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Sammanfattning

Huvudsyftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken August Strindbergsbild
gymnasielärare har idag, år 2005. Utifrån ett litteraturdidaktiskt, -historiskt och -
sociologiskt perspektiv undersöker vi även varifrån de har fått sin bild, vad och hur
(varför, vem, när) de förmedlar den. Samma frågeställningar ställer vi även till ett antal
svenska läromedelsförfattare som författat litteraturhistoria och antologier. Förutom det
granskar vi ett urval av  deras utgivna läroböcker som används av de gymnasielärare som
ingår i vår undersökning. Vi använder oss av kvalitativa intervjuer till lärare, kvalitativa
enkätfrågor till läromedelsförfattare samt analyserar ett begränsat urval av text och
illustrationer i deras utgivna läroböcker. Vi konstaterar att gymnasielärarna har en
schablon- och klichéartad Strindbergsbild. Den bilden överensstämmer till stor del med
vad som presenteras i de läroböcker vi undersöker. Fram till idag reproduceras samma
stereotypier angående August Strindbergs liv och författarskap i svenskämnets
litteraturundervisning på gymnasiet, vilket tidigare forskning har visat.

Nyckelord: August Strindberg, litteraturdidaktik, -historia och -vetenskap,
                    gymnasielärare, svenskämnet.
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