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1. Inledning

Detta examensarbete ska handla om skönlitteraturen i gymnasieskolan. Att vi valt detta ämne 

beror på att vi själva ska bli lärare i svenska på gymnasiet, men även att vi är nyfikna på vilka 

böcker eleverna läser i dagens gymnasieskola. Urvalet av böcker i dagens gymnasieskola är 

mer  fritt  än  tidigare  och  de  olika  ämnena  på  de  olika  skolorna  köper  in  sina  egna 

klassuppsättningar av böcker beroende på ekonomin, men även intresse. Utifrån kursplanerna 

för svenska A och B på gymnasiet har läraren även möjlighet att välja/tolka vilken litteratur 

man använder sig av. Det är också intressant att se hur mycket läraren släpper in sina elever i 

val av skönlitterära böcker, det vill säga finns det en möjlighet att välja vad man vill läsa i 

skolan eller är allt  bestämt av läraren. Naturligtvis hade det varit intressant att också veta 

varför  en  speciell  bok  används,  i  vilket  sammanhang  och  hur  den  används.  Men  vi  vill 

avgränsa oss så till vida att vi undersöker vilka böcker (utdrag eller hela böcker) eleverna har 

läst, vilken genre och vilka perioder dessa tillhör och ifall urvalet av böcker är olika beroende 

på vilket program och vilken skola man går på. Detta borde spela roll med tanke på att det är 

olika elever, men framför allt olika lärare.

För att få reda på detta har vi valt att göra en enkätundersökning på två skolor, i två olika 

kommuner och i två olika län. Undersökningen har genomförts i årskurs tre eftersom dessa 

har  kommit  längst  i  sin  utbildning  och  därmed  ha  bättre  förutsättning  att  uttala  sig  om 

innehållet  i  gymnasieutbildningen.  Vi  har  också  valt  att  genomföra  undersökningen i  två 

klasser på varje skola, alltså sammanlagt fyra klasser. Två av klasserna tillhör det man kallar 

ett teoretiskt program och de två andra klasserna tillhör ett praktiskt program. Dock har bägge 

programmen  läst  eller  håller  på  att  läsa  både  svenska  A  och  B  eftersom  de  räknas  till 

kärnämneskurser på gymnasiet och detta innebär att det är kurser som alla programmen läser.
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2. Syfte – Frågeställning

Syftet med detta arbete är att få fram vilken litteratur som läses på gymnasiet och se om det 

finns skillnader eller likheter beroende på vilket program man går på och vilken skola man 

tillhör. Vi vill också få fram i vilken utsträckning de så kallade ”klassikerna” också finns kvar 

i undervisningen. Med utgångspunkt i detta syfte har vi fått fram följande frågeställningar:

• Vad har årskurs tre på gymnasiet läst för böcker, vilka genre tillhör dessa och vilka 

perioder kommer de ifrån?

• Finns det några likheter eller skillnader i urval av böcker och genre vad gäller olika 

program och skolor?

• Finns det någon kanonbildning?

3. Metod

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ enkätundersökning för att få ett brett underlag. 

Enkäterna är genomförda under vår Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU) veckorna 39-43, 

2005. Enkäten är till stora delar byggd på frågor med slutna svar dock har vi några följdfrågor 

som är av öppen karaktär. Genom enkäten vill vi få ett kvantitativt svar på vilka böcker eller 

utdrag ur böcker eleverna har läst. På grund av det kvantitativa svaret kan vi enklare göra en 

jämförande studie av programmen och skolorna. Vår enkät är ganska enkelt utformad detta på 

grund av vi ville få enkla svar, alltså svar som inte går att tolka allt för mycket (Se bilaga 1). 

Vi ville ha svar som var jämförbara.1 Det kan också tilläggas att då vi har varit på skolorna 

under fem veckors tid och gjort vår VFU så har vi lärt känna eleverna en del och även talat 

med dem under dessa veckor om deras läsvanor och vad de läst i skolan. Vi har också talat 

med deras  lärare  och  fått  en  bild  av  hur  undervisningen varit  upplagd  under  de  år  som 

eleverna har läst på gymnasiet. Detta kallar vi för observationer eftersom vi själva har hört 

och sett samspelet mellan eleverna själva samt lärare och elev. Ett gemensamt begrepp vi vill 

använda för vår metod är fältundersökningar som både innehar observationer och intervjuer 

av olika slag.2

Dock bör man tänka på det att denna typ av enkätundersökning alltid kan ha en differens i 

form av de olika faktorer som kan påverka svaren, som till exempel att eleven inte tycker om 

1 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan 2003 sid. 256-257
2 Ibid. sid. 333-334
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svenskämnet, att eleven är inte intresserad, kommer inte ihåg några titlar eller författare och 

så vidare. En nackdel för svaren kan vara att vi varit på skolorna just i vår VFU och i denna 

ingår att man skall undervisa och samtala med eleverna i lärarrollen. Detta kan ha påverkat 

svaren i form av eleverna kan ha upplevt att de måste svara ”rätt”, att enkäten var ett prov. 

Samtidigt är vi inte ute efter att skapa en måttstock för hela landet. Vi vill bara se hur det ser 

ut på dessa två skolorna och vi kan utifrån detta endast dra slutsatser för dessa.

Som vi nämnde tidigare är vår enkät enkel för att enkäten skulle vara lättförståelig. Eleverna 

ska på grund av detta inte behöva fråga oss så mycket för att kunna fylla i enkäten och vår 

eventuella styrning av elevernas svar kan minskas. Den första delen av enkäten består av en 

vanlig ifyllning av kön, skola och program. Dessa saker ville vi ha med eftersom de ger oss en 

bild  av  den  skillnad  eller  likhet  vi  kan  finna i  svaren.  Vidare tar  vi  upp två  frågor  som 

eleverna skulle svara ja eller nej på, dessa frågor ger oss också en antydan till hur deras attityd 

gentemot  skönlitterär  läsning ser  ut  samt  att  deras  eventuella  egna intresse lyser  igenom. 

Urvalet  av titlar som finns i  enkäten bygger på våra observationer vi  gjort  under VFU:n. 

Titlarna finns på skolorna såsom rena klassuppsättningar, men också enstaka titlar. Den första 

delen av författare och titlar (sju stycken) tillhör en tryckning som kallas för en-timmes-bok 

det  skall  alltså  ta  en  timme  att  läsa  ut  boken.  Då  titlar  och  författare  kan  upplevas 

ofullständiga  valde  vi  att  ta  med  en  del  där  eleverna  själva  kunde  fylla  i  om  det  var 

någon/några titlar de hade läst som vi inte tagit med. Vi valde också att låta eleverna fylla i 

om de använt sig av någon antologi då dessa oftast tar upp utdrag av kända verk. Vi ansåg 

även att  det  var intressant att  se vilka titlar man läst i  klassen som helhet och vilka som 

eleverna läst enskilt.

