sig var vad som 

gjorde honom, med Strindbergs egna ord, ”alldeles vild stundom” (Skoglund 2012: 308). 

Jansson skriver att Strindberg ”gled in i en psykos” som sedan utnyttjades för att skriva 

Inferno (Jansson 2007: 199). Vad gäller bilden av Strindberg som psykiskt instabil är alltså 

läromedelsförfattarna av delad mening och visar tydligt upp helt olika bilder. 
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6. Slutord

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka bilden av August Strindberg som ges 

av olika litteraturhistoriska läromedel för gymnasiet. Slutsatsen man kan dra av att kritiskt ha 

analyserat läromedlens texter är att det inte råder några som helst delade meningar om att 

Strindberg är en av våra absolut största svenska författare. Han framställs som mångsidig, 

samhällskritisk och oerhört skicklig rent språkligt. Även om Strindbergs betydelse på den 

internationella teaterscenen framhävs av alla, liksom i 1980- och 1990-talens läromedel, så är 

det ändå prosaisten Strindberg som ges störst utrymme, och även så de skönlitterära verken. 

Generellt kan man säga att man inte tvekar inför att lyfta fram Strindbergs litterära geni, men 

att man också vill ge bilden av en riktig människa som är lättare att relatera till. Man visar upp 

hans tillkortakommanden såväl som hans succéer. 

     Det som skiljer läromedlens Strindbergsbilder åt är hur författarna valt att återge 

Strindbergs liv, som hela tiden går hand i hand med hans författarskap. Ungefär samma saker 

tas upp i alla läromedlen, samma information, men olika aspekter av Strindbergs liv ges olika 

mycket emfas i texterna. Vi ser alltså konkreta exempel på den heterogena och komplexa 

Strindbergsbild som Ullström genomgående påvisar i Likt och Olikt (Ullström 2002: 14). 

     Strindbergsbilden är precis som förr splittrad både i själva läromedlen men också mellan 

läromedlen, precis som den var mellan Warburg och Steffen under det sena 1800-talet. 

Skoglund ger bilden av en aggressiv upprorsmakare, medan Brodow och Netterviks 

Strindberg är ett plågat geni som aldrig fick någon själslig ro. Danielsson och Siljeholm ger 

bilden av en betydande författare först och främst och Jansson ger en romantiserad bild av en 

virtuos allkonstnär. Men det råder aldrig någon tvekan om att de alla anser att vi har att göra 

med en av de mest betydande författare vi någonsin haft i Sverige. Epitetet 

”nationalmonument” (Ullström 2002: 395) som Ullström använder för att beskriva Lpf 94:s 

Strindberg nämns aldrig direkt i något av läromedlen, men det är alltjämt denna bild som 

starkt uppmuntras. 

      Vad gäller läromedelsförfattarnas inställning till Strindbergs verk som biografiska så är 

det endast ett par av läromedlen som framhäver verkens fiktiva karaktär. Strindbergs egen 

författarintention nämns sällan eller inte alls. Vad som sägs, då någonting sägs över huvud 

taget, är att debatt pågår kring graden av fiktion i hans verk, och Strindbergs författarskap och 

biografi presenteras i nära anslutning till varandra. Som Carina Burman skriver är detta inte 

ett felaktigt tillvägagångssätt av författarna, då en biografisk verktolkning kan bidra till ökad 
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förståelse, men man bör se upp med att tolka verket direkt biografiskt, som en avbild av 

verkligheten (Burman 2011: 72). 

     Läromedlen har kvar den biografiska litteratursynen som användes redan under tidigt 

1900-tal. Strindbergs liv tycks speglas i hans verk och det är en komplex individ vi har att 

göra med, detta framgår definitivt. Läromedelsförfattarna lägger sällan fokus på enbart 

Strindbergs författarskap, utan vill som nämnts också ge en intressant och spännande bild av 

författaren. Vi ser i detta exempel på den mytologiserade författarbild som både Burman 

(Burman, 2011: 75) och Ullström (Ullström 2002: 395) nämner, samma mönster som kunde 

skönjas i 1980- och 1990-talets läromedel, där författaren näst intill blivit en karaktär i verket 

som är hans eget liv. 

     Den mytiska författarbilden förstärks av läromedelsförfattarnas ordval, då de många 

gånger väljer att titulera Strindbergs som person snarare än som författare. Det blir tydligt att 

läromedelsförfattarna inte är objektiva i sin framställning av författaren. Bilden ges av 

Strindberg som en typisk psykologisk-symbolisk författare, som ”registrerar känsligt och med 

smärta världens splittring och brist på enhet” (Martinsson 1989: 51). Strindberg passar så bra 

in på denna beskrivning att man kan dra slutsatsen att det var just så han såg sig själv. 

     Eftersom det är sådan skillnad på de bilder som ges av Strindberg i de olika läromedlen bör 

lärare kanske reflektera över varje bild innan den förmedlas till elever i en 

undervisningssituation, och det kan kanske också vara bra att ha i åtanke att ingen av bilderna 

heller borde ses som den enda sanna. De bör snarare ses som tolkningar som kan behöva 

kompletteras och reflekteras över ytterligare.  

     Som tidigare nämnts kommer eleverna med största sannolikhet att följa det lässätt som de 

uppmuntras till att använda, av både läromedel och lärare, och som undervisande lärare är det 

viktigt att vara medveten om detta. Det kan kanske vara aktuellt att närma sig läromedlen med 

ett problematiserande synsätt. Kanske vore det bra att tillsammans med eleverna reflektera 

över den Strindbergsbild som ges, eftersom denna troligen kommer att påverka deras 

uppfattning av Strindberg, om läromedelstexter är de enda i vilka man kommer i kontakt med 

honom. Det kan också vara nyttigt att ha författarintentionen i åtanke, att göra eleverna 

medvetna om denna, samt att vissa verk självklart, som Bo G. Jansson skriver, ”inbjuder mer 

till fiktiv läsning än andra” (G. Jansson 2006:19). 
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