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Abstrakt 

Då den statliga granskningen av läromedel upphört är det upp till varje undervisande lärare att 

bedöma huruvida läromedel ligger i linje med de gällande kursplanerna eller ej. Syftet med 

uppsatsen är att granska 1800-talet i fyra läromedel i litteraturhistoria. Med hermeneutiken som 

verktyg tolkas två olika kursplaner i svenskämnet, den nu gällande kursplanen i Svenska 1 

hämtad ur Gy 11 och kursplanen för Svenska B hämtad ur Lpf 94. Tolkningen av aspekter som 

kan kopplas till litteratur ligger till grund för analysen av de aktuella läromedlen. Resultatet visar 

att de fyra läromedlen tar upp information som ligger i linje med det kursplanerna föreskriver 

och kan således möjliggöra att eleven uppnår målen när det kommer till studier av författare och 

dess verk under 1800-talet. 

 
Nyckelord: 
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Förord 

I arbetet med analysen har Daniel haft huvudansvaret för kapitel 5.1 och 5.4, medan Carl haft 

huvudansvaret för kapitel 5.2 och 5.3. I övrigt har arbetet med uppsatsen varit jämnt fördelat. 
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1 Inledning 
Det fanns tidigare en centraliserad granskning av läromedel, de granskades för att kunna få en 

kvalitetsstämpel (SOU 2008:109:185f). Idag är det upp till läraren att själv granska och sätta 

kvalitetsstämpel på läromedlen som hen väljer att använda. Vi har valt att göra en undersökning 

av läromedel då läroböcker är den enda typ av bok många läser i livet. Långström (2006) menar 

att läroboken dessutom har en särställning. De är utformade för att ge en känsla av tillförlitlighet, 

därför är det vanligt att elever och lärare använder den här typen av böcker relativt okritiskt 

(Långström 2006:101f). Nära tillhands ligger tanken om att Långström generaliserar då det 

troligtvis finns de som är mycket kritiska till läromedel. Det finns också de som inte använder sig 

av läroböcker, eller läromedel alls, men det han skriver bör tas på allvar; läroböcker används 

okritiskt i skolor idag. 

Vi har båda, våra skilda ämnesval till trots, undervisat i svenska på gymnasiet under våra 

VFU-perioder och har båda bevittnat ett användande av läroböcker på olika sätt, bland annat var 

läroboken elevernas enda informationskälla, när de studerade antiken på en av våra skolor i en av 

klasserna som vi kommit i kontakt med.  

Wikman (2004) skriver om farorna med att förlita sig blint på läroboken, elever kan, 

skriver han, få uppfattningen att det endast är genom läroböcker som man inhämtar information. 

Han konstaterar även att de tidiga läroböckerna lade större vikt vid memorering medan de senare 

uppmuntrar till reflektion. Vidare poängterar Wikman (2004) att läroboken är bra när det 

kommer till att få ett helhetsintryck av ett specifikt område. 

Det är mot den bakgrunden intressant att se vad läroböckerna faktiskt tar upp, att jämföra 

böckerna med styrdokument för att se om de tar upp det som kursplanerna säger är centralt, trots 

att läromedel inte längre granskas av någon myndighet. Det är upp till den verksamma läraren att 

granska läromedel, sponsrade som icke sponsrade (Harrie 2009:226). Samtidigt som målen för 

gymnasieämnena blivit mer vaga har läroboken fått en starkare ställning när det kommer till att 

tolka och konkretisera kurs- och ämnesplaner (Harrie 2009:224). Långström (2006), Wikman 

(2004) och Harrie (2009) menar att läroboken har en central ställning i skolan, vilket vi med våra 

erfarenheter är benägna att hålla med om. Vår känsla är att man litar på att läromedel håller 

måttet och att de böcker som används i skolan besitter en hög kvalitet. Ordet läromedel är för oss 

en kvalitetsstämpel, en etikett som förpliktigar. En enkel sökning på Google med sökorden stress 
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och lärare ger 1 290 000 träffar (31/10 – 2012), den första sökträffen är en artikel i Svd (12/2 – 

2012) som handlar om lärares hårda arbetssituation. Som lärare har man en för stor arbetsbörda 

och för att hinna med tvingas man arbeta såväl kvällar som helger 

(http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hard-press-ger-larare-somnproblem_6843711.svd). Till denna 

redan pressade arbetssituation ska alltså läggas till en granskning av läromedel. Samtidigt kan 

objektivitet i läroböcker ifrågasättas, som Malin Appelgren (KD) gör i en debattartikel i 

Aftonbladet där hon skriver att privatiseringen av bolag beskrivs på ett förenklat sätt, Appelgren 

själv väljer att kalla det för vänsterpropaganda 

(http://www.aftonbladet.se/debatt/article15631865.ab). En sådan diskussion leder oss in på 

ämnet kring huruvida läromedel tar upp det som de bör ta upp, sättet som de tar upp det på, om 

de går att använda sig av för att nå målen eller är det kanske så att de enbart kan användas för att 

tolka styrdokumenten? 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur innehållet i fyra handböcker i 

litteraturhistoria uppfyller målen av litteraturaspekten i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska 

B på gymnasiet. En avgränsning har gjorts till 1800-talet, vilket således innebär att 

undersökningen inte gör anspråk på att dra några generella slutsatser av de, för undersökningen, 

aktuella läromedlen och styrdokumenten i dess helhet. De fyra böcker som ligger till grund för 

studien är Möt litteraturen (1998) av Bengt Brodow & Ingrid Nettervik, Texter & Tankar (2005) 

av Svante Skoglund, Den levande litteraturen (2007) av Ulf Janson och Svenska timmar (2012) 

av Svante Skoglund. 

 

För att uppfylla vårt syfte har vi följande frågeställning:  

 

 Hur förhåller sig innehållet i läroböckerna till målen i Svenska 1 och Svenska B 

på gymnasiet med avseende på 1800-talet? Med innehåll åsyftas vilka verk och 

författare som får representera epoken samt vad läsaren, av läromedlen, 

informeras om gällande den aktuella tidsperioden. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Alvesson och Sköldberg, författarna av Tolkning och reflektion vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod (2008), skriver om den hermeneutiska cirkeln, som man förvandlar till en spiral för att 

kunna tolka en del av en text och sedan sätta den i samband med helheten. Man kan inte förstå en 

del av en text om man inte sätter den i dess kontext, det vill säga texten som helhet. Man kan 

heller inte förstå helheten utan delarna. Det finns även en cirkel som diskuterar förhållandet 

mellan förförståelse och förståelse, hela arbetet präglas av tolkningar, det man läser såväl som 

urval (ibid.:199). Dessa två cirklar ser författarna (Alvesson & Sköldberg 2008:201) inte som 

varandras motsatser utan snarare som komplement till varandra. Det handlar om hur man tolkar 

texter, att man inte kan tolka och förstå en del av en text om man rycker den ur sin kontext. Man 

måste också ha författarna av texten i åtanke när man tolkar texter exempelvis hens värderingar, 

att förstå personen som skrivit texten är således viktigt i tolkningen. 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att man behöver förförståelse om en text för att 

kunna få en förståelse om en ny text. För att tolka en text krävs att man har förförståelse om 

kontexten som författaren befinner sig i, har man ingen förförståelse kring ämnet går det inte att 

tolka en text. Objektiverande hermeneutik, skriver författarna, ska förstås utifrån egna standarder 

och kriterier, en positivistisk studie måste alltså bedömas utifrån positivistiska kriterier. 

Samtidigt som man granskar texter som enskilda helheter och delar som hänger ihop med 

varandra går det inte att vara fullständigt objektiv, forskarens egna referensramar och tolkningar 

spelar alltid in vid tolkningen av en text (Alvesson & Sköldberg 2008:216f). Hermeneutik 

handlar inte om att ”bryta sönder” texten, utan snarare ställa frågor till texten under tiden man 

läser den. Alvesson & Sköldberg (2008) ger fyra centrala aspekter för hermeneutisk tolkning. 

Den första är tolkningsmönster som innebär den “sammanhängande helheten av deltolkningar” 

(2008:204). Genom att tolka texten med sin förförståelse som bas får man en djupare förståelse 

för texten. Den andra är text, med det menas att det är en text man tolkar, inte fakta eller data. 

För att läsa texten och tolka den krävs att man sätter den i sin kontext för att få fram fakta ur den 

aktuella texten. Den tredje är dialog. Med dialog menar författarna (Alvesson & Sköldberg 2008) 

att man har en dialog med texten, man ställer frågor till texten, det är en dynamisk 

tolkningsprocess där man hela tiden fyller på med kunskap till den tidigare förförståelsen 

(2008:206f). Den fjärde är deltolkningar, vilket avser tolkningar av begrepp i en text, eller 
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textens kontext: “Vi bör också komma ihåg att vad som menas med “sexuellt” och “trakasserier” 

liksom allt annat är tids- och kulturbundet. Följaktligen kan vad som betraktas som sexuella 

trakasserier variera i enlighet med sociokulturell kontext...” (ibid.: 210).  
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3 Tidigare forskning 
Följande kapitel har till syfte att synliggöra den kontext i vilken vår studie befinner sig. I avsnitt 

3.1 redogörs för olika aspekter av läromedelsforskning och i avsnitt 3.2 presenteras infallsvinklar 

på läsning. Avsnitt 3.3 syftar till att knyta samman och belysa relevanta aspekter av tidigare 

nämnd forskning.   