I vårt resultat har vi valt att presentera skolorna var för sig med en kort analys av varje skola 

och efter detta har vi en avslutande jämförelse/diskussion mellan skolorna, programmen och 

skönlitteraturens roll i svenskundervisningen. Vi valde att koda våra skolor, för att det inte ska 

gå att urskilja var vi gjort vår studie. Vi tycker anonymitet är viktigt. Skolorna kallas för 

Äppelskolan och Päronskolan.
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4. Tidigare forskning

Vad gäller undersökningar kring litteratur finns det mycket sådan dock saknas ofta vinklingen 

mot  skolan.  Den  litteratur  som  finns  bygger  ofta  på  undersökningar  som  har  gjorts  i 

grundskola  eller  ännu  lägre  ner  i  åldrarna.  Däremot  har  Boel  Englund  skrivit  en 

doktorsavhandling  Skolans tal om litteratur (1997). Hennes avhandling bygger på en studie 

av  svenska  och  franska  gymnasieskolor  i  ett  historiskt  perspektiv.  Englunds fokus  ligger 

framförallt på litteraturstudium som ett kulturellt återskapande. Hon har alltså inte intresserat 

sig för de olika pedagogiska aspekter som litteraturundervisning har i skolan. Englund har 

tagit del av både franska och svenska skoldokument, så som skolantologier och kursplaner 

från  1920-tal  och  1980-tal.  Hon  fann  i  sin  studie  att  skillnaden  inom  länderna  mellan 

årtiondena låg i sättet att behandla litteratur. Här väljer vi att endast presentera den delen av 

avhandlingen  som  rör  Sverige  eftersom  vi  anser  detta  vara  mest  relevant  för  vår  egen 

undersökning. 

I Sverige på 1980-talet koncentrerade sig skolan på vad litteratur sa om människan.

Texter  förutsattes  användas  som  en  språngbräda  för  att  diskutera  en  mera  näraliggande 

verklighet,  eller  behandlas  som genomskinliga  i  det  att  man såg  rakt  igenom dem till  den 

verklighet  de  skildrade.  Psykologiska  resonemang  kring  de  människor  som  skildrades  i 

litteraturen betonades, liksom det samhälle texterna speglade. Litteraturstudiet föreföll ägnat att 

sätta ingång kunskapsprocesser hos eleverna som rörde människorna och samhället runt omkring 

dem och dem själva mera än de rörde språk och litteratur; det drog in den unga människans eget 

jag  och  konfronterade  henne  med frågor  och  problem som rimligen  var  viktiga  för  hennes 

framtida handlande och för hur samhället skulle se ut i framtiden. 3

På 1920-talet i Sverige rörde litteraturundervisningen framförallt de inhemska texterna. Det 

som ansågs centralt i dessa var de historiska gestalterna och scener. Englund menar att detta 

bygger på det samhälle som var, nämligen en mycket nationalistisk omgivning som skolan 

levde i. Vidare menar hon också att man inte kan bortse från samhället i skolan då denna i stor 

utsträckning präglas av dess invånare.4

Lisbeth Adrian tar i sin bok Från rim och ramsor till Ekelöf och Kafka5 upp sitt arbete med tre 

stycken yrkesinriktade klasser och deras svenskundervisning. Hon mötte i sin undervisning ett 

massivt motstånd från dessa elever vad gäller svenskundervisningen. För att få mer kött på 

benen  och  en  bättre  undervisningsmetodik  följde  hon  ett  antal  seminarier  på  Göteborgs 

3 Englund, Boel Skolans tal om litteratur 1997 sid., 191-192
4 Ibid. sid. 189
5 Detta är en omarbetning av hennes licentiauppsats 
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universitet  som  BUS/LIRE-gruppen  höll.  Detta  ledde  till  att  Adrian  förde  dagbok  och 

intervjuade eleverna i två år över hur det gick för dessa tre klasser som hon undervisade med 

denna metodik. Metodiken gick ut på att eleverna i sin skol- hatande eller trötta sitts fick börja 

med rim och ramsor för att bygga en egen säkerhet och våga sig på de större och längre 

verken. 

Min erfarenhet är att  de teoretiskt inriktade eleverna ofta har en instrumentell inställning till 

svenskämnet  och  siktar  på  höga  betyg  för  att  söka  in  på  en  postgymnasial  utbildning.  De 

yrkesinriktade  gymnasieeleverna  däremot  satsar  på  karaktärsämnet  som  garanterar  dem  en 

yrkesutbildning och betygen är i detta sammanhang av underordnad betydelse.6

Adrian menar att de olika programmen skiljs åt, hon upptäckte också i sin undersökning att 

hennes metodik fungerade olika i klasserna på grund av deras sammansättning och interna 

konflikter. Precis som Englund pekar på i sin undersökning att text och människa står väldigt 

nära varandra i  undervisningen menar Adrian att  valet  av texter beror på klassen.  Adrian 

utgick ifrån det hon kallar för talspråkskulturen7 där individen sätts i centrum.

5. Teorier

Vi har valt att i  vår teoridel ta upp svenskämnets uppbyggnad och vad lärare och elever  

måste förhålla sig till under svensklektionerna. Dessutom väljer vi att ta upp tankar som finns 

kring kanon inom litteraturvetenskapen. 

Gymnasieskolan och dess värld bygger på ett antal dokument nämligen skollagen, läroplanen 

Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) och kursplaner för varje ämne. Skolverket 

skriver följande om kursplaner:

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. 

Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i enlighet 

med de värden och mål som anges i läroplanen. Kursplanerna är utformade så att de lämnar stort 

utrymme för  en lokal  och professionell  tolkning. Dessutom finns  betygskriterier  som anger 

vilken kunskapsnivå som eleven ska uppnå för betygen Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl 

godkänd.8

När lärare i svenska på gymnasiet planerar och genomför sin undervisning måste detta göras 

med  utgångspunkt  i  svenskämnets  kursplaner  från  vilka  eleverna  sedan  betygsätts.  Men 

6 Adrian, Lisbeth Från rim och ramsor till Ekelöf och Kafka 1997 s, 9
7 Ibid s 101-102
8 Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2048
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läraren  skall  även  ta  hänsyn  till  svenskämnets  syfte,  karaktär  och  uppbyggnad.  För 

litteraturundervisningen  i  svenska  på  gymnasienivå  har  vi  funnit  följande  riktlinjer  från 

Skolverket vad gäller svenskämnets syfte, karaktär och uppbyggnad.

Svenskämnets syfte vad gäller litteratur är:

Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur och 

bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i ämnet svenska syftar 

till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och 

diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter.9

Mål att sträva emot vad gäller litteraturen är följande:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och 

analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett 

komplicerat och informationsrikt samhälle,[…]

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från 

olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa 

till kunskap och glädje,

får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och 

att tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider,10

Vad gäller litteraturens roll i svenskämnets karaktär och uppbyggnad finner man följande:

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Kunskaper i och om språk och 

litteratur  är  ämnets  huvudsakliga  innehåll.  Litterära,  språksociologiska  och  språkteoretiska 

aspekter  samspelar.  Detta  bidrar  till  ett  fördjupat  språkmedvetande  och  insikter  i  hur  man 

använder språket i olika sammanhang samt till en större förståelse av litteraturen och en djupare 

kunskap  om  den.  Att  läsa,  skriva,  tala,  se  och  lyssna  blir  meningsfullt  när  personliga, 

existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i undervisningen. 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, 

film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.11

Utifrån  dessa  citat  från  Skolverkets  hemsida  finner  man inga  tydliga  riktlinjer  kring  vad 

eleverna skall läsa för litteratur eller på vilket sätt. Man kan dock konstatera att litteraturen är 

en viktig del i svenskämnet men att texter i detta fallet har en vidare bemärkelse än just det 

skrivna ordet. 

