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Sammanfattning 

Syftet är att undersöka hur den svenska romantiken används och uppfattas av svensk-

lärare i gymnasieskolan. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med verk-

samma gymnasielärare i svenska. Forskningsfrågorna är hur lärarna arbetar med och 

uppfattar den svenska romantiken i svenskundervisningen samt hur lärarna ser på hur 

epoken berörs i styrdokumenten. 

Undersökningen visar att arbete med den svenska romantiken främst sker med ut-

gångspunkt i en kulturell bildningstradition och genom kronologiska litterära epokar-

beten, där tidsbristen är en avgörande faktor för begränsningen av undervisningens 

volym och uppläggning. Det framkommer även att det finns ett värde i att knyta an till 

elevernas värld och skapa liv och association i undervisningen för att öka elevernas en-

gagemang. Därför är val av litteratur avgörande för att skapa engagemang och väcka 

intresse. Undersökningen visar även att styrdokumenten är öppna för tolkning och 

skapar något av en paradox, då detta både anses som någonting positivt och negativ. 

Lärarna diskuterar också vad litterär kanon kan vara, och det faktum att det inte finns 

någon officiell sådan men en inofficiell eller lokal kanon som påverkar svenskunder-

visningen.  

 

Nyckelord 

Den svenska romantiken, litteraturundervisning, svenskundervisning, kanon, styrdoku-

ment, litteraturhistoria, gymnasieskola 
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1 Inledning	

Jag har valt att undersöka arbetet med och uppfattningen om den svenska romantiken i 

svenskundervisningen, då jag tidigare fått intrycket att den inte får speciellt mycket ut-

rymme i svenskundervisningen på gymnasiet. Jag vill undersöka hur verksamma 

svensklärare arbetar med och uppfattar den svenska romantiken och hur epoken berörs i 

styrdokumenten utifrån ett ämnesdidaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv med 

koppling till teorier om lärares och elevers meningsskapande i undervisningen. Jag vill 

få mer kunskap om hur den svenska romantiken behandlas och varför. Därför genom-

förde jag kvalitativa intervjuer med verksamma gymnasielärare i svenska för att för-

djupa mig i området, då jag själv inte mött litteraturvetenskapliga eller litteraturdidak-

tiska studier som berör den svenska romantiken i svenskundervisningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att genom intervjuer med verksamma gymnasielärare i svenska 

undersöka hur den svenska romantiken används i svenskundervisningen. Undersökning-

en tar sin utgångspunkt i hur lärarna arbetar med och uppfattar den svenska romantiken i 

svenskundervisningen, både individuellt och i samarbete med andra och styrdokumen-

tens påverkan och integration i undervisningen. Studiens frågeställningar är: 

 

 Hur uppfattar gymnasielärare momentet den svenska romantiken och hur arbetar 

de med densamma? 

 Hur ser lärarna på hur epoken berörs i styrdokumenten? 

  

Den första frågeställningen behandlar hur lärarna uppfattar och arbetar med den svenska 

romantiken i undervisningen. Centralt i undersökningen är hur lärarna väljer att arbeta 

med epoken, exempelvis hur detta uttrycks i undervisningen utifrån ett ämnesdidaktiskt 

och läroplansteoretiskt perspektiv med fokus på meningsskapanden i undervisningen. 

Den andra frågeställningen redogör hur lärarna uppfattar att epoken berörs i styrdoku-

menten utifrån samma teoretiska utgångspunkt och hur svenskämnet samt den svenska 

romantiken behandlas i styrdokumenten. 
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2	Bakgrund	

I denna del redovisas tidigare studier relevanta för undersökningen. Inledningsvis ges en 

bakgrund om vad romantiken är, både allmänt och med avgränsning till Sverige. Sedan 

följer en redovisning av litteratur i undervisningen med diskussion om litteraturens vär-

den och olika typer av läsning. Slutligen redovisas en litterär kanon och svenskämnet i 

styrdokumenten, där läroplanernas utformning behandlas.  

 

2.1 Romantiken  

Den litterära epoken romantiken brukar avgränsas från cirka 1790- till 1820-talet. Ordet 

romantik, ursprungligen nyromantik förutsätter att det finns en äldre romantik som 

måste återupplivas. Den litteratur som måste återupplivas är medeltidens höviska litte-

ratur i form av ballader, kärleksvisor, riddarromaner och liknande skriven på de folkliga 

romanska språken (jfr Byrman 2008). Romantisk litteratur slungar ut läsaren i periferin, 

det kan vara i de själsliga djupen, till ett historiskt eller geografiskt fjärran eller i indivi-

dens eller nationens förgångna. Naturens nattsida är för romantikerna vad vi idag kallar 

det omedvetna. Genrer och stilarter blandas och om ett specifikt romantiskt formideal 

ska lyftas fram så är det allkonstverket, som förenar alla konst- och stilarter på samma 

gång. Många av romantikens drag återfinns genom hela 1800-talet så som intresset för 

historia och nationellt ursprung, nyfikenheten på det inre psykiska livet och förgudandet 

av konsten (Bergsten & Elleström 2004, s. 66–69). 

Den svenska romantiken sammanfaller med en ny historisk period från 1809 när 

Sverige förlorade Finland i samband med freden i Fredrikshamn och markerar ett gräns-

år för det svenska stormaktsväldet. Samma år genomfördes även en statskupp mot 

Gustav IV Adolf och kungen abdikerade. I samband med detta skapades nya grundlagar 

för att genomföra ett konstitutionellt statsskick. Med den nya tryckfrihetsförordningen 

1810 försvann censuren och reformerna öppnade för de intellektuella som önskade att 

gå i spetsen för den kulturella utvecklingen. I samband med detta händelseförlopp 

startade litterär aktivitet och nya litterära sällskap bildades (Olsson m.fl. 2009, s. 163f). 

Den svenska romantiken omfattade flera olika grupperingar och tyska filosofer som 

Fichte och Schelling inspirerade de flesta av tidens svenska diktare som bland annat 

Tegnér, Stagnelius och Atterbom (Bergsten & Elleström 2004, s. 87).  

Poesin stod i hög grad i centrum under romantiken och den fria dimensionen öppnade 

upp för en nedbrytning av genretänkandet. Romantiken hade en friare syn på genrer, 
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och teoretiserande kring fantasin och förbindelsen mellan natur och poesi fick en mer 

framträdande plats. Romantikerna ansåg att symbol och myt gav djupare insikter i till-

varons väsen än diskursiva framställningar (Olsson m.fl. 2009, s. 179f). 

  

2.2 Litteratur i undervisningen 

Litteraturen har en förmåga att tillfredsställa läsaren, den kan vara en verklighetsflykt 

eller skapa nya sätt att se på verkligheten, men den måste motiveras och legitimeras i 

skolan. Den kulturella förändringen står i centrum och några nyckelord som blir centrala 

i samband med detta är bland annat mediekultur, globalisering, mångkulturalism och 

konsumtionssamhälle (Persson 2007, s. 6f). Läsning är en medskapande handling och 

litteraturen medför viktiga insikter och kunskaper om människor och miljöer, läsningen 

kan också skapa en kontakt med både svensk och internationell litterär tradition och 

bygga upp en litterär bildning. Det kan också medföra ett vidgat perspektiv och skapa 

förståelse för kulturell mångfald och berika språket. Arbete med litteratur öppnar upp 

för naturlig fördjupning och litteraturen är fylld med både öppna och dolda möjligheter 

som eleverna kan möta på ett individuellt sätt (Svedner 2011, s. 45f). 