 

3.1 Läromedel 
Tom Wikman är lektor i pedagogik och har skrivit På spaning efter den goda läroboken Om 

pedagogiska texters lärande potential (Wikman 2004), det är en undersökning vars syfte är att ta 

reda på hur texter bör utformas i läroböcker för att optimera lärandet hos elever. Det är en 

kvalitativ analys av forskning kring teoretiskt inriktade läroböcker. Wikman (2004) tittar bland 

annat på lärobokens historia där han kommer fram till att man gått från memorering av texter 

(främst bibeln) till att böckerna bara blir en av många källor till information. Användningen av 

läroböcker är fortfarande utbredd, den teknologiska utvecklingen till trots. Wikman menar att 

läroboken kan vara bra för elever när de är sjuka, eller hemma från skolan av andra anledningar, 

när de byter skola och när de studerar inför prov Wikman (2004:144). Han skriver vidare att 

läroboken är bra för att skapa ett helhetsintryck om ett område. Den optimala svårighetsnivån på 

en lärobokstext är ett område som Wikman menar kräver mer forskning, det han skriver är att en 

text inte får vara för lätt för att den då blir tråkig att läsa, men den får samtidigt inte vara för svår 

då även det kan leda till en sänkt motivation. Val av innehåll, skriver Wikman, är en process som 

går igenom en stor bearbetning innan det presenteras för elever i en lärobok. Det är viktigt att 

hitta något som kan intressera elever och starka avgränsningar måste göras för att stoffet inte ska 

bli alltför stort (Wikman 2004:147). Wikman skriver om eventuella faror med att förlita sig blint 

på läroboken, då läroböcker och läroplan inte stämmer överens till fullo, ett allt för flitigt 

användande av lärobok kan leda till att elever får uppfattningen att det är via läroboken som man 

hämtar information, att det är den rätta vägen att nå kunskap (Wikman 2004:79). 

Lars Brinks Författaren som idealgestalt är en komparativ studie, där han jämför fyra 

olika handböcker i litteraturhistoria som under en lång tid ”dominerat i skolan” (Brink 1991). 

Om Svensk litteraturhistoria i sammandrag för skolor och sjelfstudium (Warburg 1880) skriver 
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Brink i sammanfattningen om sin tolkning av boken, bland annat att kvinnliga författare ”tas upp 

och behandlas vänligt men en smula nedlåtande” (Brink 1991:26). Han gör en analys av vad som 

skrivs om författare och hur deras verk behandlas i boken, han tolkar informationen. Hela boken 

fortsätter i samma hermeneutiska anda, han tolkar vad författarna skriver om historiska författare 

och deras verk. Han beskriver även författarna till läromedlen och tolkar deras böcker utifrån den 

förförståelse han har om såväl författare som litteratur. Brink skriver själv i inledningen att det är 

en kvalitativ studie om handböcker i litteraturhistoria. 

I sammanfattningen till avsnittet om Svensk litteraturhistoria för den högre 

elementarundervisningen (Steffen 1904) jämför Brink de två dittills presenterade författarna. 

Brink fortsätter i samma anda, i sammanfattningen av hans resultat av Svensk litteraturhistoria 

för den högre undervisningen (Mjöberg 1927) jämför han de tre dittills behandlade författarna 

där han kommer fram till att Mjöberg representerar något nytt. Mjöberg menar att de litterära 

verken är viktigare än litteraturhistorien. Brink kommer fram till att Mjöberg är mer partisk när 

det kommer till religion, där han likt Warburg är kritisk i sin syn på katolicismen, Mjöberg är 

också, enligt Brink utpräglad nationalist, vilket framkommer i olika skildringar av texter 

(1991:61f). I sammanfattningen till Hjalmar Alvings Svensk litteraturhistoria I-III (1929 – 32) 

jämför Brink (1991) alla fyra författarna. Alving, menar Brink, avstår från ”ren tendensdiktning” 

och är mer neutral än vad de andra författarna är (1991:84). Brink kommer fram till i slutet av 

sammanfattningen att Alving är ett steg mot ett ”vetenskapliggörande” av ämnet litteraturhistoria. 

I analysen läggs mycket vikt på vad författarna tar upp och de jämförs med varandra, men även 

innehållet i böckerna tolkas i texten (1991:85). 

 Tre antologier – tre verkligheter (Danielsson, 1988) är en undersökning av gymnasiets 

litteraturförmedling i läroböcker. Danielsson har baserat sin undersökning på läromedel från 

1945 – 1975, hon diskuterar böckernas fostrande aspekt, urval och ideologier. Danielsson 

beskriver sitt motiv genom att berätta om ”svenskämnets kris” och hur hon år 1975 deltog i en 

fortbildningskurs i svenska, där hon fick studera ett antal böcker och det var också där och då 

hon intresserade sig för om böckerna faktiskt stämmer överens med rådande läroplan (1988:7). 

Syftet med avhandlingen, skriver Danielsson är att ”ur ett litterärt och tematiskt perspektiv 

granska de mest använda gymnasieantologierna under perioden 1945-75.” (1988:11). De 

antologier som hon undersökt är Svensk litteratur, Svenska för gymnasiet och Dikt och tanke. I 

hennes resultat beskriver hon de olika böckerna utifrån innehåll när det kommer till hur mycket 
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utrymme författare får, hur stor andel kvinnor som nämns, ämnen som tas upp och vilken typ av 

texter de olika författarna lägger störst vikt vid. I Svensk litteratur läggs stor vikt vid religion och 

nationalitet och mindre vikt läggs vid samhällsfrågor, exempelvis, även moraliska regler 

återfinns här. Hon beskriver upplägget i de olika böckerna, hur de är ordnade kronologiskt. Hon 

hittar skillnader i såväl religionsskildringar som samhällsskildringar i Svensk litteratur och Dikt 

och tanke. I Svenska för gymnasiet ser hon att urvalet av äldre texter minskat markant jämfört 

med urvalet i Svensk litteratur. Danielsson kommer fram till att antologierna ligger nära stadgor 

och läroplaner, i allmänhet. Hon kan också se att författarnas egna intressen spelar in när det 

kommer till urval, bland annat lyser författaren till Dikt och tanke Tigerströms intresse för 

modernismen igenom. Hon kommer bland annat fram till att böckerna ligger relativt nära 

läroplanen och att författarnas intressen spelar roll i urvalsprocessen. 

     

3.2 Aspekter på läsning 
Thorson (2009) har i en undersökning studerat hur svensklärarstudenter förhåller sig till litteratur 

och vilken anledning de anger till sin läsning. Genom en sammanställning av svaren som 

angivits har Thorson kommit fram till fem huvudorsaker. Kanonaspekten har en låg 

representativitet bland svaren och i anslutning till resonemangen nämns bland annat att läsning 

av litteratur kan bidra till historisk förståelse, vilket även kan tolkas som en bildningsaspekt. Den 

andra kategorin är bildningsaspekten vilken innefattas av svar som identitetsskapande, 

faktakunskap och allmänna samhällsnormer. Den tredje kategorin handlar om svar som kan 

kopplas till upplevelseaspekten och innefattas av svar som handlar om att man som läsare får 

möjlighet att leva sig in i andra världar, situationer och så vidare. Den formella 

färdighetsaspekten kopplas samman med svar som handlar om ökad skriv- och läsförmåga samt 

muntliga förmågor. Den sista kategorin berör de sociokulturella aspekterna och handlar om 

processen mellan läsaren och texten. Det vill säga vad som påverkar uppfattningen av texten. 

Som exempel nämns att läsarens tidigare erfarenheter, textens bakgrund och sammanhang spelar 

in (2009:93ff). 

Petersson (2009) presenterar i en studie vad svensklärarstudenter anser att fritidsläsning 

kan bidra till och även varför de väljer att läsa. 25 % menar att läsning bidrar till 

språkutveckling; 19 % anser att läsning kan leda till att man blir mer allmänbildad; 19 % anger 
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att läsning specifikt ger kunskap om litteratur; 17 % ser läsningen som tvång och kursplanestyrt 

och 20 % tycker att man genom läsning får mer insikt i hur andra människor tänker, hur 

samhällen och kulturer ser ut och fungerar (2009:28). Petersson presenterar även varför de 

tillfrågade studenterna läser. 74 % läser för att det är roligt; 61 % för att det är avkopplande; 

30 % för att de vill bilda sig; ca 30 % för att utveckla språket och ca 30 % för att de vill förstå sig 

själva och omvärlden (2009:28) 

Molloy (2011) har i en undersökning studerat hur man arbetar med litteratur i olika 

klassrum. Det som tydligt lyfts fram av Molloy ligger i linje med transaktionsteorin, vilken 

utvecklades av Louise M. Rosenblatt (Rosenblatt, 1994;1995), det vill säga att alla möten mellan 

läsaren och texten är unika eftersom alla de erfarenheter som läsaren bär med sig spelar in i 

läsprocessen, och att det således inte finns något rätt eller fel när det kommer till hur man som 

läsare tolkar och uppfattar en text. I ett större perspektiv innebär detta att det inte finns någon 

generell läsare (2011). 

Genom den mångfald av kulturmedium har synen på och sättet att läsa litteratur 

förändrats (Persson 2012). Persson analyserar kritiskt och kontextualiserande, genom 

kulturanalytiska studier, texter och fenomen, vilka ingår i diskursen, för att söka svar på, eller 

som han uttrycker ”inbjuda till reflektion över litteraturens värdefrågor” (2012:10). 