9 Skolverkets hemsida, svenskämnets syfte, karaktär och uppbyggnad 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
10 Ibid.
11 Skolverkets hemsida, svenskämnets syfte, karaktär och uppbyggnad 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId
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Svenska A och B är kärnämneskurser, vilket innebär att alla elever på alla program måste läsa 

dessa. Båda kursplanerna tar upp litteraturen, men B-kursen betonar den mer. Enligt 

Skolverket syftar svenska A-kursen till att:

Kursen Svenska  A bygger  vidare  på  utbildningen  i  grundskolan  eller  på  motsvarande 

förkunskaper och skall öka elevernas tilltro till  den egna språkliga förmågan. Tyngdpunkten 

ligger på elevens behov att kommunicera i tal och skrift, att vidareutveckla sin förmåga att läsa, 

lära  och  tänka.  Läsning  för  lust  och  glädje,  för  självkännedom  och  för  att  finna  det 

allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider ingår i kursen. Utbildningen skall anpassa 

innehåll  och  språkutvecklande  arbetssätt  med  utgångspunkt  från  det  program  eller  den 

studieinriktning som eleverna har valt. Eleverna skall ges tillfälle att fördjupa sig inom något 

område i ämnet svenska efter egna behov och vald studieinriktning. En sådan fördjupning kan 

t.ex. gälla att utveckla sin uttrycksförmåga i tal eller skrift, att sätta sig in i ett fackspråk eller ett 

visst slags texter som anknyter till studieinriktningen.12

Kursplanen för svenska A bygger på mål som skall vara uppfyllda för att en lärare skall kunna 

betygsätta en elev. Följande mål finns som rör litteraturstudiet i svenskundervisningen:

kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den valda 

studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare

kunna  formulera  egna  tankar  och  iakttagelser  och  göra  egna  bedömningar  vid  läsning  av 

saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt 

människor under olika tider13

Skolverket menar att svenska B kursen syftar till:

Kursen  Svenska B breddar och fördjupar innehållet i Svenska A. Utifrån vald studieinriktning 

och egna behov får eleverna möjligheter att vidareutveckla sin språkliga förmåga. Läsning enligt 

elevernas önskemål ingår även i Svenska B, men litterära och andra texter fokuseras tydligare 

som kunskapskällor. Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I 

kursen accentueras starkare hur språket  och de texter som läses speglar  sin tid och rådande 

samhällsförhållanden. Svenska B har jämfört med Svenska A en mer analytisk inriktning och 

ger  eleverna  möjligheter  att  utveckla  en  förståelse  av  både  skrift-  och  bildbaserade  texters 

djupare  innebörd.  Läsning,  skrivande  och  förberett  talande  kombineras  med  samlande  av 

material,  planering och utformning av egna  texter  av olika typer.  Källkritik  och sovring av 

information ingår i kursen.14

12 Ibid.
13 Skolverkets hemsida, kursplan för svenska A 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3205&extraId= 
14 Skolverkets hemsida, svenskämnets syfte, karaktär och uppbyggnad 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
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I svenska B-kursens mål efter avslutad kurs finner man följande bitar rörande litteratur:

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan 

texter med anknytning till vald studieinriktning

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha 

stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker15

Man kan konstatera att ingen av kurserna eller ämnets syfte, karaktär och uppbyggnad säger 

något om vilken litteratur det är eleverna skall läsa. Dessa dokument är tolkningsbara. Hur vi 

tolkar  något  beror  till  stor  del  på  vilka  våra  referenser  och  tidigare  erfarenheter  är.  Hur 

utseendet på lektionerna och vilket litterärt urval som finns beror alltså på hur skolan och 

läraren väljer att tolka dokumenten. Vidare är det mycket tydligt att urvalet av litteratur kan 

förklaras med studiernas inriktning.

Att välja skönlitteratur till lektioner kan bero på att olika syften, behov eller krav behöver 

tillgodoses. Kanske väljer man litteratur utifrån gruppens sammansättning eller väljs litteratur 

utifrån vad man själv i lärarrollen anser att ens elever bör kunna och känna till eller bara ha 

kommit  i  kontakt  med.  I  talet  om litteratur  som man  bör  känna  till  använder  man  ofta 

begreppet kanon. Nationalencyklopedin tar upp följande förklaring av kanon:

Inom litteraturvetenskapen kan kanon, i anslutning till det teologiska bruket beteckna de verk 

som  av  forskningen  tillskrivs  en  viss  författare.  Under  senantiken  upprättades  listor  över 

mönstergilla författare eller verk,  som borde studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt 

skapande.  Ur  detta  bruk  har  en  andra  modern  litteraturvetenskaplig  betydelse  av  ordet 

uppkommit, nämligen det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för 

forskning, hålls aktuella genom nyutgåvor osv. Detta urval beror av tidens värderingar och antas 

prägla nya generationers normer och litterära uppfattning16

Staffan Bergsten menar att den litterära kanonen aldrig officiellt fastställs på grund av dess 

föränderlighet, alltså att nya verk tillkommer och äldre slussas ut. Han tar även upp några 

författarnamn som exempel på vilka som kan ingå i en kanon. Exempelvis Homeros, Sapfo, 

Dante, Shakespeare, Cervantes och så vidare.17 Inalles tar Bergsten upp 18 författarnamn, och 

dessa namn är de som finns med i kurslitteraturen inom litteraturhistoria på universiteten och 

högskolor.  Detta  har  vi  egen  erfarenhet  av  eftersom att  vi  har  läst  litteraturvetenskap på 

universitetsnivå och då stötte vi på författare som Homeros, Sapfo, Dante och andra författare 

som Bergsten nämner som kan ingå i en kanon. Detta är ett tecken på att de böckerna som 

15 Skolverkets hemsida, kursplan för svenska B 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3206&extraId=
16 Nationalencyklopedin 1993 band nr 10 sid. 399. 
17 Bergsten, Staffan Litteraturhistoriens grundbegrepp 1990 sid. 24-25
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Bergsten nämner kan ingå i en kanon också är de mest lästa i undervisningsformer.18 De namn 

som Bergsten tar upp är alla författare innan 1700-tal. Vidare menar Bergsten att vi nu bildar 

kanon för  olika  perioder  och tider,  men att  vi  även har  en  kanon för  den internationella 

litteraturen samt för den nationella litteraturen. Inom dessa finns alltså titlar och författare 

som man på olika sätt anser representera det typiska för just den tiden eller den epoken.19 

Bergsten  anser  vidare  att  vår  västerländska  kanon  är  svår  att  förändra  i  och  med  våra 

antologiförfattare  som han  menar  är  mycket  konservativa  i  sin  litterära  uppfattning.  Han 

menar att de flesta samlingsverk inte skiljer sig mycket från varandra framtill modern tid där 

oenigheter råder.20 

Att använda sig av en skönlitterär kanon kan ha flera syften. Dels som en referensram från 

vilket vi som har läst verket/verken kan förstå och tolka exempelvis intertextuella kopplingar i 

senare litteratur men även i det dagliga livet. Dels menar Bergsten att en kanon har en stor 

funktion i bildningen och det vi oftast refererar till som allmänbildning. Jan Thavenius menar 

att  kanon  och  bildning  är  föränderligt  till  tid  och  rum  eftersom  det  bygger  på  vad  vi 

människor anser vara bildning:

Vilka  litterära  värden  som  än  är  inblandade  i  kanonbildningen,  så  är  de  bestämda  av 

underliggande sociala intressen. En kanon är inte en samling texter som har sitt värde oberoende 

av historien; texterna har inte valts ut på universella estetiska eller allmänmänskliga grunder; 

valen inte ideologiskt eller socialt indifferenta. Varje litterär kanon tenderar att vara snäv och 

sluten. […]Däremot kan det uppenbarligen ske stora förändringar i läsningen och användningen 

av texterna utan att det väcker lika stor uppmärksamhet.21 

Detta är samma sak som Boel Englund pekar på, att vår litterära uppfattning förändras över 

tid och rum och sättet vi använder litteraturen.