Det går inte att göra generella bedömningar av mötet med text då alla klasser och 

individer skiljer sig åt över tid och i olika kontexter. Läraren ska dock inte enbart vara 

den som fördelar ordet utan sträva efter att skapa nya tankebanor hos eleverna och få 

dem att tänka själva (Molloy 2008, s. 209). Det har även visat sig att texter som var 

betydelsefulla och bildande för lärare har uppfattats som meningslösa och tråkiga av 

många elever, på grund av att lärarna inte hade kunskap om elevernas medierepertoarer 

och därför inte förutsättningar för att beröra dessa i svenskundervisningen (Olin-

Scheller 2008, s. 128f). 

 Olin-Scheller (2008, s. 130f) redogör även för olika läsarroller, läsaren som hjälte 

eller hjältinna och läsaren som tänkare. Detta kan med fördjupade litterära kunskaper 

och lässtrategier så småningom utveckla en ny roll, nämligen läsaren som tolkare. Läsa-

ren uppfattar texter på fyra olika sätt i utvecklingen som tolkare. Först är texten ge-

nomskinlig och som en direkt avspegling av verkligheten. Sedan framstår texten som en 

produkt och eleven kommer till insikt att textens betydelse skapas i samspel mellan 

författare och läsare. Läsaren ser att texten har ett särskilt syfte och att texten är skapad i 

ett bestämt sammanhang. Medvetenhet om skillnaden mellan fakta, fiktion och faktion 

har uppstått. Det framkom även att det är svårare för eleverna att läsa klassiska kanoni-

serade texter utifrån läsarrollerna, läsare som hjälte eller hjältinna och läsare som 
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tänkare. Genom tolkande läsarhållningar från text till liv och personliga upplevelser och 

tvärtom, samt att läsaren drar paralleller till sitt eget liv och för en analys skapar störst 

potential till lärande (Olin-Scheller 2008, s. 132).  

 

2.3 En litterär kanon  

Nilsson & Ullström (2000, s. 44) redogör för att det finns en allmän föreställning om att 

litteraturundervisningen måste vidarebefordra en textkanon. Utan en sådan skulle det 

inte bli möjligt att förstå texter som är i dialog med det kulturella arv som texten är en 

del av. Persson (2007, s. 10) redogör också för kanondebatten och att en föreställning 

om kanon finns, som ett verktyg för ingång till det svenska språket och den svenska kul-

turen. Förhållandet mellan kultur och litteratur i kursplaner och läroplaner är fyllda av 

motsättningar. Persson ställer sig frågan ”Riskerar rentav litteraturen att drunkna i kul-

turen?” (Persson 2007, s. 11). Den kulturella vändningen är ett begrepp som behandlas, 

termen kultur finns i alla skolämnen och detta gör skolämnena kulturella och som en del 

att förmedla kulturarv. Styrdokumenten tar också upp att kultur är positivt för indi-

videns utveckling och det ger en trygg identitet. Kultur är även gott och nödvändigt för 

samhällets fortsatta förekomst och harmoniska utveckling (Persson 2007, s. 28, 36f). 

Kanonbegreppet är centralt i svenskämnet men någon officiell kanon har inte funnits 

förutom en tyst överenskommelse som svensklärare fostrats in i eller ärvt (Martinsson 

1989, Brink 1992 refereras i Svedner 2011, s. 49). Det finns en ambition hos flera lärare 

att låt eleverna möta äldre svenska författare som Bellman, Stagnelius och Fröding. Det 

har även utvecklats lokala kanonlistor, specifika för enskilda skolor (Brodow & 

Rininsland 2005 refereras i Svedner 2011, s. 49). 

 

2.4 Svenskämnet i styrdokumenten 

Sofia Ask (2012, s. 10f) redogör för hur svenskämnet kan betraktas på två olika sätt, där 

språk och litteratur både kan ses som en helhet eller som två ämnen när detta är 

motiverat. Men uppfattningen om ämnet som helhet har ofta lett till att de olika delarna 

behandlas på skilda sätt där en del betonas mer än de andra. Ganska ofta hamnar 

litteraturen i skymundan och med detta följer även uppfattningen att litteraturläsningen i 

skolan automatiskt medför att eleverna bli bättre skribenter eller språkligt medvetna. 

Ask (2012, s. 10f) är kritisk mot att läsningen uppfattas som en automatisk läkekraft och 

att det finns en frånvaro av en riktad undervisning.  
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Införandet av det frivilliga skolsystemet (Lpf 94) hade som syfte att ge eleverna en 

grund till livslångt lärande och förändringar i arbetslivet i en värld med ny teknologi, 

internationalisering och där nya krav ställs på människors kunskaper och sätt att arbeta 

(Skolverket 1994, s. 5). Kursplanerna från Lpf 94 reviderades år 2000 då svenskämnet 

innefattade både obligatoriska och valbara kurser (SKOLFS 2000:2, s. 5–7). Under 

hösten 2011 genomfördes ytterligare reformer. Några motiv för gymnasiereformen var 

att skolan ansågs likriktad och att den inte förberedde eleverna tillräckligt väl för fort-

satta studier eller arbetslivet (Ask 2012, s. 18).  

 En tydlig skillnad mellan kursplanerna Lpf 94 och Gy 11 är syftet med svenskämnet 

och hanteringen av utbildningsmålen. I gymnasieskolan läser de yrkesförberedande pro-

grammen bara svenska 1 medan de studieförberedande dessutom läser Svenska 2 och 3 

(Skolverket 2011, s. 162–181). Det finns också kurser i retorik, skrivande och litteratur 

som är valbara. Strävansmålen från Lpf 94 är också ersatta av kunskapsmål i Gy 11 som 

syftar på att eleverna ska besitta vissa kunskaper (Skolverket 2011, s. 160f). I ämnes-

planen för svenska i gymnasieskolan finns det bland annat utskrivet att eleverna ska ha 

möjlighet att utveckla ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, 

dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier” (Skolverket 2011, s. 

161). Under ämnets syfte står det också att ämnet bland annat ska syfta till att eleverna 

utvecklar sin förmåga att läsa och arbeta med texter, med både skönlitteratur och andra 

typer av texter (Skolverket 2011, s. 160). I kursplanen för Svenska 2 behandlas epokbe-

greppet, att undervisningen ska behandla ”Svenska och internationella författarskap, så-

väl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt 

film och andra medier, från olika tider och epoker” (Skolverket 2011, s. 169). 

 Ask (2012, s. 19f) diskuterar hur de nya kursplanerna har medfört mycket frihet till 

tolkning, både positivt och negativt. Friheten medfört ett tungt ansvar, medan andra 

uppskattar att den är otydlig och tolkningsbar. De nyare kursplanerna i svenska inne-

håller färre tolkningsmöjligheter, och det finns specifika direktiv om ämnets innehåll 

(Skolverket 2011, s. 160–181). Ask (2012, s. 19f) menar också att detta säkrar en ge-

mensam och nationell kunskapsbas och möjligheten att skapa en likvärdig utbildning.  



  
 

8 

3	Teoretisk	utgångspunkt	

Den teoretiska utgångspunkten för min studie är ett ämnesdidaktisk och läroplansteo-

retiskt perspektiv med koppling till teorier om lärares och elevers meningsskapande i 

undervisningen.  

 

3.1 Ämnesdidaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv 

Didaktiken brukar ofta få benämningen att den svarar på frågan om vad, men den defi-

nitionen kan ses för snäv då didaktiken också besvarar frågor som till exempel varför, 

till vad och vem. Didaktik är både teori och undervisnings- och inlärningspraktik (Jank 

& Meyer i Uljens 1997, s. 17f). Jank och Meyer (i Uljens 1997, s. 28) nämner att det är 

naivt att tro att didaktisk-metodiska handlingar direkt styrs av didaktiska teorier eller 

modeller, eftersom verkligheten är mer komplicerad. Lärare kan ändå vara framgångs-

rika i sin undervisning, och det beror på att det inte finns något direkt samband mellan 

teorikunskap och didaktiskt-metodisk handlingskompetens. Undervisningen är nära för-

knippad med flera personer, t.ex. lärare och elever, och kontexter. Ask (2011, s. 113) 

beskriver ämnesdidaktik såhär: ”Ämnesdidaktik innebär didaktik med ämnesspeci-

ficering och fokuserar ett särskilt ämnes didaktiska förutsättningar och villkor” (Ask 

2011, s.113). En modell som blir central i sammanhanget är Hopmann (i Uljens 1997, s. 