 Persson lyfter fram bland annat ett perspektiv på hur kultur kan tolkas, eller den bredd 

med vilken kultur kan förstås. Genom analys av skolans styrdokument har han funnit att 

begreppet kultur ständigt återkommer och han nämner som exempel matlagning, gymnastik och 

religiösa ceremonier, vidare även identiteter och erfarenheter (2012:20). Persson lägger fram 

tesen om att allt går att koppla till kultur. Samtidigt visar Persson att styrdokumenten förefaller 

motsägelsefulla då han konstaterar att begreppet kulturarv är mer avgränsat. En viktig punkt, 

som Persson lyfter fram gällande styrdokumenten, är att litteraturstudium är tätt sammanlänkat 

med värnandet om kulturarvet, litteratur är alltså kultur (Persson, 2012:20ff). I anslutning till 

detta resonemang ligger tanken om att allt även kan vara litteratur, eller i alla fall text. Med 

denna vida definition på vad text är ställer Persson frågan om detta har påverkat hur litteratur 

behandlas i skolan. I den tidigare gällande kursplanen för svenskämnet behandlas det vidgade 

textbegreppet, men Persson poängterar att tidigare genomförd forskning (Olin-Scheller, 2006; 

Persson, 2007) visar att det vidgade textbegreppet lyser med sin frånvaro i såväl undervisning 
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som i läromedel. Persson konstaterar också att det vidgade textbegreppet i nu gällande kursplan 

för Svenska i Gy 11 har plockats bort. 

Persson (2012) presenterar, i anslutning till föregående undersökning, fenomenet kanon 

genom att bland annat belysa frågan vilket syfte en kanon ska tjäna (2012:88). I mitten på 2000-

talet presenterade ett av de borgerliga partierna ett förslag om att den svenska skolan skulle 

införa en litterär kanon över svenska författare. I förslaget nämndes bland annat Selma Lagerlöf, 

Tomas Tranströmer och Kerstin Ekman. Syftet med införandet av en kanon var, enligt partiet, att 

synliggöra ”traditionell bildning, där kunskap i svenska språket och den svenska litteraturen 

skulle inta högsätet” (2012:88). Vidare förklarades i förslaget att detta skulle gynna elever som 

inte har svenska som modersmål och elever som kommer från hem utan studietradition. Dessa 

elever löper, enligt partiet, större risk att marginaliseras och hamna utanför skolan. En gemensam 

litterär kanon skulle förhindra detta då en sådan signalerar vikten av ta del av och utveckla 

språket och litteraturen (2012:88). Liknande definitioner återfinns i kursplanen för svenskämnet 

och Perssons ställningstagande i debatten om kanon och synen på den tilltro som tillskrivs 

litteratur blir tydlig, genom att uttrycka ”Det är som man vore transporterad hundrafemtio år 

tillbaka i tiden” (2012:91), när han kommenterar kursplanens syn på litteratur ”Skönlitteratur bär 

en del av vårt kulturella arv och förmedlar kunskaper och värderingar. Litteraturen fungerar som 

ett kitt i en kulturgemenskap […]” (2012:91). Han menar att litteraturen i dess traditionella form 

inte längre är den enda erkända källan till kunskap.   

3.3 Sammanställning och reflektion kring tidigare forskning 
Wikman (2004), Danielsson (1988) och Brink (1991) skriver alla tre om läromedel i sin 

forskning. Danielsson och Brink gör liknande undersökningar kring läromedel och vad som tas 

upp i dem, där den tidigare lägger större fokus vid läroplanen och den senare snarare fokuserar 

på hur författarna av läromedlen påverkar urvalet i de läromedel de skriver. Danielsson (1988) 

undersöker huruvida läromedlen stämmer överens med rådande kursplan och Brink undersöker i 

vilken utsträckning egenintresse påverkar urvalet i läromedlen. Wikman (2004) gör, till skillnad 

mot, Danielsson och Brink, ingen komparativ studie mellan ett specifikt antal böcker, han lägger 

snarare fokus vid vad en bra lärobok bör förmedla och hur den bör vara utformad. Wikman 

menar att en lärobok i dagens samhälle inte bör ha som främsta syfte att förmedla information, 

den goda läroboken bör, enligt Wikman, snarare inbjuda till reflektion. Både Danielsson (1988) 
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och Brink (1991) kommer fram till att författarnas egna intressen lyser igenom när det kommer 

till urvalet. Danielssons avhandling fokuserar på ideologi främst, men även på hur nära 

läroböckerna ligger i förhållande till läroplanen. Författaren undersöker urvalet i böckerna utifrån 

ideologi och författarnas egenintressen, där hon bland annat nämner att Tigerströms intresse för 

modernismen lyser igenom. Danielsson lägger stor vikt vid författarna till läromedlen på ett sätt 

som vi inte gör i vår uppsats. Danielsson tittar inte enbart på hur urvalet i de olika böckerna ser 

ut, hon tittar även på huruvida böckerna överensstämmer med mål och stadgar. Författaren 

kommer fram till att böckerna ligger relativt nära läroplanen, hon kommer också fram till att 

författarnas egenintresse spelar roll i urvalsprocessen. Det som gör den här undersökningen 

intressant för oss är att vi också undersöker hur läromedlen förhåller sig till kursplaner. Både 

Thorson (2009) och Petersson (2009) har utfört studier som visar på aspekter av nyttan och nöjet 

med litteraturläsning. I Peterssons undersökning görs en åtskillnad mellan vad litteraturläsning 

kan bidra till och varför informanterna väljer att läsa. Vetskapen om att läsning av litteratur kan 

bidra till exempelvis en ökad omvärldsförståelse behöver således inte vara orsaken till att man 

väljer att läsa. Bland svaren som ges i undersökningarna nämns exempelvis allmänbildning, 

språkutveckling och upplevelser. Utifrån dessa två studier kan man konstatera att informanterna 

anger högst personliga syften med sin läsning. Detta resultat ligger i linje med det Molloy 

poängterar, det vill säga att mötet mellan läsaren och texter kan te sig högst individuellt. Med 

tanke på ovanstående sammanställning kan man se att läromedel är ett komplext område då det 

ska fylla många läsares syften och behov.      
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4 Metod 
Inledningsvis redogörs för val och presentation av läromedel. I kapitel 4.2 presenteras tolkningar 

av två olika kursplaner i svenskämnet, dels kursplanen för svenskämnet, vilken ingår i Gy 11, 

dels den äldre kursplanen för svenskämnet, vilken ingick i Lpf 94. Dessa två tolkningar används 

som verktyg i den kommande analysen av de fyra handböckerna i litteraturhistoria och 

presenteras vidare i kapitel 4.3.   

I hermeneutiken besitter förförståelsen viktigt ställning och vår har sin grund i 

användandet av läromedel både som elever och till viss del som pedagoger, samt litteraturstudier 

på högskolenivå, där vi tillägnat oss den grund vi har att stå på när det kommer till litteratur och 

litteraturhistoria. Vi bör här understryka att vår förförståelse givetvis av många olika skäl skiljer 

sig åt, men det vi främst vill poängtera är att vi läst litteraturhistoria i olika ämnen, engelska och 

svenska. Vi ser dock inget problem med detta, snarare att det är positivt då vi får en bredare 

referensram som möjliggör en ökad förförståelse. 

Vår gemensamma förförståelse för kursplanerna är givetvis som elever, framförallt på 

gymnasiet. Vi anser dock att den kunskap vi erhållit genom högskolestudier på lärarprogrammet 

är av mer adekvat art, eftersom vi, genom återkommande reflektioner i olika kurser, arbetat mer 

explicit med de olika styrdokumenten. 
 

4.1 Urval 
1800-talet var en tid då romanen genomgick stora förändringar. De aktiva författarna fick, 

genom bredare publik, en förändrad status. Fler och fler människor, inte bara inom de högre 

stående klasserna, lärde sig läsa. Detta medförde att litteraturen fick en annan roll, som 

opinionsbildare, i samhället. Under detta århundrade började även synen på kvinnan och hennes 

roll i samhället sakteliga ifrågasättas, vilket innebar att fler kvinnliga författare blev erkända av 

publiken. Böckernas bok, Bibeln, var inte längre det enda man läste. Förlagen växte fram och 

författare kunde försörja sig på sitt skrivande. Det var även under 1800-talet som massproduktion 

av litteratur tog fart genom bland annat följetongsromanen, vilken fängslade människor såväl i 

Sverige som i andra länder. För Sveriges del var 1800-talet ett viktigt århundrade i 

litteraturhistorien, då två av de främsta författarna i Sveriges historia producerade centrala verk 
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för kommande generationer. På många sätt kan man se att 1800-talet var en startpunkt för hur vi 

ser på litteratur idag. 

Med ovanstående i åtanke anser vi att 1800-talet är ett viktigt århundrade och har därför 

valt att granska hur det framställs i de aktuella handböckerna i litteraturhistoria. 

 

4.1.1 Val av läromedel 
Genom samtal med personal, ansvariga för litteraturutlåning på tre kommunala gymnasieskolor i 

en kommun belägen i sydvästra Sverige, har vi fått bekräftat vilka handböcker som används av 

undervisande svensklärare. På en av de tre skolorna gick vi direkt till förstahandskällan, det vill 

säga de undervisande svensklärarna, för att få bekräftat vilken läromedel som används. De 

böcker som finns med i urvalet finns representerade på samtliga skolor, bortsett från boken 

Svenska timmar (2012) som vi valde att ha med i undersökningen eftersom den, i skrivande stund, 

är ny och dessutom anpassad för Gy 11. Av de böcker som kom på tal, vid de aktuella samtalen, 

nämndes ingen bok i litteraturhistoria som var skriven tillräckligt sent för att kunna vara 

anpassad till Gy11. Dock bör tilläggas att förlaget Liber, vilken är ansvarig utgivare för boken 

Den levande litteraturen skriven 2007, tillkännager på sin hemsida att den aktuella boken är 

godkänd att användas under Gy 11 (http://www.liber.se/gy_svenska 12-12-13). Anledningen till 

att vi inte valt endast Gy11-säkrade läromedel är att dessa läromedel används i undervisningen 

på tre kommunala skolor i sydvästra Sverige. Vi bör här understryka att vi inte har någon 

information som talar om hur eller i vilken utsträckning läromedlen används. De aktuella 

böckerna är utlånade till lärare och då förutsätter vi att de används i undervisningen.  