6. Centrala begrepp för vår uppsats

För att underlätta läsningen och förståelsen av uppsatsen har vi här valt att lägga in en del  

om de begrepp vi använder oss av.

Kanon: I vår uppsats tar vi upp begreppet med syftning till den litteratur som inofficiellt anses 

tillhöra denna. Vi syftar också till den västerländska kanonen och vi bortser ifrån att det finns 

en diskurs kring kvinnlig och manlig kanon. 

18 Växjö Universitets hemsida, http://www.student.vxu.se/utbildning/kursplaner/arkiv.html?kurskod=LIB102
19 Bergsten 1990 sid. 26-30

 Ibid sid 26-27
20 Thavenius, Jan Den motsägelsefulla bildningen 1995 sid. 126
21 Ibid
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Skönlitteratur: I vår uppsats syftar vi till all litteratur som inte räknas till facklitteratur. Vi 

lägger ingen värdering i  om skönlitteraturen tillhör någon speciell  genre,  alltså att  den är 

bättre eller sämre än något annat.

Perioder: Det man även kallar för epoker så som Antiken, Renässans och så vidare.

7. Resultat
Vi har här valt att presentera var skola för sig och avslutar med en jämförande analys och  

diskussion av skolorna. Vi försöker även här ge tydligare svar på våra frågeställningar.

7.1 Presentation av skolorna
Vi  har  valt  att  göra  vår  studie  på  två  olika  skolor,  i  två  olika  kommuner.  Det  är  två 

gymnasieskolor i två relativt små kommuner i södra Sverige. Vi har i detta arbete valt att kalla 

gymnasieskolorna för Äppelskolan respektive Päronskolan.

7.2 Äppelskolan: Presentation

Äppelskolan är en ganska liten gymnasieskola som ligger i en kommun med cirka 19 000 

invånare.  Klasserna  är  små  med  ett  elevantal  på  15-25  elever  i  varje  klass.  De  största 

elevantalen finns inom ett praktiskt program som skolan till stora delar profilerar sig med. 

Detta  program  är  ett  fordonsprogram  och  utbildar  både  blivande  lastbilschaufförer  och 

planläggare  (den  typen  av  arbete  som  utförs  vid  exempelvis  vägbyggen).  Det  teoretiska 

programmet är  ett  samhällsvetenskapligt  program. Eleverna i  klasserna inom de praktiska 

programmen  kommer  inte  enbart  från  den  egna  kommunen  och  kranskommunerna,  de 

kommer i flera fall långväga ifrån vilket innebär att man flyttat hemifrån vid 16 års ålder. 

Programmen är uppdelade så att varje program har sin egen lärare i svenska. Äppelskolan är 

också uppdelad fysiskt så till vida att det praktiska programmen ligger på den äldre skolan 

och de andra programmen ligger på den nyare skolan.

7.2.1 Det teoretiska programmet

Denna klass är inte så stor, 14 elever, åtta stycken flickor och sex pojkar. Klassen har gått 

tillsammans i ett och ett halvt år, alltså inte hela sin gymnasietid. Detta beror på lite olika 

faktorer, i klassen finns det fem elever som har varit ett år utomlands några som au pair och 

några som utbytesstudenter. Dessa elever är ett år äldre än de andra. De andra eleverna har 

kommit från två andra klasser som har blivit sammanslagna på grund av för litet elevantal.

Vad gäller intresset för skönlitterär läsning är inte pojkarna speciellt intresserade av detta, 

endast en svarade att han tyckte om skönlitteratur, men att han inte läste detta på sin fritid. 
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Bland  pojkarna  dominerar  tycket  för  deckar-  och  science  fiction  genren.  Intresset  för 

skönlitterär läsning hos flickorna ser lite annorlunda ut. Tre flickor säger att de tycker om att 

läsa  skönlitteratur,  men  att  de  inte  gör  det  på  sin  fritid.  Dessa  flickor  har  heller  ingen 

favoritgenre. De övriga fem flickorna tycker om att läsa skönlitteratur och gör detta även på 

fritiden. Den föredragna genren här är kärleksromaner och chiclit-litteratur (böcker som till 

exempel Bridget Jones Dagbok).

Den skönlitterära läsningen inom svenskämnet skiftar något eftersom eleverna har haft olika 

lärare och på grund av klassammansättningen. Alla i klassen har fyllt i att de har läst Ondskan 

av  Jan  Guillou  (1981),  Vattenmelonen av  Marian  Keys  (1995)  och  Psykopaten av  Dean 

Koontz (1995). Vid samtal med eleverna berättar de att Vattenmelonen och Psykopaten har de 

läst  i  ett  tema om manligt  och  kvinnligt.  Böckerna  ska  representera  bokval  som kvinnor 

respektive män gör. Vattenmelonen är en bok inom en genre som kan kalla för ”chiclit”, andra 

böcker i  denna genre är  Bridget Jones dagbok av Helen Fielding (1996).  De handlar om 

kvinnor i senare 30-års ålder och deras problem som de ställs inför exempelvis vikt, kärlek, 

arbete osv. Dean Koontz är en mycket produktiv författare som har skrivit många böcker. Han 

skriver inom skräckgenren och hans böcker handlar oftast om kampen mellan det onda och 

det goda. Ondskan har de läst och sedan sett filmen på bio tillsammans.

Vidare har ungefär hälften i  klassen läst  Harry Potter och de vises sten av J.K Rowling 

(1997).  Några  av  eleverna  har  läst  Mannen  utan  öde av  Imre  Kertész  (1975).  Eleverna 

kommer inte  ihåg i  vilket  sammanhang det  har  läst  dessa  titlar.  Eleverna  blev själva lite 

upprörda vid enkätundersökningen över att de inte hade läst fler hela böcker i skolan, men de 

sa att de hade arbetat mycket med antologin Levande texter av Ulf Jansson (1998). Detta är en 

antologi  som  innehåller  utdrag  ur  texter  från  olika  perioder.  Antologin  är  kronologiskt 

upplagd och börjar med Antiken som exempelvis tar upp Homeros två stora diktverk Iliaden 

och  Odyssén  (700-talet före Kristus). I  Odyssén får vi exempelvis följa Odysseus och hans 

möte med Kyklopen. Efter varje text finns det ett antal frågor som skall leda till att läsaren 

tänker vidare samt att denne kan kontrollera om han/hon uppfattat texten rätt. Mellan de olika 

texterna under varje period finns det ett kort avsnitt om författaren till kommande verk eller 

en förklaring på någon viktig företeelse som präglat perioden. Exempelvis tar Jansson upp 

Antikens drama och hur det är uppbyggt. Eleverna anser att  de arbetade uteslutande med 

denna antologi under en lång period i B-kursen.
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Eleverna har fått välja en del litteratur på egen hand och de har sedan redovisat detta för 

klassen på olika sätt. Litteraturen som de valt är från olika genrer och perioder. Två elever har 

läst  En  komikers  uppväxt av  Jonas  Gardell  (1992),  fem  elever  har  läst  Utvandrarna av 

Wilhelm Moberg (1949),  två elever har  läst  Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf 

(1914), en elev har läst God natt mister Tom av Michelle Magorian (1981), två elever har läst 

Brandvägg av Henning Mankell (1998) och två har läst  Djungelboken av Rudyard Kipling 

(1894). Dessa titlar tillhör i de flesta fall 1900-tals författare. Att eleverna själva fått välja vad 

de skall läsa stämmer också överens med kursplanen i svenska B där ”läsning enligt elevernas 

önskemål” ingår som en del i svenskämnets syfte.