201) som redogör för en modell med tre grundpelare inom didaktiken: innehållet, lära-

ren och eleven. 

Brandtzœg Gundem (i Uljens 1997, s. 250ff) behandlar tysk läroplanstradition som 

en del av det didaktiska fältet och detta gör det möjligt att utifrån det lokala arbetet 

koppla ihop den didaktiska analysen med läroplansteori. Han diskuterar Goodlads be-

greppssystem om läroplansverkligheter. Goodlad delar in läroplansverkligheten i tre 

fenomen: det substantiella, det sociopolitiska och det tekniskt professionella. Det först-

nämnda är läroplanens form av undervisningsmål, arbetssätt, lärostoff och anvisningar 

för utvärdering. Det sociopolitiska är läroplanen i en samhällelig kontext och innefattar 

motivering och rättfärdigandet av lärostoffets mål och valda arbetssätt och det tekniskt 

professionella innefattar mänskliga och materiella möjligheter och resurser, lärarroll, 

lärarutbildning och ramfaktorer. Lundgren (1979, s. 16f, 22, 124f) behandlar läroplans-

teorier och en läroplan byggs av grundläggande principer om hur omvärlden organiseras 

och dessa principer gestaltar en typ av kod. Bakom varje läroplan finns en sådan läro-

planskod.  



  
 

9 

 

3.2 Teorier om meningsskapanden i undervisningen  

Persson (2007, s. 6f, 225) menar att ett viktigt argument för en explicit och övergri-

pande legitimering av litteraturstudier inom utbildningssystemet ramar inte bör ha ut-

gångspunkten att elever har ett genuint och starkt intresse för litteratur. Då det är do-

kumenterat och att litteraturläsning inte är någon självklar aktivitet hos elever. Om 

frågor varför man ska läsa skönlitteratur är svaren ofta komplexa och många, det är 

främst en fråga om litteraturläsningens syfte och värden ställs på sin spets i samband 

med dagens kulturella, samhälleliga och medieteknologiska förändringar. Utifrån en 

postmodern utgångspunkt är litteraturläsningen inte längre självklar. För att undervis-

ningen ska närma sig elevernas textvärldar och repertoarer bör lärarens medvetenhet om 

elevernas medierepertoar ökas (Olin-Scheller 2008, s. 128f). Begreppet literary transfer 

används och beskrivs som ”läsarnas rörelse från text till liv” (Olin-Scheller 2008, s. 

132). Undervisningen har fokus på texternas tematiska innehåll som skapar utrymme för 

läsaren att föra in dess personliga liv och erfarenhetsvärld i läsningen. Ungdomars 

fritidsläsning präglas också av ett känslomässigt engagemang och är ett centralt inslag i 

läsprocessen. Att eleverna kan identifiera sig i berättelsen centrala gestalter är viktigt för 

ett känslomässigt engagemang och skillnaden mellan kanoniserade texter och fritids-

läsning handlar om multimedialitet och inslag av melodramatiskt berättande (Olin-

Scheller 2008, s. 132–134). 

Nilsson & Ullström (2000, s. 45) berör begreppet cultural literacy utifrån McLarens 

teori och beskriver det som utvalda litterära verk och historisk information som är nöd-

vändig för deltagande i det politiska och kulturella livet i landet. Även begreppet 

critical literacy behandlas och beskrivs som förmågan att blotta de ideologiska dimens-

ionerna i texter och andra kulturella former. Eleverna ska kunna analysera och utmana 

de ideologiska föreställningarna för att kunna utveckla ett mer rättvist och demokratiskt 

samhälle (Nilsson & Ullström 2000, s. 45f). 
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4	Metod	

I denna del presenteras den metod som använts i undersökningen. Jag presenterar även 

urvalsgruppen, utformning av intervjuguide, hur jag genomförde undersökningen och 

bearbetade insamlad data. Jag diskuterar även etiska aspekter samt avslutar med en 

kritisk reflektion. 

 

4.1 Val av insamlingsmetod 

Jag har valt att studera den svenska romantiken i svenskundervisningen genom empi-

riska studier i form av intervjuer. En kvalitativ intervju är därför utgångspunkt för denna 

undersökning. Metoden kan sammanfattas som en semistrukturerad intervjuform då en 

hög grad av standardisering var aktuell och en låg grad av strukturering. Detta innebar 

att frågorna ställdes i exakt samma ordning till varje intervjuperson och att intervjuerna 

var ostrukturerade, vilket gav intervjupersonerna maximalt utrymme att svara med egna 

ord (jfr Patel & Davidson 2011, s. 81f).  

 Syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera och upptäcka egenskaper eller upp-

fattningar om något fenomen. Denna typ av intervju är inriktad mot ett induktivt arbets-

sätt som är aktuell för min undersökning (jfr Patel & Davidson 2011, s. 82). En kvalita-

tiv intervju- och analysmetod har använts i min undersökning då detta är relevant utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Det insamlade materialet har bearbetats kvalitativt. 

Jag har också försökt göra löpande analyser vid arbetet med materialet eller direkt efter 

en intervju och på detta sätt kan ny och oväntad information berika undersökningen. 

Slutproduktionen av en kvalitativ bearbetning är ofta en text med citat från intervjuer 

med egna tolkningar och kommentarer, och detta är någonting som jag valt att göra när 

jag analyserar och presenterar mitt material. Jag har problematiserat variation och 

homogenitet i mitt material och relationerna mellan de olika delarna som på så sätt 

bildar en helhet (jfr Patel & Davidson 2011, s. 120–122).  

 

4.2 Urval  

I denna undersökning deltog sammanlagt fyra gymnasielärare från två olika gymnasie-

skolor. Valet av lärare och skolor utgör ett bekvämlighetsurval då jag tidigare haft kon-

takt med några av lärarna och en av gymnasieskolorna i området.  

 Jag intervjuade sammanlagt fyra lärare, tre kvinnliga och en manlig lärare. De in-

tervjuade valdes främst för att de hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. Lärarna var 
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aktiva gymnasielärare i svenska och tre arbetade på samma skola. De lärare som 

arbetade på samma skola hade jobbat cirka 20, 11 respektive 6 år på skolan. Två hade 

även jobbat som lärare lika länge som de arbetat på skolan. Lärarna var även verk-

samma i ett eller två ämnen vid sidan av svenska. Den fjärde läraren som intervjuades 

arbetade på en annan gymnasieskola och hade arbetat som lärare i över 20 år, på samma 

skola och undervisade också i franska.  

 

4.3 Utformning av intervjuguide  

Intervjuguiden innehöll fjorton intervjufrågor. Frågorna var konstruerade och bearbe-

tade innan intervjutillfällena och ja/nej-frågor försökte jag undvika i den mån det var 

möjligt. Jag försökte undvika ja/nej-frågor för att intervjuerna inte skulle bli alltför styr-

da och för att skapa utrymme för de intervjuade att besvara frågorna med egna ord. I de 

fall då ja/nej-frågor förekom utformades aktuella följdfrågor relevanta för situationen. 

Intervjuerna genomfördes när både den gamla läroplanen (Lpf 94) och den nya 

läroplanen (Gy 11) var i bruk. Detta kan ha påverkat intervjuerna då undervisningen 

skedde utifrån olika läroplaner beroende på när de intervjuades klasser påbörjade sin ut-

bildning.  