4.1.2 Etiska överväganden 
Vi har inte valt läromedel för att gagna vårt resultat, utan valde läromedlen efter diskussion med 

personal på de tre skolorna, som tidigare nämnts. Vi hade på förhand ingen aning om hur dessa 

böcker förhåller sig till styrdokumenten. Avgränsningen till 1800-talet skedde dels på grund av 

utrymmesskäl, dels, som vi tidigare motiverat, för att det är en viktig epok inom 

litteraturhistorien och inte för att på något sätt påverka resultatet för studien.  
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4.1.3 Presentation av läromedlen 
Svenska timmar (2012) av Svante Skoglund, är ett läromedel anpassat för Gy11 som främst riktar 

sig till de högskoleförberedande programmen. Boken tar sin början i antiken och avslutas med 

Moberg. Boken innehåller åtta kapitel, där ett kapitel ägnas åt termer och begrepp med 

anknytning till litteratur. Varje kapitel behandlar en specifik epok, eller tidsperiod, där centrala 

författare och verk diskuteras. Den beskrivs på bokens baksida med följande ord: “Här får du en 

gedigen, perspektivrik och underhållande genomgång av den västerländska litteraturen, från 

antiken till absurdismen.” Varje kapitel avslutas med studiefrågor, där ett antal frågor är ren 

faktakoll och ett antal är av det mer analytiska slaget. Första upplagan av Svenska timmar utkom 

1991, men boken som ingår i vår studie är den tredje och senaste. 

Den levande litteraturen (2007) av Ulf Janson är ett läromedel som är skriven för Lpf 94 

men även godkänd, av förlaget, att användas under Gy 11. Bokens elva kapitel behandlar de 

olika litteraturepokerna, med dess centrala författare. Den inleds med antiken och avslutas med 

ett kapitel som presenterar författare och litteratur i vår tid, där den sista nämnda författaren är 

Klas Östergren. Detta kapitel har dock en avslutning bestående av olika rockpoeter där bland 

annat Bob Dylan och Ulf Lundell presenteras. Författarporträtt blandas med utdrag ur, för 

epoken, centrala verk. Det förekommer inga instuderingsfrågor. Första upplagan av Den levande 

litteraturen utkom 1995, men det exemplaret som ingår i vår studie är den andra och senaste. 

Möt litteraturen (1998) av Bengt Brodow & Ingrid Nettervik vänder sig till elever som 

studerar svenska A och B på gymnasiet eller Komvux. Boken vänder sig främst till de 

högskoleförberedande programmen. Boken inleds med forntida litteratur och den avslutas i 

medieåldern. Boken lägger mest tyngd på 1900-talet “Eftersom gymnasieskolans kursplan för 

ämnet svenska lägger särskild tonvikt vid 1900-talets litteratur”, som man skriver i förordet till 

boken. Möt litteraturen erbjuder författarporträtt och sammandrag och korta referat från verk 

författarna skrivit. Boken innehåller tio kapitel där epoker, författare och verk diskuteras. Det 

finns inga studieuppgifter i boken, utan den innehåller endast fakta om författarna, samhället som 

de är sprungna ur och deras verk. Det aktuella läromedlet är av första upplagan. 

Texter & Tankar (2005) av Svante Skoglund är ett läromedel i litteraturhistoria som 

vänder sig till elever, som läser Svenska A och Svenska B, på gymnasiet. I bokens nio kapitel 

presenteras de olika litteraturepokerna på ett överskådligt men informativt sätt. Fakta om, för 

epoken, centrala författare blandas med handlingsreferat om och utdrag ur betydelsefulla verk. 
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Läsaren får även ta del av information om, för tiden, betydelsefulla samhällsförändringar. Med 

jämna mellanrum uppmanas läsaren att besvara de frågor som följer efter varje avsnitt. Boken 

inleds med antiken och avslutas med Selma Lagerlöf. Första upplagan av Texter och Tankar 

utkom 1998, men boken som ingår i vår studie är den andra.  

Vi är medvetna om att vissa av dessa böcker ingår i läromedelspaket innehållandes 

antologier och handböcker i litteraturhistoria. Vi vill också förtydliga att de böcker som ingår i 

vår undersökning endast innefattas av handböcker i litteraturhistoria.  

4.2 Tolkning av kursplaner 
I det inledande stycket av detta metodavsnitt nämns att tolkningar av två kursplaner kommer att 

göras. Nedan följer vår tolkning av kursplanen i Svenska 1, vilken ingår i Gy11 på gymnasiet, 

det vill säga den kurs som alla elever på gymnasiet läser. Anledningen till tolkningen av 

kursplanen är dels för att den ska ge oss en ökad förståelse för de delar av svenskämnet som 

handlar om litteraturstudier, dels för att denna tolkning kommer att användas som verktyg i 

analysen av de fyra läromedlen. Vi har även valt att göra en tolkning av kursplanen i Svenska B, 

vilken ingick i den tidigare läroplanen Lpf 94, då tre av den fyra böckerna som ingår i vår 

undersökning är skrivna under Lpf 94. Tre av de fyra läromedlen är alltså skrivna för att 

användas i en kontext, vilken inte längre är aktuell. Vi kan dock, genom tidigare presenterat 

material, konstatera att dessa tre böcker används i en ny kontext, det vill säga Gy 11. I enlighet 

med hermeneutiken har både förförståelsen och förståelsen för kontexten, i vilka de 

litteraturhistoriska handböckerna är ämnade för, en avgörande roll för att kunna genomföra 

studien och uppnå resultat (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Då vi av utrymmesskäl varit tvungna att begränsa vårt syfte har vi valt att inrikta oss på 

litteraturstudier, mer specifikt 1800-talet, och de delar av kursplanerna som vi anser går att 

koppla till litteraturstudier. Givetvis är vi medvetna om att denna tolkning är subjektiv och att de 

mål i kursplanen som, av oss, utelämnats på ett eller annat sätt också går att koppla till litteratur. 
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4.2.1 Tolkning av litteratursynen i svenskämnet 
Nedan följer en tolkning av två olika kursplaner i svenskämnet. I den första tolkningen ligger 

kursplanen i svenska hämtad ur Gy 11 till grund, medan den andra tolkningen baseras på den 

tidigare kursplanen av svenskämnet, hämtad ur Lpf 94. Genom denna kortfattade och jämförande 

tolkning strävar vi efter att få en förståelse för vilken syn på och syfte med litteraturämnet som 

finns, och om det eventuellt har förändrats.    
 

4.2.1.1 Svenska Gy 11 
Genom litteraturläsning och studier av litteratur får man möjlighet att utveckla förståelse för 

människor och världen runtomkring men det bidrar även till utveckling på det personliga 

planet, ”[…] med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.” I citatet uttrycks en övergripande antydan 

till vad litteraturläsning kan bidra till. Under rubriken ämnets syfte kan man utläsa att eleven 

skall ges möjlighet att använda litteraturen som en kunskapskälla, i vilken man kan hämta 

självinsikt och förståelse för hur andra människor lever och har det. 

 

4.2.1.2 Svenska Lpf 94 
Det kan konstateras att kursplanen för Svenska i Lpf 94, har fler specifika exempel på vad 

litteraturstudium har för syfte. I citatet nedan uttrycks bland annat tankar om att läsning av 

litteratur kan bidra till mognad och utveckling på det personliga planet. 
 

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 (Lpf 94) 

 
Genom litteraturläsning får eleverna även möjlighet till att ta del av och reflektera kring 

begreppet kultur. Man ska få möjlighet att komma i kontakt med texter som väcker lust och 

intresse. ”Genom språket sker kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande 

tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt 

och värdera.” Det blir tydligt att språk och litteratur är starkt sammanlänkade. Genom läsning 

kan eleven även tillägna sig nya begrepp och se sammanhang, utveckla logiskt tänkande, värdera 

och kritiskt granska olika fenomen. Under rubriken Mål att sträva mot går det att utläsa en 
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antydan till vad litteraturläsning kan bidra till. ”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” Detta mål tyder på att man 

genom läsning av olika typer av litteratur har möjlighet att utveckla sin fantasi och lust att lära. 

Litteratur tycks också var en av flera källor till kunskap och glädje. Genom läsning av och om 

centrala verk genom historien får man som elev också möjlighet att tillägna sig kunskap om 

författare, epoker och tankar från olika tider och kulturer. Vilket av oss tolkas som en del av 

legitimeringen till litteraturstudier. 

 

4.2.1.3 Sammanfattning 
Som nämnts tidigare har den tidigare kursplanen för svenskämnet, i Lpf 94, fler specifika 

exempel på vad studiet av litteratur kan bidra till. Gemensamt för de båda kurserna tycks vara att 

litteraturstudium och litteraturläsning kan medföra en ökad förståelse för människan och 

samhället i olika tider. Enligt Lpf 94 kan litteraturen även bidra till tillägnandet av nya begrepp 

och logiskt tänkande såväl som fantasi och lust att lära, vilket Gy 11 inte utlovar.   
 

4.2.2 Tolkning av Svenska 1 i Gy 11 
Som nämnts ovan följer här vår tolkning av den gällande kursplanen i Svenska 1 på gymnasiet. 

De citat som plockas ut och presenteras nedan är av oss tolkade och av sådan art att de går att 

koppla till litteraturstudier. När vi tolkat kursplanen har vi sökt efter nyckelord såsom författare, 

litterära verk eller skrivna texter samt samhälleliga kontexter. Vi har även sökt efter ord som kan 

kopplas till reflektion och/eller diskussion av litteratur och texter samt författare.   