7.2.2 Det praktiska programmet

Denna klass är en av Äppelskolans största klasser med 23 elever, av dessa är det endast två 

flickor. 19 elever svarade på enkäten, av dessa har vi tagit bort tre stycken som ej har svarat 

på ett tillfredställande sätt exempelvis har de uppgivit både pojke och flicka, de har skrivit att 

deras favoritlitteratur är  Fibban, vilket råkar vara en tidskrift av den vuxnare sorten och så 

vidare. Detta är också en klass som inte har gått så länge tillsammans. Årskullen som klassen 

tillhör bestod från början av tre klasser men efter det första året delade man dessa tre klasser 

på  två,  detta  på  grund  av  för  lite  elever  i  några  klasser  men  också  på  grund  av  valda 

inriktningar i programmet.

Vad gäller intresset för skönlitteratur är detta inte stort, endast två av 16 menar att de läser 

skönlitteratur och tycker om det. Dessa två är en pojke och en flicka. Dessa två är också de 

enda som har fyllt i vilken typ av litteratur de föredrar nämligen fantasy och äventyr samt 

deckare.

Alla 16 svaren tar upp ett antal titlar de har läst tillsammans i klassen. De rödhårigas förbund 

av Arthur Conan Doyle (1892) och Hustrubytet av Roald Dahl (1974) har alla fyllt i att de har 

läst. Dessa två titlar finns som ”en-timmes-bok”, alltså en bok som skall ta en timma att läsa 

ut. Eftersom böckerna inte är så tjocka och inte tar längre tid att läsa kan man nog räkna dessa 

till noveller istället för en regelrätt roman. Vidare har alla svarat att de har läst Truckstop av 

David Ericsson (1999). Det som är intressant med denna bok är att författaren själv har arbetat 

som långtradarchaufför och historien i boken handlar om ett antal människors liv som på olika 

sätt berörs av långtradarchaufförens. Ett antal av eleverna har valt just att utbilda sig till detta. 

Alltså kan man se ett tydligt val av litteratur utifrån programmets inriktning. Eleverna själva 

tyckte att detta var en bra bok som intresserade dem. Vid samtal med läraren visar det sig att 
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programmet har beställt in även den andra boken som kommit ut av David Ericsson eftersom 

temat har intresserat eleverna. Alla elever har även tagit upp att det har läst  Den osynlige 

(2000) och Vinterviken (1993) av Mats Wahl, bägge dessa böcker tar upp utanförskap, rasism 

och tonårsliv. Dessa böcker räknas som barn och ungdoms böcker enligt biblioteken. Den 

sista bok som eleverna har tagit upp är Ondskan av Jan Guillou och även dessa eleverna var 

och såg filmen på bio.

Ingen av eleverna har tagit upp någon antologi som de har använt sig av i svenskan. Däremot 

säger den lärare som de har nu i svenska att eleverna har haft Den levande litteraturen av Ulf 

Jansson (samma författare som till  antologin).  Dock är denna bok ingen antologi utan en 

faktabok om litteraturhistoria som bygger på A- och B-kursen i svenska. Även denna bok tar 

exempelvis upp Iliaden och Odysséen av Homeros under Antiken, men endast i beskrivande 

ordalag läsaren får inte läsa något utdrag ur den riktiga texten. I de kapitel som handlar om 

1900-tals litteratur finns det några korta texter som oftast är dikter eller lyrik. Boken tar precis 

som antologin upp olika epoker och deras författare. Perioderna beskrivs mer ingående än i 

Levande texter. Författaren skriver själv i förordet:

Tyngdpunkten ligger på modern litteratur, särskilt den från 1900-talet, och presentationen av 

nyare författare har utformats med tanke på de nedslag i modern litteratur som skall ske under 

A-kursen.  Vidare  betonas  de  tidlösa,  allmänmänskliga  motiven i  behandlingen  av den  äldre 

litteraturen, 22

Ingen av  eleverna  har  tagit  upp någon skönlitterär  bok som de  har  läst  själva  under  sin 

gymnasietid. Vid samtal med läraren menade hon att de säkert har läst något enskilt men inte 

under hennes undervisningstid. Anledningen till att de inte läst något enskilt enligt läraren 

beror på att de gemensamma titlarna har tagit mycket lång tid att gå igenom men även att det 

finns en del elever i klassen som har läs och skrivsvårigheter som kräver mer insatser i form 

av högläsning i klassrummet och så vidare. Vidare menar läraren att schemat ser annorlunda 

ut för de praktiska programmen där eleverna får läsa kurserna i svenska över en längre tid än 

de teoretiska. På grund av detta har de teoretiska programmen mer svenska i veckan och kan 

därmed hålla ett högre tempo.

7.2.3 Analys av Äppelskolan

Man slås av är hur stor skillnad det kan vara på två olika program på samma skola. På olika 

sätt bekräftar resultatet våra fördomar eller förutfattade meningar, att elever vid ett praktiskt 

program i större utsträckning inte tycker om att läsa. Måste det nödvändigtvis läsas under 

skoltiden  väljer  läraren  lättare  böcker  som  räknas  till  ungdomslitteratur  och  inte  till 

22 Jansson, Ulf Den levande litteraturen 1995 förord 
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vuxenlitteratur. Fördomarna bekräftas också något när man i urvalet ser typiska böcker som 

tar upp rasism och främlingsfientlighet. Sådana titlar som Englund menar speglar att det i 

skolan lägges  stor  vikt  i  samspelet  mellan människa och litteratur.  Samtidigt  kan man ur 

Adrians talspråkskultur finna positiva tankar kring valet av just sådan litteratur, den tilltalar 

eleven och därför läses den.  I det teoretiska programmets val av litteratur blev vi och andra 

sidan mycket förvånade vad gäller saknaden av ”klassikerna”. Några av dem har eleverna läst 

genom antologin, men eleverna själva uttryckte en saknad över att de inte har läst fler hela 

titlar.  Samtidigt  har  eleverna  på  båda programmen läst  mycket  litteratur  som tar  upp sin 

samtid,  kanske  inte  några  prisvinnande  titlar  eller  författare  men  ändå  typiska  för 

nittonhundratalets slut.

7.3 Päronskolan: Presentation

Päronskolan är en ganska liten gymnasieskola belägen i ett samhälle i  södra Sverige med 

5000 invånare i själva förorten och 10 000 invånare i hela kommunen. Gymnasieskolan har 

ett  praktiskt  program  och  tre  teoretiska  program.  Det  praktiska  programmet  är  ett 

industriprogram som samarbetar med ett  av de större företagen i  samhället.  De teoretiska 

programmen  är  samhällsvetenskaplig-,  naturvetenskaplig-  och  teknikprogrammet. 