 

4.4 Genomförande och bearbetning – analysmetod 

Intervjuerna varade mellan 52 och 58 minuter och jag besökte själv skolorna och ge-

nomförde dem. En av intervjuerna genomfördes med två personer samtidigt, då detta 

inte gick att ordna på annat sätt.  

 Det var en hög grad av standardisering vid intervjutillfällena. Frågorna ställdes i 

exakt samma ordning till varje intervjuperson. Intervjuerna var även ostrukturerade, vil-

ket gav maximalt utrymme för intervjupersonerna att svara inom (jfr Patel & Davidson 

2011, s. 75–77). Det fanns även inslag av strukturerade frågor då några av de utformade 

intervjufrågorna var ja/nej-frågor, men sammanfattningsvis var det en semistrukturerad 

intervjuform som var aktuell vid intervjutillfällena (jfr Patel & Davidson 2011, s. 81f). 

Jag spelade in alla intervjuer och var noga med att tydligt redogöra för syftet med detta 

samt att få lärarnas tillstånd.  

När intervjuerna var genomförda transkriberade jag materialet. Jag transkriberade allt 

material för att kunna bearbeta och analysera intervjusvaren och för att sedan redovisa 

det som är av relevans i mitt resultat. Till min hjälp hade jag ett program (Express-
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Scribe) som kunde spela upp intervjuerna i olika hastigheter vilket underlättade arbetet. 

Efter transkriberingsprocessen gjordes en kvalitativ bearbetning av materialet, vilket är 

vanligt vid arbete med textmaterial, i detta fall med det transkriberade materialet från 

mina intervjuer. Innan slutbearbetningen läste jag igenom hela textmaterialet och av-

satte sedan lång tid till den slutgiltiga bearbetningen. Jag analyserade materialet utifrån 

ett ämnesdidaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv med koppling till teorier om 

elevers och lärares meningsskapanden i undervisningen. Jag valde också som tidigare 

nämnts, att skriva mina resultat med citat från intervjuerna varvat med egna tolkningar 

och kommentarer. Jag var också noga med att det skulle finnas en balans mellan citat 

och kommentarerna i min text och har också i vissa fall valt att koppla enskilda citat till 

enskilda intervjupersoner för att visa att det inte enbart är en person som citerats. Detta 

har gjorts med anonymitet. Jag har problematiserat variation och homogenitet i mitt 

tolkade material och problematiserat relationen mellan de olika delarna i tolkningen. Jag 

har problematiserat genom att de olika delarna i mitt resultat förutsätter varandra för att 

bilda en helhet. Jag redogör exempelvis för hur lärare arbetar med den svenska roman-

tiken och vad den svenska romantiken är (jfr Patel & Davidson 2011, s. 120–122). Det 

ska även nämnas att mina intervjuer och mitt textmaterial är en fallstudie då enbart fyra 

gymnasielärare i svenska har intervjuats.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Val av metod har en etisk aspekt och kan innehålla olika typer av etiska avvägningar 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 42). Personerna som är föremål för forskning ska också vara 

informerade om detta. Fyra begrepp blir centrala vid hantering av forskningsmaterial: 

sekretess, tystnadsplikt, anonymisering eller avidentifiering och konfidentialitet (Ve-

tenskapsrådet 2011, s. 66–69). Forskningsetiken är också placerad i en kulturellt och 

socialt präglad kontext (Vetenskapsrådet 2011, s. 46).  

 Jag har tagit hänsyn till de fyra ovanstående etiska aspekterna när jag genomfört 

undersökningen. Dessuttom har jag varit noga med att tydligt informera de intervjuade i 

vilket syfte jag genomfört dessa och varit noga med att det var frivilligt att ställa upp. I 

undersökningen har jag också medvetet skyddad deltagarnas anonymitet genom att inte 

informera om vilka de aktuella skolorna är eller nämnt lärarna vid namn. Materialet har 

hanterats med konfidentialitet och det ska inte vara möjligt att identifiera de intervjuade 

lärarna utifrån denna studie.  
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4.6 Metod- och materialkritik  

Jag kunde ha genomfört fler intervjuer för att få mer material till studien och valt att inte 

intervjua två lärare samtidigt då detta kan ha påverkat mitt resultat. Ett större urval av 

lärare hade också varit fördelaktigt för studien, eftersom det hade gett mer material och 

därmed hade slutsatserna som dras blivit mer tillförlitliga och haft större räckvidd än 

som nu är fallet. Jag kunde ha valt en annan urvalsgrupp då alla intervjuade lärare job-

bade inom de teoretiska programmen. Det skulle ha kunnat vara relevant att studera 

lärare på yrkesförberedande gymnasieskolor. Alla lärare arbetade också inom ett be-

gränsat geografiskt område vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Ett annat geogra-

fiskt område och större spridning av lärare från olika skolor hade också varit relevant 

för undersökningen.  

 Frågorna som ställdes vid intervjutillfällena kunde ha bearbetats mer och omfor-

mulerats innan intervjuerna för mer tydlighet. Intervjuguiden innehåller många frågor 

som kan ha tröttat lärarna och på så sätt också ha påverkat deras svar. Generella frågor 

hade även kunnat undvikas, med mer fokus på konkreta frågor. Ordningsföljden på 

frågorna kunde också ha bearbetats och omplacerats för bättre sammanhang och tyd-

lighet och ställts i den tematiska följd som redogörs i studiens resultat. Följdfrågor 

kunde också ha begränsats eller undvikits i vissa fall då några av frågorna inte var re-

levanta för undersökningen. Det gjordes inte heller någon pilotintervju, vilket kan ha 

påverkar hur intervjuerna utvecklades och utformades. Det hade varit av värde om en 

pilotintervju genomförts för att få en bild av hur frågorna hade artat sig under ett inter-

vjutillfälle. 

Det bör också uppmärksammas att svaren från intervjufrågorna bygger på självskat-

tade, uppgivna attityder eller åsikter om den svenska romantiken i svenskundervis-

ningen, inga faktiska. Lärarnas svar behöver alltså inte överensstämma med verklig-

heten. Jag har valt att fråga hur lärarna arbetar med och uppfattar epoken men denna 

studie visar inte hur lärarna faktiskt gör.  
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5	Analys	och	resultat	

I resultat- och analysdelen kommer två teman att redovisas med utgångspunkt från 

frågeställningarna och intervjufrågorna. Först redovisas lärarnas uppfattning om och 

arbete med den svenska romantiken, därefter behandlas lärarnas syn på den svenska 

romantiken i styrdokumenten. Resultaten redovisas utifrån det anlagda teoretiska per-

spektivet, i ämnesdidaktik och läroplaner och med koppling till elevers och lärares 

meningsskapande i undervisningen. Jag har valt att citera de intervjuade lärarna och 

citaten är inte omskrivna på något sätt men anpassade för att de lätt ska kunna läsas. 

Studien behandlar innehållet i lärarnas svar och inte språket.  

 

5.1 Uppfattningar om och arbete med den svenska romantiken 

I den första delen av resultatet redovisas lärarnas arbete med och uppfattning om 

momentet den svenska romantiken. Litterära epokarbeten behandlas och sedan följer 

arbete och undervisning med koppling till elevernas intresse, gemensamt arbete samt 

svenskämnet som bildningsämne och tidsbristen i undervisningen.  

 

5.1.1	Litterära	epokarbeten	

Lärarna menar att arbetet med den svenska romantiken ser olika ut för att det främst ser 

olika ut från år till år, men att litterära epokarbeten är centrala och gemensamma i 

undervisningen, främst med utgångspunkt i ett kronologiskt perspektiv. En av lärarna 

uttryckte sig så här om epokarbetet, vilket ger en bra inblick i hur den svenska roman-

tiken integreras i undervisningen.  

 

Det kan vara intressant att ha koll på de olika epokerna men det innebär ju inte då att 

man läser en epok och sen liksom sätter staket runt den, utan alla epoker samtalar ju 

med varandra.  