Det första målet vi plockat ut beskriver några av de färdigheter inom litteraturstudier som 

eleven ska ges möjlighet att uppnå, ”kunskaper om centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.” Vi tolkar 

detta mål som studier av valfri form av text om och av såväl svenska som internationella 

författare där tiden som de verkade och levde i belyses. Eleven skall alltså ges möjlighet att läsa 

om författare och ges möjlighet att tillägna sig kunskap om dess verk. Att tillägna sig kunskap 

om ett litterärt verk kan innebära att eleven ges möjlighet att läsa det någon annan skrivit om det 

aktuella verket, men det kan också innebära att eleven får möjlighet att läsa direkt ur 

originaltexten. 
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Det andra målet som vi valt att plocka ut behandlar bland annat de färdigheter som handlar om 

att känna till vilka strategier författare, av verk från olika epoker, väljer att använda sig av i sitt 

skrivande, ”kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier.” Vi har valt att bortse från film och andra medier; 

vi tittar enbart på skönlitteratur. Genrer och berättartekniska drag tolkar vi som skrivna texter 

som uppfyller olika syften och behov och riktar sig till olika mottagare. Stilistiska och 

berättartekniska drag tolkar vi som verktygen författaren använder sig av för att få ut sitt budskap 

och nå sin publik. Dessa drag kan också brukas för att göra det skrivna mer estetiskt tilltalande. 

I det tredje målet ligger fokus vid reflektion av det som behandlas, ”förmåga att läsa, 

arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl 

kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” Vi väljer att bortse 

från den didaktiska aspekten av det här målet, eftersom vi inte tittar på vad som sker i 

klassrummet. Fokus ligger vid arbetet med skriven text producerad av kvinnor och män. Arbeta 

med och reflektera över text skriven av både kvinnor och män är vår tolkning av detta mål. 

Läsning, i dess generella bemärkelse, ser vi som ett verktyg för att nå kunskap, snarare än en 

kunskap i sig. 

Eleven ska ges möjlighet att behandla, ”skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som 

män, från olika tider och kulturer.” Det kan tolkas som att eleven bör få möjlighet att tillägna sig 

kunskaper om texter skrivna av kvinnor och män från olika tidsepoker och kulturer. Vilka 

författare som är centrala och vilka verk som bör behandlas framgår inte. Om eleven bör få 

möjlighet att tillägna sig kunskap om författare från alla epoker framgår inte heller, vilket skulle 

kunna innebära att eleven endast får kunskap om minst två kvinnliga och manliga författare.     

Eleven ska också ges möjlighet att behandla, ”centrala motiv, berättarteknik och vanliga 

stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.” 

Vi tolkar detta som att eleven ska ges möjlighet att arbeta med fiktiva, skrivna texter som är 

berättade på olika sätt och som berör olika teman. Som tidigare nämnts väljer vi att bortse från 

medier som inte innefattas av den skrivna texten. Det framgår inte genom detta mål om det avses 

texter från olika tidsepoker eller om det räcker med att eleven studerar exempel från en epok. 

Om eleven ska ha möjlighet att uppnå målen för den aktuella kursen ska eleven kunna, ”[…] 

översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

annat berättande.” Eleven förväntas alltså kunna återberätta handlingen ur ett antal utvalda, och 
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för epoken tongivande, verk. Eleven ska även kunna redogöra för likheter och skillnader mellan 

olika verk, exempelvis handling och budskap och även delge sina egna åsikter, ”[…] översiktligt 

redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och 

motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i 

berättandet.” 
 

4.2.3 Tolkning av Svenska B i Lpf 94 
Det första målet, vilket vi tolkar som en litteraturaspekt, i den äldre kursplanen handlar om att 

eleven kan jämföra det som behandlas, ”Eleven skall kunna jämföra och se samband mellan 

litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald 

studieinriktning.” Vi tolkar detta mål som att eleven får möjlighet att läsa om eller ur litterära 

texter skrivna av författare från olika epoker, länder och kulturer för att själva kunna reflektera 

kring det lästa. Eleven skall också få möjlighet att läsa texter som rör deras utbildning. Vad som 

är centralt i elevernas valda utbildning framgår inte, men en vid tolkning skulle kunna vara att 

hävda att alla texter är av adekvat art, då syftet med litteratur, vilken tidigare nämnts, bland annat 

tycks vara att man utvecklas som människa i samhället, likaså får eleven möjlighet att utveckla 

sitt språk. Att som elev få möjlighet att se samband mellan olika texter bygger på att man 

antingen läser det en person har skrivit om originaltexten, eller att eleven får möjlighet att läsa 

delar av eller hela originalverk. 

Det andra målet som behandlar litteratur i Lpf 94 handlar om att eleven ska få möjlighet 

att tillägna sig kunskap om texter och författare dels från olika tider dels får olika länder, ”eleven 

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

ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker.” Vi tolkar detta mål som att 

eleven får möjlighet att läsa om eller ur litterära texter skrivna av författare från olika epoker, 

länder och kulturer. Man kan i målet konstatera att man skall göra åtskillnad mellan svenska, 

nordiska och internationella verk. 

Om eleven ska ha möjlighet att uppnå målen för den aktuella kursen ska eleven, genom 

läsning om eller ur verk skrivna av författare från olika tider och kulturer, kunna diskutera 

likheter och skillnader, ”eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via 

böcker, teater och film och påvisar samband och skillnader.” Eleven ska också kunna uttrycka 

egna tankar om det lästa, ”eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och 
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redovisar sina intryck i tal och skrift”. Genom att läsa om verk kan eleven diskutera och uttrycka 

tankar om innehåll. Genom att läsa ur verk kan eleven diskutera och uttrycka tankar om gestalter 

och budskap. 

4.3 Sammanställning och presentation av analysverktyg 
Essensen av ovanstående kursplanetolkningar kan sammanfattas i tre punkter från vardera 

kursplan. Som tidigare nämnts kommer dessa att användas som verktyg i analysen av de fyra 

litteraturhistoriska handböckerna. 

 

Lpf 94 

 Eleven ges möjlighet att jämföra och diskutera texter 

 Eleven ges möjlighet att behandla texter från olika tider 

 Eleven ges möjlighet att tillägna sig kunskap om författare och texter från olika tider och 

länder 

 

Gy 11 

 Eleven ges möjlighet att behandla texter och författare från olika tider 

 Eleven ges möjlighet att tillägna sig kunskap om författares originalitet  

 Eleven ges möjlighet att reflektera över och diskutera text producerad av både kvinnor 

och män 
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5 Resultat & Analys 
I detta kapitel presenteras resultat och analys av de fyra undersöka läromedlen i litteraturhistoria 

för gymnasiet. Som tidigare nämnt har en avgränsning gjorts till 1800-talet i dessa fyra böcker. 

Att undersöka alla fyra böckernas fullständiga innehåll hade inte varit möjligt inom ramen för en 

C-uppsats. Som tidigare nämnt ligger tolkningen av kursplanerna till grund för analysen. Det 

kommer även att ske en återkoppling till inledningsvis presenterade forskningen. 

5.1 Möt litteraturen 
I förordet till boken beskrivs urvalet och målet med boken, att eleverna ska få möjlighet att möta 

litteratur från olika tider och epoker. Man skriver också att det lagts störst fokus vid 1900-talet 

eftersom Lpf 94 lägger större vikt vid just den här litteraturen. Kapitlet om 1800-talet heter De 

stora berättelsernas tid och inleds med en förklaring om hur samhället såg ut på den aktuella 

tiden, att nya tekniker innebar en revolution för litteraturspridning. Man skriver också om slaveri 

och att människor flyttade in till städer för att arbeta på industrier. 

Eleven ges möjlighet att läsa om ett stort antal texter och författare när det kommer till 

tiden kring 1800-talet. Man drar i boken få paralleller mellan olika verk och författare, men 

samtidigt får elever som arbetar med Möt litteraturen fakta kring hur författare påverkat och tagit 

intryck av varandra, bland annat när man skriver om systrarna Brontë där det tydligt 

framkommer att de influerats av varandra: ”Sedan systrarna var små hade de diktat ihop 

berättelser för varandra och tidvis nästan blivit besatta av sina fantasivärldar.” (Brodow & 

Nettervik 1998:144). Ett annat tydligt exempel på hur en författare influerats är: ”I slutet av 

1820-talet hade Runeberg kommit över en tysk översättning av en samling serbiska folkdikter. 

Han greps av dikternas enkla och koncentrerade form och översatte några av dem. Det gav också 

inspiration till egna dikter.” (1998:168). Läromedlet tillhandahåller information om hur 

författarnas liv påverkat deras skrivande, vilket kan hjälpa eleverna att förstå vilken kultur 

författarna är sprungna ur. Eftersom få tydliga paralleller mellan olika författare görs så förstörs 

inte elevens tolkningsförtur när det kommer till likheter och skillnader mellan olika verk. 