Gymnasieskolan är lite speciell vad gäller de teoretiska programmen, det är delvis ett distans 

gymnasium,  detta  genom  ett  samarbete  med  Liber  Hermods  i  Malmö.  Liber  Hermods 

bestämmer vad som ska läsas, vilka böcker som används och de genomför tentamen som 

betygsätter eleverna. Läraren på skolan får i uppgift att vara en mentor och hjälpa eleverna att 

nå ett gott resultat på tentamen. Denna består oftast av två delar, en skriftligt och en muntlig 

tentamen. Dessa görs av en lärare som Hermods utsett.  Tentamen genomförs antingen på 

hemmaplan eller i  Malmö. I årskurs två och tre åker eleverna till  Malmö i åtta veckor på 

preparandkurs. Detta innebär att eleven under sin tid i Malmö får en repetition av den läraren 

som ska tentera kursen. Att läsa på detta sätt, på distansgymnasium, ger en god förberedelse 

inför eventuella studier på universitet eller högskola, då sättet att studera är liknande genom 

att man endast läser ett par ämnen samtidigt och sedan tenterar av dessa. Eleverna är inte lika 

mycket i skolan, de har bland annat en hel dag i veckan åt självstudier, men ingen av de 

resterande dagarna är heldagar utan det är mycket tid åt självstudier, då de inte behöver vara 

på  skolan.  Denna  studieform  passar  en  del,  andra  klarar  inte  av  det,  det  gäller  att  ha 

självdisciplin.  Detta  spelar  roll  inför  vår  enkät  vi  gjorde  på  det  teoretiska  programmet, 

eftersom att det är Liber Hermods som bestämmer vad som ska läsas har alla eleverna läst 
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samma böcker eller utdrag ur böcker. Detta för att det ska vara enklare för examinatorn att 

konstruera tentamen eftersom denne inte träffar eleverna under hela kursen.

Läraren  på  det  praktiska  programmet  lägger  däremot  själv  upp undervisningen efter  eget 

tycke  och  kurs-  och  ämnesplaner  över  svenskämnet  på  gymnasiet.  Svenskläraren  för  det 

praktiska programmet berättar för oss att han försöker vara så flexibel som möjligt när det 

gäller vad eleverna ska läsa. Han anser att eleverna som har valt detta program inte är de 

elever som är mest intresserade av ”pluggämnena”. Får eleverna själva välja vad de ska läsa 

tror han att  det blir mer läst än om han hade bestämt litteraturen. För att  ändå få en viss 

spridning av vad eleverna läser, har han en regel om att eleven bör läsa en bok inom varje 

genre, exempelvis deckare, science fiction och självbiografier. På detta sätt anser läraren att 

eleverna kommer i kontakt med olika genrer men även att eleverna kanske läser en bok de 

inte  skulle  ha  läst  annars,  detta  tror  han  gör  att  de  verkligen  läser  boken.  När  de  läser 

litteraturhistoria får de läsa texter och utdrag ur litteratur som tillhör de olika epokerna. Dessa 

väljer däremot läraren ut. Nu ska tilläggas att den årskurs tre på det praktiska programmet 

som  vi  gjorde  enkätundersökningen  i,  håller  på  att  arbeta  med  litteraturhistoria  nu. 

Svenskläraren har valt att eleverna får jobba med hela litteraturhistorien i smågrupper. Varje 

grupp har fått en period som de ska finna så mycket stoff de kan om, sedan skriver de ner 

detta och hela klassens arbete blir ett kompendium som alla får läsa på och sen har de ett 

avslutande prov. I Examinationen ingår det även att varje grupp har en muntlig presentation 

av sin period. Detta tror vi kan spela roll i resultatet av enkätundersökningen, eftersom alla 

inte  har  läst  något  från  alla  perioder  ännu.  Hade  vi  kommit  tillbaka  och  gjort  samma 

undersökning till våren kanske resultatet varit ett helt annat.

7.3.1 Det teoretiska programmet

Denna samhällsklass är liten, endast nio stycken elever, sex flickor och tre pojkar. Klassen har 

gått ihop sen de började gymnasiet, men på grund av att de är så få har de läst många kurser 

med de andra teoretiska klasserna, svenskämnet var ett sådant. Men enkäten är endast gjord 

bland dessa samhällselever.

Intresset för att läsa skönlitteratur varierar i denna klass, en pojke och tre flickor svarar att de 

läser  mycket  skönlitteratur  och  detta  även  på  fritiden.  Pojken  läser  helst  deckare,  medan 

flickorna  föredrar  litteratur  baserade  på  verkliga  händelser,  till  exempel  självbiografier. 

Kärleksromaner, till exempel böcker av Helen Fielding är också populära. De övriga fem i 

klassen uppger att de inte läser någon skönlitteratur på fritiden.
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Vad gäller den skönlitterära läsningen i skolan är den väldigt överensstämmande vad gäller de 

nio eleverna, detta på grund Liber Hermods som vi nämnt tidigare. Alla elever har fyllt i att 

de använt  Levande texter av Ulf Jansson och att  de i  denna har läst  många av utdragen. 

Exempel på dessa är Tristan och Isolde av Joseph Bèdier (1900), Barabbas av Pär Lagerkvist 

(1950),  Röda rummet av August Strindberg (1879),  Hamlet av William Shakespeare (1600-

01), Iliaden och Odyssén av Homeros och Candide av Voltaire (1759). Eleverna har även fyllt 

i  att  de  läst  hela  Fröken  Julie av  August  Strindberg  (1888)  och  att  de  haft  ett  tema 

Shakespeare och att de då läste Romeo och Julia (1595-96) och att de sedan såg den moderna 

filmen med bland annat Leonardo di Caprio och en inspelad pjäs av samma bok. De berättar 

vidare att de läst mycket ur antologin då de gick igenom litteraturhistorien och på så sätt har 

de kommit i kontakt med många kända verk, men att de på detta vis inte har läst så många 

hela  verk,  utan bara utdrag.  Eleverna berättar  också att  de under  denna tid  har  fått  välja 

enstaka utdrag att läsa, men till större delen har det varit förbestämt vad de ska läsa. De säger 

också att de tycker att det varit för mycket som har varit bestämt att läsa och för lite att välja 

själv. Vidare säger de att de under A-kursen i svenska fick läsa tre valfria skönlitterära böcker 

och exempel på böcker som lästs under denna period är Harry Potter och de vises sten av J.K 

Rowling  (1997),  Sagan  om  ringen-trilogin  av  J.R.R  Tolkien  (trilogin  utkom  som 

enbandsupplaga  1992,  men  första  boken  utkom  1954),  Bridget  Jones  dagbok  av  Helen 

Fielding (1996), En blomma i Afrikas öken av Waris Dirie (1998), Pojken som kallades det av 

Dave Pelzer (1995),  Vattenmelonen  av Marian Keys (1995) och  Hedersmordet på Pela  av 

Lena Katarina Swanberg (2002).