 

Här poängterar läraren att ett kronologiskt epokarbete är centralt och exemplifierar att 

undervisningen sker utifrån ett epokarbete. Läraren är också tydlig med att epokerna ska 

integreras med varandra och samverka i undervisningen och inte enbart redovisas utan 

någon interaktion eller sammanhang. De intervjuade lärarna var noga med att koppla 

romantiken till svenskämnets andra delar, att det sker en typ av korsbefruktning. Det 

finns ett värde i att arbeta med epokerna i en tydlig kontext. Detta kan ske för att ex-
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empelvis visa på skillnader och likheter mellan epokerna och att sätta dem i relation till 

varandra. En av lärarna svarade att det främst beror på lärarens tycke och smak hur 

epokerna behandlas och hur arbetet ser ut men att epokarbete alltid skapar en helhet.  

 

Jag tycker att det finns ett värde med att arbeta med alla epoker eftersom de bygger på 

varandra och de måste ändå få en helhet över alla epoker, så det går inte att utesluta någon 

epok. Det finns ingen epok som är viktigare än en annan. 

 

Läraren nämner att alla epoker är viktiga men att det främst är lärarens val som avgör 

hur epokerna behandlas. Det finns en läroplan som lärare måste förhålla sig till i under-

visningen, men hur lärare didaktiskt väljer att genomföra undervisningen kan läraren 

själv välja, vilket läraren poängterar, men det måste göras med utgångspunkt i ämnes-

didaktik och läroplaner. Lärarna berörde det egna ansvaret, vilket alltid är centralt i 

undervisningen, i både epokarbeten och allmänt i svenskundervisningen. En av lärarna 

nämnde även detta i samband med det egna ansvaret i undervisningen. 

 

I slutändan så är det jag som ska ta ansvar för vad mina elever har fått med sig när de 

kommer ut och det är jag som ska tycka att jag har gjort mitt jobb utifrån alla styrdoku-

menten o.s.v. 

 

Citatet visar på hur stort utrymme lärarna har vid planering och genomförande i 

undervisningen. Det finns möjlighet att välja flera infallsvinklar och arbetssätt om det 

finns en tydlig förankring till styrdokumenten. Läraren belyser att det finns ett stort 

ansvar och att det är den enskilda läraren som ska känna att hen har gjort sitt jobb kor-

rekt och utifrån styrdokumenten.  

 

5.1.2	Koppling	till	elevernas	erfarenhetsvärld	

De intervjuade var också noga med att lyfta fram elevernas deltagande och engagemang 

i arbetet samt att knyta an till elevernas erfarenhetsvärld och dagens samhälle för mer 

engagemang och intresse i undervisningen. Lärarna svarade att elevernas intresse och 

engagemang är avgörande. Klassens dynamik och engagemang märks tydligt i under-

visningen och det är betydelsefullt att möta och väcka intresse hos eleverna. Överlag 

förekom en diskussion om elevernas bristande engagemang, att de tappat intresset för 

att läsa och inte är speciellt engagerade i svenskämnet eller den svenska romantiken. En 

av lärarna nämnde att eleverna inte är mer oengagerade i svenskämnet än i andra 
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ämnen, utan att det finns ett bristande engagemang över hela skolsituationen. Läraren 

nämnde dock inte varför men att det blir extra tydligt då eleverna har tillgång till egna 

datorer och det bristande engagemanget blir på så sätt mer synligt. 

För att väcka elevernas intresse är val av böcker representerade för romantiken av-

görande. Eleverna får i första hand inte välja vilka böcker de ska läsa och lärarna nämn-

de att de inte alltid har en sådan kunskap att de kan välja på egen hand, men att deras 

förslag är uppskattade även om dessa inte alltid fungerar. De intervjuade nämnde också 

vikten av att lyfta fram författares liv och livsöden för att locka eleverna att läsa 

författares romantiska verk. Lärarna gör detta för att väcka intresse för äldre litteratur 

som annars kan kännas avlägsen för eleverna, då de inte fascineras lika mycket av det 

skriftliga som tidigare.  

 

Jag tycker det är sällan man märker att någon elev fascineras, utan de är så blasé och så-

där, nu är det ju många som tror att de kommer bli så intresserade nu när de fått en dator 

och sånt, ja, jag vet inte det. De sitter och ser på helgens fotbollsmål eller Johan Glans i 

något gammalt Youtubeklipp o.s.v.  

 

Lärarna anser att det är viktigt att väcka elevernas intresse, och som läraren nämner så 

tycker hen att elever sällan fascinera utan mest sitter och gör annat på sina datorer. Detta 

är inget utmärkande för vår tid, utan elevers bristande intresse i undervisningen har 

ständigt varit en aktuell fråga i alla tider.  

Det är värt att belysa att alla elever hade egna datorer på skolan där lärarna arbetade. 

Därför kan det vara av värde att beröra tv-serier eller liknande som eleverna främst 

möter utanför skolan och för att på så sätt öppna upp undervisningen då mediesamhället 

har en uppenbar påverkan på eleverna och därigenom på undervisningen. Mediesam-

hället är en stor del av elevernas vardag och en av lärarna poängterade att det är en 

gyllene möjlighet för läraren att koppla ihop fritid och skola. Ibland kan läraren enga-

gera eleverna på ett positivt sätt, och försöka att leda in eleverna på rätt spår genom att 

väcka intresse och knyta an till deras erfarenhetsvärld. Så att de på så sätt tar tag i 

uppgiften. Det finns även olika vägar att möta eleverna på. En lärare uttryckte sig såhär 

om mediers påverkan i undervisningen. 

 

Som lärare kan jag ju använda andra medier för att fånga in dem i det skrivna ordet. Ja, 

för dem kan ju då andra medier vara det som de helst vill ha som utgångspunkt för 

upplevelsen och inte det lästa.  
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Precis som tidigare nämnts så är mediesamhället, till exempel sociala medier en stor del 

av elevernas vardag och det kan vara av värde att leda in eleverna på det skriftliga på 

andra sätt genom det ständigt aktuella mediesamhället.  

 En lärare gjorde även en koppling till nyplatonismen och Platon. Att skönheten som 

idé är evig och att detta går att koppla till romantiken men även till dagens skönhetsi-

deal. Lärarna poängterade att det inte gör så mycket om en bok skrevs under exempelvis 

1700-talet om den har samma värderingar som idag. Det går alltid att koppla den sven-

ska romantiken till annat utifrån olika infallsvinklar. Ett exempel är en politisk vinkling 

som en av lärarna nämnde och där exempelvis dikten Det eviga av Tegnér kan bli 

aktuell. Den kan verka väldigt högtravande och dammig, men är en dikt som långt fram-

åt under 1900-talet alltid användes i kyrkan. Den har också deklamerats vid katastrofer. 

Numera läses dikten vid tolvslaget varje nyårsafton i Sveriges radio P1. Den romantiska 

litteraturen och tolkningen kan exempelvis användas när sekulariseringen diskuteras och 

vid diskussion om hur det ser ut i Sverige idag och för att försöka få igång en 

tankeprocess hos eleverna. Men det är också främst avgörande hur saker studeras och 

kopplas till svenskundervisningen och om läraren hjälper till att koppla detta till den 

övriga världen utanför undervisningskontexten. Det är viktigt att låta eleverna koppla 

litteratur och andra medier till liknande upplevelser som de varit med om, bevittnat eller 

hört om. Engagemang och liv i undervisningen skapas genom association, vilket var 

någonting gemensamt för alla lärare. Lärarna belyste vikten av att kunna möta eleverna 

och vara medveten om att det finns många mötesplatser för detta och att inte enbart 

”kasta kunskap på någon” som en av lärarna uttryckte det. Det är bra att kunna mötas 

någonstans och en sådan mötesplats kan vara det allmänskliga. 