Däremot tolkas verken i sig i boken, elever som arbetar med Möt litteraturen får exempelvis veta 

att Röda rummet av Strindberg är samhällskritisk utan att ens behöva öppna boken. Att uppnå 

betyget E i Svenska 1 hjälper boken till med, genom att framställa olika verk och författare. 
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Brodow & Nettervik har utelämnat hjälp till att tolka och jämföra, men eleverna får till viss del 

verktyg att själva göra jämförelser, för att se samband och olikheter mellan olika verk. En 

paradox här blir att det är någon annans sammanfattning av ett verk som man läser, eleven ges 

inte chansen att själv tolka innehåll eller själv, med egna ord, återge handlingen eller centralt 

innehåll i ett verk. Boken i sig ger lite utrymme för eleverna själva att analysera, det som den 

främst hjälper till med är framställning av fakta och sammanfattningar som elever får läsa. Ett 

problem, som kan belysas, med just den här handboken är att den inte uppmanar till reflektion, 

vilket Wikman (2004:144) anser är centralt för en lärobok. Den reflektion som görs ger sig till 

känna genom att författarna ställer frågor som de själva besvarar, ofta genom att 

spekulera: ”Varför skrev då Strindberg så många historiska dramer? En viktig drivfjäder var 

säkert konkurrensen: han ville ta upp tävlan med nittitalsförfattare som Heidenstam, som 

utvecklat ett starkt historiskt intresse.” (1998:188). Ett annat exempel: ”vem var den störste 

författaren, Strindberg eller Heidenstam? Svaret ger författarna själva, utan att låta eleverna 

tänka kring det: ”De båda författarna och tidigare vännerna angrep varandra med hårda ord, och 

striden mellan de båda lägren upptog stort utrymme i pressen 1910-12. Den har kallats 

Strindbergsfejden.”. Samtidigt går det inte att utesluta att dessa frågor kan spela rollen som 

bränsle för en vidare diskussion bland eleverna.   

Det är många författare och centrala verk som nämns i boken och i vissa författarporträtt 

väver man in fakta om hur samhället såg ut och hur författare tjänade sin brödföda på ett 

lättillgängligt sätt. Avsnittet om Charles Dickens heter exempelvis “Den känslosamme 

följetongsförfattaren.” Man skriver att David Copperfield skrevs för att infria publikens 

förväntningar och att Dickens ändrade i historien efter vad läsare skrev till honom, han tog in tips 

från sina läsare. Andra böcker som nämns är Oliver Twist och Lysande utsikter, men störst fokus 

ligger vid David Copperfield. När man skriver om Honoré De Balzac så skriver man samtidigt 

om hur livet i Paris såg ut under hans liv. Pappa Goirot är den bok som får störst fokus när de 

Balzac beskrivs. Centralt i det Balzac skrev var om hur livet i Paris såg ut och hur penningen 

styrde människorna. Att han arbetade hårt och att han skrev omkring 90 romaner nämner man 

också. 

Anmärkningsvärt för den här boken är att kvinnliga författare ges väldigt litet utrymme. 

Man ska givetvis vara på det klara med att det var främst män som skrev på den här tiden, 

kvinnan hade en annan ställning i samhället än vad man har idag. Men, det som verkligen får en 
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att höja på ögonbrynen är den ringa plats som man givit till de kvinnliga författare som man 

faktiskt väljer att ta med i läromedlet, exempelvis ägnas de tre systrarna Brontë endast en och en 

halv sida. Harriet Beecher Stowe ägnas en halv sida och beskrivs dessutom med följande 

ord: ”Kvinnan som startade ett världskrig.” (Brodow & Nettervik 1998:146). Trots hennes stora 

inverkan på människor i USA under 1800-talet så ägnas hon endast en halv sida och hennes verk 

Onkel Toms stuga beskrivs mycket kort, vilket bidrar till att fördjupad information kring 

handlingen uteblir. Kursplanen för Svenska B nämner ingenting om att eleverna skall läsa 

litteratur från både kvinnor och män, de skall ”ha stiftat bekantskap med författarskap från olika 

tider och epoker.” I Svenska 1 står det däremot utskrivet under centralt innehåll att kursen ska 

behandla skönlitteratur skriven av såväl kvinnor som män. Noterbart är till exempel att August 

Strindberg ägnas tio och en halv sida medan man ägnar Selma Lagerlöf fyra och en halv sida. 

Uppdelningen av utrymme behöver inte betyda att författaren tycker att den ene författaren är 

viktigare än den andre, de elever som arbetar med den här Möt litteraturen får möjlighet att stifta 

bekantskap med såväl manliga som kvinnliga författare. Läroplanen säger ingenting om att 

elever skall få läsa lika mycket om och av kvinnor och män. I den äldre kursplanen som vi i 

arbetet tolkar står att elever skall arbeta med författare och i den senare står att man skall få läsa 

verk av såväl manliga som kvinnliga författare. Uppdelningen ger en kunskapsbank kring olika 

författare, man får läsa om flera av Strindbergs verk, bland andra Tjänstekvinnans son, Fröken 

Julie, Hemsöborna, Ett drömspel med flera. Här får man veta en hel del om handlingarna i 

verken, tillräckligt mycket för att ytligt kunna diskutera handlingen, utifrån författarnas (Brodow 

& Nettervik) sammanfattningar, men informationen kring verken är inte tillräckligt bred för att 

diskutera enskilda karaktärer i verken. 

När det kommer till Leo Tolstoj diskuteras främst Anna Karenina. Det blir svårt att 

diskutera författares gärning utifrån den i vissa fall knappa information som ges till eleverna som 

läser handboken. Det kan vara komplicerat att diskutera Tolstoj och Strindberg utifrån den här 

boken, eftersom de ges såpass olika mycket utrymme. Samtidigt får eleverna möjlighet att närma 

sig verk och författarskap från den aktuella epoken. Författarporträtten ger, i de flesta fall, 

eleverna en grund att stå på när det kommer till att förstå vad författarna kommer ifrån och vad 

de influerats av. Genom att läsa den här Möt litteraturen får man veta en hel del om den kultur 

som författarna är sprungna ur och en del om den tiden som de levde och verkade, men man får 

inte veta så mycket om hur samhället såg ut i stort, samhällena som presenteras beskrivs med 
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författaren i centrum. I vissa fall skriver man dessutom rakt ut vad författarna kan ha påverkats 

av, exempelvis när man skriver om Dostojevskij (Brodow och Nettervik 1998:154) ”Dessa tidiga 

upplevelser av grymhet och brott går tydligt igen i författarens böcker.” Man har berättat att hans 

mor dog tidigt och att hans far plågade sina bönder och våldtog deras kvinnor. Brott och straff får 

man en bred inblick i, här diskuteras även huvudkaraktärens ångest och vad som drev 

Raskolnikov till att döda pantlånerskan. Man kan också notera, när det kommer till 1800-talet i 

den aktuella boken, att ingen fakta ställs mot någon annan fakta, den inbjuder inte till reflektion 

genom studiefrågor eller arbetsuppgifter. Man skriver också sällan om influenser, vilka författare 

som influerat vilka skrivs nästan ingenting om, men paralleller mellan olika verk och författare 

dras i vissa fall. Paralleller drar författarna (Brodow & Nettervik) mellan Ibsens Ett dockhem och 

Sofokles Kung Oidipus, man beskriver hur det förflutna uppenbarar sig undan för undan och 

skriver att samma sak händer i Kung Oidipus. Samtidigt ställer boken krav på eleverna att de 

själva skall kunna reflektera kring det som de läser, att författarna själva inte gör några 

jämförelser åt eleverna skulle kunna vara ett medvetet val för att inte göra studierna för enkla. I 

vissa fall gör författarna det enkelt för eleverna genom att göra klara tolkningar kring den 

metaforik som finns i texter: ”De som talar i dikterna är symboler för människor utan onödiga 

individuella drag.” (1998:168) Man skriver här om vad Runebergs texter säger, man tolkar 

symboliken åt elever som arbetar med handboken. Detsamma gör man med Fröding, där man 

berättar att ”Livslusten känns äkta och stark i många av Frödings dikter. Ren och oblandad är 

den i ”Det var dans bort i vägen”, men oftast är den förenad med vemod eller känsla av nederlag.” 

Eftersom författarna (Brodow & Nettervik 1998) tolkar det som författarna skrivit ges ingen 

utmaning åt elever, inte heller får de chansen att själva tolka det som de läser i läroboken, 

eftersom det redan finns en färdig tolkning av det som de läst. Å andra sidan kan det här sättet att 

skriva på också tolkas som att författarna här hjälper elever som läser den här boken att tänka 

kring det som de läser, att författarna skriver egna reflektioner skulle kunna bero på att de vill 

visa för elever att det som står i böcker, av olika slag, går att tolka på olika sätt. 

Om man arbetar med den här boken får man som elev en inblick i vad som menas med 

realism och naturalism, vilket man skall kunna för att nå upp till målen i såväl Svenska B som 

Svenska 1. I Svenska B står det att man skall stifta bekantskap med författarskap från olika tider 

och epoker och i Svenska 1 skall olika stildrag och centrala motiv behandlas. Här ställer man 

också realism och naturalism i kontrast till romantik, vilket inte behöver vara fel, men samtidigt 
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så beskriver författarna själva skillnader mellan de olika strömningarna istället för att eleverna 

själva får fundera kring vad det är för skillnad mellan realism och romantik i litteratur. Å andra 

sidan kan man se det som att författarna (Brodow & Nettervik 1998) öppnar tolkningsdörren åt 

elever som arbetar med den aktuella boken. Man har som elev möjligheter att uppnå målen 

genom att läsa i den här boken. 

Möt litteraturen (Brodow & Nettervik, 1998) är ett läromedel som innehåller mycket 

fakta, boken tillhandahåller information som hjälper elever att klara av att uppnå målen i 

Svenska B och Svenska 1. Wikman (2004:143f) skriver: “Lärobokens intentionella avsiktliga 

uppgift är att presentera den kanon som för tillfället som det essentiella kulturarvet.” Den här 

boken bidrar till att befästa den kanon och hjälper lärare att ta fram de centrala verken och 

därigenom hjälpa till att tolka kursplanen, som Harrie (2009:224) skriver. 
 