7.3.2 Det praktiska programmet

Antalet  elever  i  den  praktiska  klassen  är  femton  stycken  och  dessa  har  också  läst  hela 

gymnasietiden tillsammans. Vi har här valt att plocka bort två stycken som svarat på enkäten, 

då de skrivit att de inte minns någonting och inte har läst någonting. Klassen består av endast 

pojkar och samtliga uppger att de inte läser mycket skönlitteratur, bara det som blir i skolan, 

inget på fritiden. Ingen av eleverna har fyllt i vilken typ av skönlitteratur de föredrar. Enligt 

svenskläraren är denna klass mycket studieinriktad och benägna om att få bra betyg. Som 

svenskläraren berättat så har de valfrihet att själva välja vilka skönlitterära texter de vill läsa, 

men av de titlar som fanns förtryckta i vår enkät var det inte många av eleverna som hade läst. 

Fyra stycken hade läst Ondskan av Jan Guillou, två stycken hade läst En komikers uppväxt av 

Jonas Gardell, tre stycken hade läst utdrag ur  Hamlet av William Shakespeare, två stycken 

hade läst utdrag ur  Iliaden och Odyssén  av Homeros och två stycken hade läst utdrag ur 
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Candide av Voltaire. Detta på grund av det arbetssätt som svenskläraren valt att arbeta med 

denna grupp. De använder sig av en antologi Levande texter av Ulf Jansson, där plockar de 

texter till den epok de arbetar med och sedan ska hela klassen läsa alla utdrag som de olika 

grupperna valt.  I och med detta arbetssätt har läraren bra koll på kursplanen i svenska B, 

nämligen att de läser enligt eleverna önskemål. Exempel på skönlitteratur de läst som de valt 

själva är:  Pojken som kallades det av Dave Pelzer (1995),  Världarnas krig  av H G Wells 

(1898), Sagan om ringen-trilogin av J.R.R Tolkien, Den femte kvinnan av Henning Mankell 

(1996) och En liftares guide till galaxen av Douglas Adams (1978).

7.3.3 Analys av Päronskolan

Vad gäller skönlitteratur och vad eleverna läst så är det en stor skillnad på de olika klasserna 

på denna skola. Troligen spelar det roll att den ena klassen har läst klart både svenska A och 

B, medan den andra klassen är mitt uppe i svenska B och arbetar med litteraturhistorien. Men 

skillnaden är i alla fall stor och intresset för skönlitteratur är nästan obefintligt i det praktiska 

programmets klass. Här tror vi att Adrians tidigare nämnda erfarenhet är sann, att målet och 

därmed motivationen med utbildningen varierar. Den största skillnaden är att det teoretiska 

programmet har läst  många av ”klassikerna” eller  utdrag ur dessa.  Vad gäller  den valfria 

litteraturen  är  det  inte  lika  stora  skillnader,  intressant  är  att  många  på  det  praktiska 

programmet läst  ”tunga” och tjocka böcker som  Sagan om ringen-trilogin och  En liftares 

guide  till  galaxen.  Dessa  elever  har  inte  valt  böcker  efter  tjocklek  i  alla  fall,  kanske 

filmatisering av dessa böcker spelar roll i sammanhanget. Många elever har läst böcker som 

är populära i tiden, kanske inte böcker som kommer att bli en ”klassiker” i framtiden.

7.4 Jämförande analys av skolorna

Vi har i vår undersökning kommit fram till att skillnaden mellan skolorna inte är så stor, utan 

den ligger i vilket program eleverna läser. Det är tydligt att de som går ett teoretiskt program 

också är de som är mest intresserade av skönlitteratur och det är också de som läser/läst mest. 

Detta gäller framför allt  de så kallade ”klassikerna”. Precis som Adrian påpekar så spelar 

inställning  och  mål  med  programmet  roll.  Dock  vill  vi  tillägga  att  användningen  av 

talspråkskulturen i undervisningen kan vinna många upplevelser. Eleverna i samhällsklassen 

på  Äppelskolan  anser  att  de  inte  fått  läsa  tillräckligt  av  ”klassikerna”,  medan  eleverna  i 

samhällsklassen på Päronskolan anser att de fått läsa för lite egen litteratur. Eleverna upplever 

sin litterära kunskap otillräcklig. Samtidigt är det svårt att ur ett lärarperspektiv tillgodose alla 

behov. Vi undrar ifall svensklärarna i respektive klasser är medvetna om detta uttryckta behov 
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eller är det något som eleverna framfört enbart i vår undersökning? Om vi bortser från Liber 

Hermods  klassen  så  läser  eleverna  litteratur  som  är  väldigt  samtid  och  i  vissa  fall  står 

litteraturvalet i klar relation till programmets inriktning. Alla fyra klasserna har brister vad 

gäller litteraturutbudet, Liber klassen har ett väldigt strikt sätt att läsa och missar därför den 

egen  valda  litteraturen  medan  de  andra  klasserna,  precis  som några  elever  uttryckte  det, 

saknar en stor del av litteraturhistorien. Som med allt annat är nog lagom bäst.

Vi kan inte se att tanken om kanon används förutom vad gäller antologiernas urval och dessa 

urval står författaren för. Läraren står i sin tur för urvalet och lektionsupplägget. Dock har alla 

elever på något sätt kommit i kontakt med en antologi och därmed olika tider och perioder, 

därmed uppfylls kravet i svenska B. Skolorna använder sig av samma antologi vilket gör att 

eleverna kommit i kontakt med samma texter. Vi är lite förvånade över detta och ställer oss 

frågande till varför. Är det så att det är den bästa läroboken eller är det av bekvämlighetsskäl 

då vi själva använt boken i vår egen gymnasieutbildning för cirka tio år sedan.

När vi ser till den litteratur som eleverna har läst, består mycket av nittonhundratalsförfattare 

och även en del från tvåtusentalet. Vi saknar de författare som inte tillhör det västerländska 

författarskapet.  Waris  Dirie,  författare  till En  blomma  i  Afrikas  öken (1998),  kommer 

visserligen från Somalia, men boken är ändå skriven i västerlandet och avsnittet som utspelar 

sig i Somalia är inte stort i boken. Vi tror att man missar något väsentligt i uppfyllandet av 

kursernas  syfte  och  mål  när  man  bortser  från  all  annan  litteratur  som finns  utanför  det 

traditionella  urvalet.  Man  kan  också  konstatera  att  litteratur  som  skrives  utanför  de 

västländska regionerna inte heller får stor genomslagskraft här och de finns inte med i någon 

större utsträckning i  våra litteraturlistor inom litteraturvetenskapen på våra universitet och 

högskolor. Det är svårt att undervisa om något vi inte känner till eller kommit i kontakt med. 

Från våra högre läroverk, det vill säga högskola och universitet, kommer även vi och det vi lär 

oss här anser vi ofta vara det som är rätt och viktigt. De genrer av litteratur (deckare, fantasy, 

chiclit) som eleverna hade läst mest under skoltiden och som intresserade dem, saknar vi helt 

eller delvis i vår utbildning. För lika väl som att vara bevandrad bland den äldre litteraturen 

måste  även vi lärare  kunna förnya vår repertoar  av litteratur.  Svensklärare  ute  i  skolorna 

kanske behöver samtala om litteratur och vad de använder den till. För vi kanske skall fundera 

kring i fall vi skall bilda eller allmänbilda elever. Precis som Thavenius tar upp i sin bok Den 

motsägelsefulla bildningen, är det just motsägelsefullt. Vill vi ha människor i samhället som 

vet lite om ett spann av författare och texter eller vill vi ha utbilda människor i några få verk 

och kunna dessa ypperligt? Som alltid kämpar lärare mot/med tid, intresse och tradition.
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Att läsa böcker som är aktuella märkte vi var populärt, exempelvis Ondskan av Jan Guillou. 