 

Det allmänmänskliga är ju samma villkor vi lever under med födelse och död om 

jag säger så, idag som förr i tiden och de allmänmänskliga frågorna finns ju alltid 

där och det är ju dem som man måste så att säga fiska fram. 

 

Läraren lyfter fram det allmänmänskliga som en gemensam utgångspunkt och som 

någonting att tydliggöra för eleverna i undervisningen. För att på detta sätt engagera och 

skapa association hos eleverna. 
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5.1.3	Gemensamt	arbete	

Lärarna som arbetade på samma skola var också eniga om att det fanns ett aktivt och 

givande arbete och gemensam uppfattning på skolan. De två lärarna som intervjuades 

tillsammans nämnde att de ofta arbetar tillsammans i ämneslagen och lärarlag och att 

det är till fördel om arbete kan ske tillsammans med andra svensklärare. De poängterade 

också att många lärare arbetar tillsammans inom svenskämnet och att en jämförelse med 

övriga ämnen på skolan visar på detta. 

 

Ja vi diskuterar ju den mycket, vad vi tar upp och vad vi inte tar upp. Framförallt när 

vi har dåligt samvete av vad vi inte tar upp. Många författare som vi känner att vi 

borde tagit upp och där vi tröstar varandra när vi konstaterar att det går inte. 

 

Här går det också att urskilja en tidsbrist och att det inte är möjligt som lärarna också 

nämner, att hinna med allt i undervisningen. Läraren som arbetade på en annan gym-

nasieskola nämnde istället att det snarare var tvärtom, att det inte pratas mycket om den 

svenska romantiken och att det inte finns något speciellt förhållningssätt till den på 

skolan, om den mot all förmodan behandlas så är det på ett synnerligen styvmoderligt 

sätt. Läraren belyste att tiden ofta inte räcker till för diskussion med kollegor och att dis-

kussioner var mer vanligt förekommande förr. Om det finns några aktuella diskussioner 

på skolan så är det främst litteraturdidaktik som står i centrum. 

 

5.1.4	Tidsbrist		

När den svenska romantiken berörs i undervisningen är det främst med anknytning till 

lokala poeter som exempelvis Stagnelius eller Tegnér, vilket medför en närmare geo-

grafisk och personlig närhet hos eleverna. Även aktuella samarbetsprojekt på skolan 

påverkar undervisningen. Lärarna poängterade främst att romantiken berörs i sin helhet 

eller att fokus ligger på den europeiska romantiken och inte på den svenska. Detta är 

främst på grund av tidsbristen. Att tiden för svenskundervisningen inte ger utrymme för 

mycket arbete med den svenska romantiken. Tidsbristen är en avgörande faktor, vilket 

alla lärare nämnde. Det finns en problematik med tiden, och det är stoffträngsel i 

kurserna. Det finns inte möjlighet att lyfta fram allt som kan vara relevant eller av värde 

i undervisningen på grund av tidsbristen. En av de intervjuade lärarna nämnde att det 

ibland skulle vara skönt om det fanns möjlighet att utesluta vissa delar i undervisningen 

för att enbart fokusera på en enskild sak. Detta skulle dock utesluta bildningsdelen av 
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ämnet och läraren nämnde att det ändå är grundläggande för eleverna att veta att det 

funnits en epok som hette romantiken, även om denna inte har speciellt stor genom-

slagskraft i undervisningen. En av lärarna svarade på detta sätt: ”Men i så fall så är det 

väl osthyvelprincipen som gäller, så att alla epoker får väl mindre och mindre utrymme 

för någonting annat”, vilket också belyser tidens påverkan på undervisningen och den 

svenska romantikens omfång i svenskundervisningen. En lärare poängterade också att 

alla epoker inte skulle beröras lika mycket och tog tillbaka ett tidigare påstående om att 

alla epoker är lika mycket värda. Läraren yttrar sig motsägelsefullt om epokernas be-

tydelse när tidsbristen diskuteras. Det finns en ambivalens om vilka epoker som bör 

beröras i undervisningen.  

 

Jag sa nog i början att alla epoker är lika viktiga, det kan jag ju ta tillbaka. Bara se 

hur mycket mer tid jag försöker lägga på modernismen till exempel än vad jag 

lägger på de andra epokerna så gör jag det ja. Men om jag hade haft tiden så hade 

jag ju velat lägga lika mycket tid på alla epokerna, kanske inte lika mycket tid... Nej 

men, ja. 

 

Läraren lyfter fram att mer tid läggs på exempelvis modernismen och att tiden ofta är 

den avgörande faktorn. Detta skapar en osäkerhet; lärarna vill beröra allt men det finns 

inte möjlighet att göra det. Svaret visar att det finns en komplexitet i vad som bör 

beröras och vad som berörs i svenskundervisningen.  

 

5.1.5	Svenska	som	bildningsämne	

Alla lärare berörde den svenska romantiken och svenskundervisningen som bildnings-

ämne. Ämnet ska få eleverna att förstå det stora samtalet och vad bildning innebär och 

varför det är betydelsefullt i undervisningssyfte 

 

Man nämner en liten grej för att spegla ett stort sammanhang, då måste ju en bildad 

människa ha en megafon och förstå vad det var han sa nu. Vad sa han, ensam i bräcklig 

farkost, vad var det för någonting ska vi åka ut och åka på sjön? Men det var ju Geijer 

som sa det när har gick från konservatism till liberalism.  

 

Här är det tydligt att Geijers Ensam i bräcklig farkost kan exemplifiera obildade elevers 

resonemang och visa att eleverna bör blir medvetna om vad bildning innebär och varför 

det är viktig. En av lärarna lyfte fram att svenskämnet främst är ett erfarenhetsämne, 

som ett resultat av en lång tradition på skolan. Den viktigaste utgångspunkten för under-
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visningen ligger i de egna erfarenheterna och där eleverna kan börja möta litteraturen, 

men i lärarnas undervisning finns alltid tanken på momentet romantik som en del av 

bildningsämnet svenska.  

 

5.2 Lärarnas syn på den svenska romantiken i styrdokumenten 

Nedan ska lärarnas syn på den svenska romantiken i styrdokumenten redovisas. Först 

behandlas styrdokumentens utformning sedan följer en redovisning av en litterär kanon 

och slutligen en central debatt om den svenska romantiken.  

 

5.2.1	Styrdokumentens	utformning	

I styrdokumentens utformning var lärarna noga med att påtala svenskämnets olika delar 

och hur detta påverkar undervisningen. 

 

Man kan säga i svenska 1-kursen så är det mycket locka till läsning. I svenska 2-kursen 

så är det mer litteraturhistoria och i svenska 3-kursen så är det egentligen litte-

raturvetenskapstermer och sådana. Men allting går ju ändå in i vartannat. 

 

Lärarna diskuterade hur de olika kurserna i svenskämnets ser ut och hur de bör tillämpas 

i undervisningen. Två av lärarna beskrev hur svenska 1 och 3 är mer öppna för tolkning 

och hur det är troligt att de flesta lärarna arbetar på olika sätt i dessa kurser. Lärarna 

nämnde att det alltid är svårt eller omöjligt att veta man ska välja, ”för hur du än väljer 

så väljer du fel”. De framhåller att tiden ofta inte räcker till att beröra allt och att teman 

behandlas ytligt istället för djupgående i undervisningen. Lärarna nämnde också att det 

skulle vara skönt om det fanns tydliga punkter för vad svenskundervisningen skulle 

beröra, likt en kanon. Även om detta kan bli ett tidsproblem och en motsägelsefull 

fråga.  

 

Jag tycker att man ska vara öppen för mycket annorlunda litteratur och man kan gå bak-

vägar och man kan vara ganska uppfinningsrik. 