5.2 Texter och tankar 
I den inledande presentationen till denna handbok förklaras att de författare och texter som valts 

ut har något att säga läsare även idag. Man får genom läsningen av Texter och tankar (Skoglund 

2005) en överskådlig genomgång av alla epoker. Vidare konstateras att man får ta del av rejäla 

författarporträtt av de viktigaste författarna samt ett urval av de främsta texterna. Skoglund 

(2005) understryker i inledningen att de flesta representerade författarna är män och att detta inte 

ska tolkas som ett nedvärderande av kvinnan. Istället beror detta på att kvinnor genom tiden inte 

fått lika stort utrymme inom litteraturen. Avsnittet som behandlar 1800-talet är uppdelat i två 

kapitel om ca 70 sidor. Det första behandlar internationell litteratur och det andra fokuserar på 

svenska författare. 

Kapitlet om 1800-talet, som tilldelas rubriken De stora romanernas tid, inleds med en 

beskrivning, bestående av fem punkter, av Västeuropas och Nordamerikas förändring genom 

industrialiseringen. Hur människor flyttade in till städerna och en ny samhällsklass växte fram. 

Genom denna presentation får läsaren en överskådlig inblick i hur samhället, i vilken författarna 

verkade, såg ut. Avsnittet om Charles Dickens inleds med en skildring av hur han växte upp, vad 

och hur han skrev. Därefter följer textutdrag ur David Copperfield. I texten finns förklaring av 

vissa äldre ord och lättillgängligheten möjliggör en ökad förståelse för läsaren av handboken. 

Efter utdraget följer uppgifter till eleverna. Frågorna behandlar texten i Texter och tankar och 
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fungerar som kontroll på att texten lästs, men de öppnar också upp för reflektion, och då inte 

enbart fokuserat på textutdraget. Exempel på frågor: ”På ett ställe hänvisar Dickens till Bibeln 

och den kristna tron. Var? Förstår du hänvisningen?” eller ”Sverige är ett av få länder som 

lagstiftat mot aga. Tycker du att det är bra? Varför saknar många länder en sådana lag, tror du? 

Genom att läsa avsnittet om Dickens, i handboken, får eleven en överblick av vad författaren 

skrev och hur han levde. 

Författaren till Texter och tankar (2005) har valt att presentera Fjodor Dostojevskij på ett 

liknande sätt som gjordes med Dickens. Läsaren får ta del av information om hur Dostojevskij 

växte upp, vad och hur han skrev. Det finns också textutdrag ur några av hans mest kända verk. 

Avsnittet avslutas med ett längre utdrag ur Brott och straff följt av frågor som är kopplade till 

utdraget, men de kan även sätta igång tankeprocesser gällande läsarens personliga upplevelser av 

det lästa. Exempel på frågor ”Vilket intryck får du av Raskalnikov? Hur föreställer du dig att han 

ser ut?” eller ”Är skildringen av mordet obehagligt att läsa?” 

Porträttet som får avsluta kapitlet om de internationella författarna under 1800-talet 

behandlar systrarna Brontës leverne och inverkan på epoken. Som läsare, av handboken, får man 

reda på den särställning kvinnliga författare fick dras med. Korta handlingsreferat ur de två 

främsta verken, blandas med information om stilistik och motiv. Avsnittet om två sidor avslutas 

med ett batteri frågor, vilka förutsätter närläsning av Svindlande höjder. De handlingsreferat av 

Jane Eyre och Svindlande höjder, som presenteras ger läsaren en snabb inblick i vad verken 

handlar om.     

I den tolkning som gjorts av kursplanen för Svenska B står att läsa att ”eleven får 

möjlighet att läsa om eller ur litterära texter skriven av författare “/…/ kunna reflektera kring det 

lästa”. För betyget godkänt krävs att eleven får möjlighet att läsa ur eller om ett litterärt verk. 

Eleven ska dessutom kunna diskutera det lästa. Det framgår dock inte hur många olika texter från 

olika epoker som eleven bör tillägna sig. Således uppfyller de tre avsnitten kraven för att eleven 

ska ha möjlighet att uppnå målen, när det gäller litteraturaspekten av kursen. Eleven får, genom 

läsning av kapitlet om de två författarna och systrarna Brontë, en översiktlig sammanfattning av 

hur författarna levde och verkade. Eleven får också läsa både om och ur ett antal, för epoken, 

betydelsefulla verk. De avslutande frågorna möjliggör en reflekterande diskussion. Huruvida 

frågorna är relevanta för elevens läsprocess, upplevda intryck, vilket Molloy (2011) understryker 
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är essentiell för huruvida ett tillägnade ska ske, är givetvis svårt att avgöra då dessa är högst 

individuella. Man kan dock konstatera att de ligger i linje med vad kursplanen föreskriver. 

I tolkningen av den nu gällande kursplanen Gy11 ska eleven bland annat få möjlighet 

att ”arbeta med och reflektera över text skriven av kvinnor och män”. Vidare ska eleven få 

möjlighet att tillägna sig ”texter som uppfyller olika syften och behov och riktar sig till olika 

mottagare”. För att eleven ska kunna uppnå målen ska eleven bland annat ”översiktligt återge 

innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk” och ”kunna översiktligt 

redogöra för samband mellan olika texter genom att ge exempel på olika handlingar och 

budskap”. Med undantag för svenska skönlitterära verk uppfyller kapitlet om de författarna den 

litterära delen av svenskämnet. Likaså får eleven möjlighet att tillägna sig den kunskap som 

krävs för att uppnå målen. Det eftersom eleven, genom läsning av det aktuella kapitlet i 

handboken, får läsa om både författare och deras verk. Man kan notera att läsaren inte får läsa 

något utdrag av verk skrivna av systrarna Brontë, dock får man läsa om verken. Enligt 

kursplanen tycks detta inte vara något problem. Genom de tidigare nämna frågorna som tillhör 

författaravsnitten får läsaren möjlighet att reflektera över det lästa. 

Som nämnts ovan gör författaren av boken en uppdelning av 1800-talet. Föregående 

avsnitt behandlade ett urval av internationella författare och nedanstående avsnitt presenterar, likt 

handbokens indelning, ett urval av svenska författare under realismen. Skoglund (2005) har valt 

att rubricera kapitlet med ”Strindberg, Lagerlöf och det svenska 1800-talet”, vilket ger läsaren en 

föraning om var fokus kommer att ligga. 

Likt det föregående kapitlet inleds detta kapitel med en sammanfattad presentation om 

fem punkter av hur det svenska 1800-talet växte fram. Sverige utvecklades till ett industriland, 

den allmänna folkskolan kom till, nordiska författare slog igenom internationellt, 

nationalromanens blomstertid och hur synen på författare förändrades. Därefter följer ett avsnitt 

där August Strindberg och Selma Lagerlöf presenteras. Den förstnämnde tillägnas femton sidor 

medan den senare får nio. Hos båda är textutdrag och efterföljande frågor inkluderade. 

I avsnittet om Strindberg får man som läsare, av handboken, reda på hur han levde och 

hur han uppfattades av sin samtid. Frågan om vari hans storhet ligger ställs. Hans inställning i 

kvinnofrågan fastslås. Kort handlingsreferat av, följt av inledningsraderna ur, Röda rummet 

presenteras. Man får reda på vad kritiker tyckte om verket. Att Strindberg inspirerats av Dickens. 

De efterföljande sidorna ägnas åt att redogöra för ett antal av hans mest kända verk. 
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Handlingsreferat blandas med Strindbergs avsikter med verken, hur de uppfattades av samtiden 

och hur de kan tolkas av läsaren till verken. Det avslutande avsnittet om Strindberg är ett utdrag 

om sex sidor ur Röda rummet. Detta avrundas med fyra frågor vilka har anknytning till det lästa 

utdraget. 

Om Selma Lagerlöf får man som läsare, av handboken, veta hur hennes författarskap tog 

sin början. Därefter följer handlingsreferat ur Gösta Berlings saga, Jerusalem, Kejsarn av 

Portugallien och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Handlingsreferat blandas med 

hur verken togs emot och uppfattades av samtiden. Avsnittet om Lagerlöf avslutas med ett utdrag 

ut Kejsarn av Portugallien, följt av tre frågor. 

Kapitlet om de två författarna kompletterar, av naturliga skäl, den kunskap som krävs för 

att ha möjlighet att uppnå målen när det gäller Svenska B. Förutom kunskap om svenska litterära 

verk, satt i dess sammanhang får eleven även möjlighet att ställa de två författarna mot varandra 

och jämföra deras författarskap. Genom de tillhörande frågorna ges eleven också möjlighet att 

diskutera innehåll och i viss mån karaktärsdrag. 

När det kommer till målen svenska i Gy 11 råder det ingen större skillnad. Genom 

läsning av kapitlet får eleven exempelvis ”möjlighet att läsa om eller ur litterära texter” 

och ”[möjlighet] att reflektera kring det lästa”. Både Thorson (2009) och Petersson (2009) visar 

genom sina undersökningar att det råder ytterst skilda uppfattningar om vad syftet med 

litteraturläsningen är. Alla människor har genom sina tidigare erfarenheter olika uppfattningar 

och Molloy (2011) pekar på en viktig punkt när hon säger att mötet med en text kan te sig vitt 

skilt beroende på vem som läser texten. Därav kan frågor av den typen som Texter och tankar 

tillhandahåller påverka läsaren, å andra sida kan de givetvis öppna upp för en vidare diskussion.    

5.3 Den levande litteraturen 
I Den levande litteraturens inledande presentation utger sig boken för att vara anpassad till 

gymnasiets A- och B-kurs i svenska. Avsnittet om realismen är uppdelat i två kapitel där det 

första behandlar internationella författarskap och det andra begränsas till Norden. Det förklaras 

att boken innehåller två kursnivåer, då det vid sidan om den ordinarie texten finns 

fördjupningsavsnitt. Dessa kan dock förbises utan att helhetsförståelsen blir lidande. 