Denna titel hade alla klasserna läst och sett filmen. Filmen Ondskan kom 2003, och ämnet i 

boken är alltid aktuellt för elever på en gymnasieskola eftersom den tar upp mobbning och det 

som sker i skuggan av vuxnas ryggar. Vi tror att denna bok blev populär i undervisningen dels 

för att den gick som film, men även att ämnena i boken hamnar närmare eleverna. Detta är 

vad Englund pekade på i sin avhandling om 1980-talets svenskundervisning. Att litteraturen i 

undervisningen skulle fylla ytterligare ett syfte än bara litterärt, den skulle också säga något 

om  människan  och  samhälleliga  processer.  Men  även  Adrians  tankar  om talspråkskultur 

finner fäste i denna bok. Vi har själva gått i denna skoltradition så vi kanske inte finner detta 

konstigt, men det kan finnas ett värde i att endast läsa boken och diskutera den i sin miljö och 

kontext,  inte  vad den får oss att  associera till  i  dagens samhälle.  Det är  också ett  tydligt 

exempel på hur en ”gammal” bok (den kom ut första gången 1981) kan få ett uppsving genom 

ett nytt medium och finna nya läsare som kanske inte annars skulle komma i kontakt med 

denna titel.  Kanske får böckerna om  Narnia av C S Lewis ett uppsving bland den yngre 

läsarskaran i och med filmens premiär i december 2005.
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8. Avslutande reflektioner
Som avslutning kan vi konstatera att vi är förvånade över läsningen i dagens skola. Vi tycker 

att det är för lite läsning och då gäller detta framför allt läsning av ”klassikerna”, att balansen 

är rubbad. Vi är förvånade över hur stor skillnad det är mellan de olika programmen vad 

gäller läsningen, men också över att skillnaden mellan de två skolorna inte var så stor. Den 

stora  skillnaden  låg  mellan  programmen.  Vi  upplever  oss  kluvna  inför  tanken  om  en 

skönlitterär kanon och bevisligen gör även andra lärare detta. Dock kanske man inte skall 

förlita sig helt till att en antologi tar upp ”allt”, den är också färgad av den författarens tycke 

och smak. Dock bör man inte bortse ifrån att vi i dagens litterära värld påverkas av det som 

varit tidigare, vi måste kanske ha en grund av klassiker att stå på för att kunna göra och känna 

kopplingar genom tiderna och verken. Är detta då viktigt? Ja, vi anser att det är det, man 

behöver veta sin historia för att förstå sin nutid och kunna blicka in i framtiden. Därmed inte 

sagt att en klassiker alltid är en klassiker, vi måste som lärare och guider till våra elever själva 

förstå den dynamik som ryms i ett urval eftersom man bortser från något. Kanske är detta 

något viktigt och kanske är det just det som leder en elev till en aha-upplevelse. Det kan bara 

konstateras att vi som blivande svensklärare kommer att ha mycket att kämpa om och emot. 

Vi anser att litteraturen är viktigt och den kan inte alltid ersättas med exempelvis en film. Att 

uppmuntra elever till att få en positiv syn på litteratur tror vi skapar harmoniska människor 

och som kanske i dagens stressade samhälle kan finna en liten oas av ro i en bok. Då vi snart 

avslutar vår utbildning och kommer ut i  den värld där vi skall pröva våra nya kunskaper, 

känner vi att denna uppsats har gett oss mycket att tänka på och ta hänsyn till i vår profession.
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9. Sammanfattning
Detta examensarbete handlar om skönlitteraturen i gymnasieskolan. Syftet med arbetet är att 

få  fram  vilken  litteratur  som  läses  på  gymnasieskolan.  Vi  har  valt  att  göra  en 

enkätundersökning bland elever på två program, på två olika gymnasieskolor i södra Sverige.

Våra frågeställningar är:

• Vad har årskurs tre på gymnasiet läst för böcker, vilka genre tillhör dessa och vilka 

perioder kommer de ifrån?

• Finns det några likheter eller skillnader i urval av böcker och genre vad gäller olika 

program och skolor?

• Finns det någon kanonbildning?

Vi har kommit fram till att litteraturen i skolorna inte skiljer sig mycket. Skillnaden ligger i 

om man går ett praktiskt- eller ett teoretisktprogram, där även skillnaden mellan programmen 

är tydliga på den enskilda skolan. Likhet finns i val av antologi. Kanonbildningen har ingen 

central roll i svenskundervisningen förutom i den använda antologin. Vi har vidare märkt att 

populärlitteratur är väldigt omtyckt hos eleverna både som val i skolan och bland de elever 

som läser på fritiden. Bland litteraturen som eleverna själva har valt att läsa hela verk av 

dominerar nittonhundratalsförfattare. Framförallt den typen av litteratur som eleverna själva 

kan relatera till.
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Bilaga 1

Enkät angående skönlitteratur i skolan

Pojke ___

Flicka ___

Program och skola _______________________________________________

Tycker du om att läsa skönlitteratur?   Ja Nej

Läser du skönlitteratur på fritiden?    Ja Nej

Föredrar du någon speciell typ av skönlitteratur? Vilken?__________________

Var vänlig att ringa in de nedanstående titlar som du har läst i skolan under din 

gymnasietid

Förbrytarblod av Viktoria Benedictsson Spöken av Inger Edfeldt 

Hustrubytet av Roald Dahl Polaris av Fay Weldon

Syndaflod av Joyce Carol Oates Taxi av Niklas Rådström

De rödhårigas förbund av Arthur Conan Doyle

Bokhandlaren i Kabul av Åsne Seierstad Barabbas av Pär Lagerkvist

Ondskan av Jan Guillou Vägen till Jerusalem av Jan Guillou

Mor gifter sig av Moa Martinsson Röda rummet av August Strindberg

Utvandrarna av Wilhelm Moberg Fever Pitch av Nick Hornby

Tristan och Isolde av Joseph Bédier En av dessa timmar av Ylva Eggerhorn

Det stumma rummet av Herbjorg Wassmo Djungelboken av Rudyard Kipling

Mörker och blåbärsris av Kerstin Ekman Aprilhäxan av Majgull Axelsson

En komikers uppväxt av Jonas Gardell Sandbarnet av Tatter Ber Jellon

Harry Potter och de vises sten Av J.K Rowling Hamlet av William Shakespeare
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God natt mister Tom av Michelle Magorian Candide av Voltaire

Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf Sprängaren av Liza Marklund

Den osynlige av Mats Wahl Brandvägg av Henning Mankell

Iliaden och Odyssén av Homeros Vinterviken av Mats Wahl

Detta är säkert inte alla titlar som du har kommit i kontakt med under din 

gymnasietid. Finns det någon eller några titlar som du har läst i skolan som inte 

finns med här ovan, var vänlig skriv dessa här.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

I  er  undervisning  kan  det  ha  förekommit  en  antologi,  vilken  antologi  har 

använts?________________________________________________________

Vilka av de ovanstående titlarna har du läst själv och vilka har ni alla i klassen 

läst. Sätt en stjärna för de titlar du har läst själv och ett streck under de ni alla 

har läst i klassen.
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