 

Lärarna anser att det är avgörande att behandla det som styrdokumenten tar upp, men 

det finns alltid möjligheter till egen tolkning. Det går att vara öppen för annorlunda litte-

ratur då styrdokumenten är tolkningsbara och skapar möjlighet för olika typer av infalls-

vinklar i undervisningen. 
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 Lärarna som intervjuades tillsammans tog även upp problemet med betygssättningen 

i svenskämnet. De nämnde att det skulle vara eftersträvansvärt att ha två separata betyg 

i litteratur och språk. I styrdokumenten finns det inget utskrivet om hur länge ett område 

ska beröras eller hur djupt läraren och eleverna ska arbeta med detta, vilket kan skapa 

problem i undervisningen. Lärarna menade att två betyg skulle skapa en konflikt om 

litteratur och språk i ämnet och undervisningen skulle kunna delas upp på ett tydligare 

sätt, för både elever och lärare. 

 

5.2.2	En	litterär	kanon	

Gemensamt för lärarna var att alla poängterade att det inte finns någon specifik kanon i 

styrdokumenten, något som stämmer överens men vad som finns utskrivet i styrdo-

kumenten. Det nämndes att det finns en tydlig kanon i läroböckerna för eleverna. Det 

har varit mycket diskussion om vad som tillhör den svenska kanon eller inte och det 

finns en konflikt om huruvida det ska formuleras eller inte formuleras (jfr Danmark 

litterära kanon). Men läroböcker och litteraturböcker visar ändå på en typ av kanon i 

skolan, och det går att urskilja vad som informellt räknas till kanon. Lärarna nämnde 

också att kanon kan variera beroende på hur denna tolkas och berörs i undervisningen. 

Kanon påverkar också elevernas kunskaper och eleverna ska ändå få med sig grund-

läggande kunskap när de lämnar skolans värld. Det är mycket upp till läraren hur kanon 

berörs och tolkas. Det är också avgörande vilken tradition som finns på den aktuella 

skolan och i förhållande till eleverna. Skolan ska inte enbart vara en uppslagsbok. 

 

Återigen skolan ska inte vara en levande uppslagsbok men vi ska hjälpa dem att hitta en 

bana, sen kan de gå lite vilse och hitta massa spännande utflyktsmål. Men du och jag 

som pedagoger vi kan lite mer än dem och vi ska möta dem någonstans utan att 

begränsa deras värld. 

 

Lärarna poängterade att relevansen i att inte begränsa elevernas värld och att skolan inte 

ska fungera som en uppslagsbok utan hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. 

Kanon ska inte enbart grunda sig på fakta utan behandlas mer i undervisningen. Det 

finns möjlighet att göra detta på olika sätt, något som lärarna också nämner.  

 



  
 

22 

5.2.3.	Central	debatt	om	den	svenska	romantiken	

Alla lärare poängterade att det inte finns någon central debatt om den svenska roman-

tiken, i alla fall inte vad de upplevt eller känner till.  

 

Det kanske förkommer men har inte drabbat mig. Men nej, vi pratar nog 

inte om den svenska romantiken. Jag tror inte det. 

 

En lärare svarade att det kan finnas debatter i litterära tidskrifter och liknande, men inte 

att det finns någon upplevd ”våg över landet”. Samma deltagare nämnde att det finns en 

diskussion på skolan om hur eleverna i årskurs 1 arbetar med ett bokprojekt och en 

diskussion om två nya litteraturprojekt i årskurs 2 och 3. En annan av de intervjuade 

lärarna svarade även att det var mer fokus på litteraturen för cirka 15 år sedan men att 

det idag istället är skrivandet som står i fokus, som även ska förbereda eleverna för 

skrivandet i yrkeslivet, samhället och för vidare studier. Läraren nämnde att det är av-

görande att kunna skriva för att få fram sitt budskap och kunna kommunicera i olika 

former. 



  
 

23 

 

6	Diskussion		

I denna del ska mitt resultat diskuteras utifrån ett ämnesdidaktiskt och läroplansteoretisk 

perspektiv med koppling till teorier om lärares och elevers meningskapanden i 

undervisningen.  

 

6.1 Ämnesdidaktiskt perspektiv på uppfattning om och arbete med den 

svenska romantiken 

Vid arbete med den svenska romantiken är det tydligt att epokarbete utifrån ett kro-

nologiskt arbetssätt står i centrum och att lokala poeter lyfts fram för att skapa mer 

engagemang och intresse hos eleverna. Det finns ett värde med att arbeta med epokerna 

i en tydlig kontext exempelvis genom att sätta epokerna i relation till varandra. De 

intervjuade var också noga med att koppla romantiken till svenskämnets andra delar, att 

det sker en typ av korsbefruktning. Något som går att utläsa från resultatet är att under-

visning är en typ av kontextuell problemlösning om vad som bör beröras och vad som 

egentligen behandlas i undervisningen samt hur och varför. Innehållet, läraren och elev-

en kan ses som tre didaktiska grundpelare och är någonting som är centralt i denna 

studie (Hopmann i Uljens 1997, s. 201). Det är tydligt att lärarnas arbete med den sven-

ska romantiken sker utifrån en erfarenhetsgrund. De intervjuade har arbetat som lärare i 

många år och kunde relatera sitt arbete till tidigare erfarenheter om vad som fungerar i 

en undervisningskontext eller inte samt tillämpa deras omfattande teoretiska kunskaper. 

Detta kan belysa en ämnesdidaktisk utgångspunkt i undervisningen, då ämnesdidaktik 

utifrån Ask (2011, s.113) innebär en ämnesspecificering med fokus på ämnes didaktiska 

villkor och förutsättningar. De kan också vara framgångsrika i undervisningen för att 

det inte finns något direkt samband mellan teorikunskap och didaktiskt-metodisk hand-

lingskompetens (Jank och Meyer i Uljens 1997, s. 28). 

Undervisning och inlärning kan också ses som två sidor av samma sak, nämligen som 

en undervisningsprocess. Läraren vet ofta i stora drag vad undervisningen ska leda till 

och konstruerar undervisningen utifrån detta. Eleverna blir objekt för denna struktur och 

lärarens handledning (Jank & Meyer i Uljens 1997, s. 27f). Det är därför värdefullt att 

försöka engagera eleverna i undervisningen då de påverkas av den planerade undervis-

ningen. Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv ska lärare ha kunskap och kunna tillämpa det 

didaktiska perspektivet i undervisningen. De ämnesdidaktiska kunskaperna är integre-
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rade med varandra och framförallt ämnesdidaktiska kunskaper och kunskaper om 

elever.  

 

6.2 Läroplansteoretiskt perspektiv på uppfattning om och arbete med 

den svenska romantiken 

Det är tydligt att tidsbristen och de öppna och tolkningsbara styrdokumenten är rele-

vanta faktorer. Precis som lärarna har nämnt i denna undersökning så är det främst 

internationella författare och poeter eller den europeiska romantiken som får plats i 

undervisningen. Den nationella inriktningen av romantiken tar främst sin utgångspunkt i 

några få lokala poeter. Här kan det också vara värt att nämna att läraren som ändrade 

åsikt och nämnde att romantiken inte alls var så viktig som hen tidigare poängterat och 

att det finns andra epoker som är av mer värde att lyfta fram. Lundgren (1979, s. 16f, 

22, 90–92) redogör för att det finns en läroplanskod som innefattar grundläggande 

principer om hur omvärlden organiseras och dessa principer gestaltar en typ av kod. 

Detta är någonting som kan diskuteras i samband med lärarnas redogörelse för hur 

delarna i svenskämnet såg ut och vad styrdokumentens mål innebär. Det finns en spän-

ning mellan att styrdokumenten är alltför tolkningsbara och efterfrågan på tydligare och 

styrande dokument. Styrdokumenten är präglade av vilken den kontext som de skapats i 

och vad de ska förmedla, men det finns inget explicit om den svenska romantiken i 

styrdokumenten. Det kan också vara relevant att lyfta fram Goodlad som delar in läro-

plansverkligheten i tre fenomen: det substantiella, det sociopolitiska och det tekniskt 

professionell (Brandtzœg Gundem i Uljens 1997, s. 250ff). Läroplanerna är alltså 

präglade på olika sätt, och i detta fall har Lundgrens och Goodlads perspektiv blivit 

centrala i förhållande till styrdokumenten. 

 Tidigare i min undersökning nämndes också kanonbegreppet. Lärarna poängterade 

att det finns en inofficiell lokal kanon och en utvecklad tradition på skolan. Läroböcker 

och den litteratur som eleverna läser i undervisningssyfte blir en typ av kanon på 

gymnasieskolorna. Det finns också debatter om vad som tillhör den svenska kanon på 

de aktuella gymnasieskolorna. Utifrån resultatet går det också att utläsa att det inte finns 

någon tydlig central debatt om den svenska romantiken på de aktuella skolorna. Det 

handlar snarare om debatter gällande lokala läs- och bokprojekt.  
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6.3 Lärares och elevers meningsskapanden i undervisningen 

Framträdande i studien är lärarnas uppfattning om elevernas bristande intresse för den 

svenska romantiken och svenskundervisningen. Lärarna har varit tydliga med värdet av 

att väcka elevernas intressen och knyta an till sådant som intresserar eleverna utanför 

undervisningen och som påverkar undervisningen i hög grad. Idealet är att finna texter 

som både ger ett berikande bakåtperspektiv och möjlighet att skapa en upplevelse och 

detta kan exempelvis vara lättare hos romantiska författare som Stagnelius och Fröding 

än hos Geijer och Tegnér (Svedner 2011, s. 47). Det är påtagligt att vissa författarval 

och val av lokala poeter kan skapa mer engagemang och förståelse hos eleverna 

samtidigt som det också griper in i deras erfarenhetsvärld. Utifrån resultaten går det att 

utläsa att lärarens värdering och arbete med den svenska romantiken är avgörande för 

elevernas intressen och engagemang. Det är tydligt att både lärarnas individuella värden 

och de värden som skapas gemensamt på arbetsplatsen är betydelsefulla i undervis-

ningen. På detta sätt blir till exempel lärarnas individuella värderingar och den gemen-

samma synen på den svenska romantiken och bildningen central i undervisningen. Bild-

ningen var den främsta utgångspunkten hos lärarna. Eleven får bildning genom under-

visningen som är en del av didaktiken, och detta är en del av Hopmanns triangel. 

Erfarenhetsaxeln blir central där en bildningsteoretisk argumentation är dominerande. 

Bildning uppkommer genom elevernas arbete med bildningsvärdet i ett bildnings-

innehåll och detta blir tillgänglig för eleverna genom didaktiken (Hopmann i Uljens 

1997, s. 205).  

Det finns alltså en poäng med att koppla ihop skola och fritid för att kunna möta 

eleverna och väcka intresse på flera olika sätt, enligt de intervjuade lärarna i denna stu-

die. Det är bland annat värt att lyfta fram författares liv och livsöden för att väcka ele-

vernas intresse. Här blir begreppet literary transfer centralt då detta innebär läsarens 

rörelse från text till liv. Lärarna bör inte enbart dra kopplingar till elevernas eget liv utan 

också utveckla verktyg för mer tolkande och analyserade lässtrategier. Det är bra att 

hålla en distans mellan litteraturen och verkligheten (Olin-Scheller 2008, s. 131f). Be-

greppet critical literacy och cultural literacy kan också behandlas i detta sammanhang. 

Det förstnämnda innebär att eleverna har en förmåga att avtäcka de ideologiska di-

mensionerna i exempelvis texter och andra kulturella former som nya och social medier. 

Medan cultural literacy beskrivs som den historiska informationen och de litterära verk 

som är nödvändiga för att aktivt delta i det kulturella och politiska livet (Nilsson & 

Ullström 2000, s. 46).  
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7	Slutsatser	och	framtida	studier	

Undersökningen visar att arbete med den svenska romantiken sker med utgångspunkt i 

en kulturell bildningstradition och främst genom kronologiska litterära epokarbeten. 

Lärarna berörde att det är viktig att arbeta med epokarbeten i en tydlig kontext och att 

ett litterärt epokarbete skapar en helhet i undervisningen men tiden en avgörande faktor. 

Styrdokumenten är också öppna för tolkning och skapar något av en spänning då lärarna 

nämnde att det skulle vara skönt med tydliga punkter samtidigt som de ändå uppskattar 

att styrdokumenten är öppna för tolkning. Det förekom även en diskussion om elevernas 

bristande engagemang och studien visar att lärarnas syn på elevernas intresse är 

liknande och att val av litteraturen är avgörande för att skapa engagemang bland elever-

na och att kunna väcka intresse genom att koppla ihop fritid med skola och på sätt skapa 

en positiv inställning hos eleverna. Studien visar också på en diskussion kring en litterär 

kanon och att det förekommer en tydlig kanon i läroböckerna som ofta är lokal och 

inofficiell. I studien har det även framkommit att det inte finns en central debatt om den 

svenska romantiken bland lärarna utan lokala bok- och litteraturprojekt är det som 

främst diskuteras i undervisningen. Sammanfattningsvis behandlar denna studie enbart 

den svenska romantiken utifrån frågor om lärarnas uppfattning om momentet och arbete 

med densamma samt hur lärarna ser på den svenska romantiken i styrdokumenten. 

 Vad diskussionen och den tidigare forskningen inte direkt behandlar är hur man kon-

kret kan arbeta med den svenska romantiken i skolan, vilket kan vara värt att fundera 

över och undersöka i en framtida studie. Andra förslag till studier kan undersöka frågor 

som varför den svenska romantiken inte får så stor plats i diskussion och debatt om 

litteraturundervisning i svenskämnet.  
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I 
 

Bilagor	

Bilaga A Intervjuguide 

 
Hur arbetar du med den svenska romantiken? Varför?  

 

Tycker du att det finns något värde med att arbeta med den svenska romantiken? (kultu-

rellt bildningstradition, färdighetsämne, erfarenhetspedagogiskt) 

 

Hur påverkas undervisningen utifrån en kulturell bildningstradition? Är detta det mest 

eftersträvansvärda i litteraturundervisningen?  

 

Hur tycker du att man ska väcka elevernas intresse för den svenska romantiken? Hur 

påverkas lärarens respektive elevens förväntningar och uppfattning om ämnet? 

 

Hur påverkar eleverna valet av litteratur i undervisningen?  

 

Hur tror du att mediesamhället påverkar elevens attityd till äldre romantisk litteratur? 

 

Hur griper litteraturen och tolkningen in i det liv vi lever och den värld vi lever i idag? 

 

Hur ger styrdokumenten den grund som behövs rörande den svenska litteraturhistorie-

undervisningen? Är det endast en tolkningsfråga? 

 

Tycker du att det finns några styrdokument för specifik kanon av vilka verk som bör 

beröras?  

 

Tycker du att den svenska romantiken får så mycket plats som den behöver/behövs den 

alls?  

 

Hur påverkar den svenska romantiken svenskämnets röda tråd? Ger detta ett tydligare 

sammanhang i undervisningen? 

 

Hur förhåller man sig till den svenska romantiken i läraryrket? Finns det någon gemen-

sam syn på ämnet på arbetsplatsen eller rent generellt? 



  
 

II 

 

Diskuteras litteraturundervisningen (den svenska romantiken) med arbetskollegor? Hur? 

Varför/varför inte?  

 

Finns det någon central debatt om den svenska romantiken i skolväsendet idag? Hur ser 

den ut?  

 

 