Kapitlet om den internationella litteraturen inleds med en presentation av epoken. Den 

information som läsaren, av handboken, får ta del av är exempelvis att författarna får en ny 
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ställning i samhället, då fler och fler lär sig läsa och börjar läsa böcker, vilket innebär att de nu 

kunde börja tjäna pengar på att skriva. Fler och fler läsare såg både nyttan och nöjet i läsning. 

För att förlagen skulle tjäna mer pengar utvecklades följetången, billighetshäften och så vidare. 

Det var dock fortfarande mycket vanligt att man vare sig orkade eller kunde läsa, främst i de 

lägre klasserna. Det berättas också om att dagstidningarna, genom en effektiviserad 

massproduktion, på allvar fick en bredare publik. 

I både den senaste kursplanen i Gy11 och den äldre i Lpf 94, för svenskämnet går att 

utläsa att eleven ska få möjlighet att sätta in författarna i ett sammanhang, vilket tolkas som en 

epok eller en tidsperiod. Exempelvis ”studier av valfri form av text om och av såväl svenska som 

internationella författare där tiden som de verkade och levde i belyses”, vilket är vår tolkning av 

målet ”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.” ur Gy11. En snarlik tolkning finns även 

representerad i Lpf 94 ” […] får möjlighet att läsa om eller ur litterära texter skriven av författare 

från olika epoker, länder och kulturer”, vilket är vår tolkning av ” Eleven skall ha tillägnat sig 

och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap 

med författarskap från olika tider och epoker.” Rimligtvis måste eleven då få möjlighet att 

tillägna sig kunskap om epoken i fråga, vilket ges i inledningen av kapitlet. 

Den första författaren som får representera 1800-talet är Charles Dickens, vilken 

presenteras som en följetongsförfattare. Vidare får man som läsare ta del av delvis utförliga 

handlingsreferat av Dickens mest centrala verk, exempelvis Oliver Twist och David Copperfield. 

Det redogörs också för hur Pickwickklubben kom till och att den efter ett tag blev storsäljare. 

Temat för hans böcker beskrivs som uppror mot de som hade makten, de som bär ansvaret för 

misären i samhället. Förklaringen till att han skrev om det han gjorde beror, enligt handboken, på 

hans egen bakgrund. När Dickens var tolv år hamnade hans föräldrar i fängelse på grund av 

obetalda skulder och han blev tvungen att klara sig på egen hand. I anslutning till beskrivningen 

av verken finns även information om hur de togs emot av samtiden och vad det betytt för 

eftervärlden. Dickens själv beskrivs som borgerlig och liberal samtidigt som han var moralist och 

att han klandrade den härskande klassen för dess grymhet mot arbetare och fattiga. Det förklaras 

att hans skrivande skulle väcka medlidande och opinion. 

Som nämnts i presentationen om denna bok finns det avsnitt där läsaren kan fördjupa sig 

i epoken. Efter avsnittet om Dickens följer ett kort fördjupningsavsnitt där det beskrivs att många 
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författare fick stå tillbaka för vissa inslag i det som skrevs exempelvis erotik och för starka 

våldsinslag. Detta hindrade författare som systrarna Brontë och Dickens. En förklaring som ges 

till denna ”censur” var den nya publiken som vuxit fram, därmed var texterna tvungna att 

anpassas. Konkurrensen om läsarna var alltså hård. 

 I avsnittet om systrarna Brontë berättas det att kvinnans uppgift under 1800-talet var att 

vara en god fru och mor. Att vara författare ansågs inte lämpligt. Därför var det många kvinnliga 

författare som skrev under pseudonym, bland annat systrarna Brontë. Därefter följer ett avsnitt 

om tre sidor där det berättas om systrarnas uppväxt och om två av de mest kända verken Jane 

Eyre och Svindlande höjder. Om Jane Eyre berättas att den väckte stor uppståndelse för dess 

chockerande öppna skildring av kärlek, vilket Dickens inte ens kom i närheten av. Därefter följer 

ett handlingsreferat. Svindlande höjder beskrivs tillhöra genren skräckromantik, därefter följer ett 

handlingsreferat. I texten ställs inga frågor, det är endast fakta om innehåll som framkommer. 

Avsnittet avlutas med informationen att romanen, vid utgivningen, inte fick lika stor 

uppskattning som Jane Eyre men att den med tiden blivit en klassiker. 

 Honoré De Balzac presenteras som en författare med stora ekonomiska problem. 

Skrivandet innebar ännu högre skulder. Genom allt skrivande hittade han ändå sig nisch, att 

skriva om passion till affärsliv. Det ställs en fråga till läsaren som tycks sammanfatta Balzacs 

skrivande ”Vad händer med ett samhälle där alla är ute efter att sko sig på andras bekostnad?” 

(Jansson, 2007:146). Pappa Goriot blir debuten i en serie romaner av Balzac. Som läsare får man, 

genom handlingsreferat, en snabb inblick i vad romanen handlar om. Nämns också gör 

Förlorade illusioner och Kurtisanernas liv. Det görs också en jämförelse mellan Pappa Goriot 

och Goethes Faust. Balzacs samlingsverk, i vilken han samlat ca hundra romaner, döper han till 

Den mänskliga komedin och är då en blink till Dantes Den gudomliga komedin. Därefter följer 

ett avsnitt som beskriver huruvida Balzac är realist eller romantiker, och ställer upp olika 

karaktärsdrag i författarens texter. 

 Jules Verne får ingen egen rubrik men dock en halv sida där en kort sammanfattning av 

hans liv och uppkomsten av olika romaner presenteras. Nämns gör Fem veckor i en ballong, Till 

jordens medelpunkt, Från jorden till månen, En världsomsegling under havet och Jorden runt på 

80 dagar. Det berättas att de samtida läsarna som ställdes inför dessa romaner möttes av otroliga 

äventyr. Det skapades också en ny typ av litterär hjälte som man inte sett tidigare, det vill säga 

uppfinnare och vetenskapsmän. 
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Efter avsnittet om Verne följer ett stycke där man som läsare, av Den levande litteraturen, får 

reda på att det under 1800-talet uppkom en ny syn på världens uppkomst, vilket ledde till en 

annan syn på kyrkan. Detta var i sin tur en början på en ”modern människosyn”. I och med 

kyrkans försvagade ställning får en ny typ av författare plats i samhället, dessa författare kan 

skriva om bland annat social misär och sexualitet. 

Guy De Maupassant får tillägnad två sidor varav en större del är handlingsreferat om 

Fettpärlan. Det berättas att författaren inte lyckades bli lika känd som sina samtida kollegor. 

Däremot har han av eftervärlden betraktats som en av de största. Man får veta att han skrev om 

vardagsliv och vanliga människor. De uteblivna känsloyttringarna från författaren kan, av hans 

läsare, uppfattas provocerande. Författaren beskrivs som duktigt att på litet utrymme måla upp 

miljöbilder. 

Gustave Flaubert presenteras som den förste naturalisten med förklaringen att han 

ingående gestaltar sina karaktärer och noggrant beskrev den livsmiljö och det andliga klimat i 

vilka de levde. Man får som läsare, av handboken, också veta att många av författarens verk 

rörde om i opinionen. Han blev bland annat åtalad för hans roman Madame Bovary. Avsnittet om 

Flaubert avslutas med ett handlingsreferat om Madame Bovary. 

 Émile Zola presenteras som naturalismens största, han slogs och ifrågasatte ledare och 

auktoriteter, och kämpade för demokratiska rättigheter. Ett kort handlingsreferat om Thérèse 

Raquin följt av presentation av Krogen och Nana. Med Den stora gruvstrejken beskrivs 

arbetarna som samhällsklass för första gången i litteraturen. Ett utdrag ur verket presenteras, följt 

av ett stycke där det beskrivs vad Zola ville förmedla. Därefter följer korta referat av Jorden och 

Människans längre jag. 

 I avsnittet om Leo Tolstoj får läsaren, av Den levande litteraturen, reda på översiktlig 

information om hur författarens liv såg ut. Ett handlingsreferat om verket Krig och fred fogas 

samman med information om vad författaren ville förmedla med verket. I presentationen av 

Anna Karenina får man ta del av handlingen genom ett kort handlingsreferat. Därefter förklaras 

att det är den mest lästa och omtyckta romanen. Det förklaras att avsikten med verket var att 

skildra vart den passionerade kärleken leder om den inte tyglas och inte, som många uppfattar, 

en hyllning till den. 

Avsnittet om Fjodor Dostojevskij inleds med en kort berättelse av hur verket Döda huset 

kom till. Läsaren av handboken reda på att Dostojevskij bland annat varit fånge i Sibirien och 
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varit med om en skenavrättning. Det berättas att han skrev om frågor som ”Vad är ont och vad är 

gott i livet?”, ”Varför far de goda människorna så illa?”, ”Finns det en Gud och om han finns 

varför låter han människorna plåga varandra så? Därefter följer handlingsreferat om Brott och 

straff vilken presenteras som författarens mest kända roman. Därefter kommer handlingsreferat 

från Idioten. 

 I kapitlet om Nordens 1800-tal behandlas bland annat Almqvist, Bremer, Runeberg, 

Fröding, Andersen, Ibsen, Strindberg och Lagerlöf. De nämnda författarna tilldelas mellan en 

och fyra sidor, medan Strindberg avhandlas på tolv sidor. Läsaren får, i likhet med läsningen om 

de internationella författarna, reda på hur de levde och verkade. Handlingsreferat av de mest 

centrala verken blandas med information om vad författarna hade för avsikter med det skrivna 

och hur de aktuella verken uppfattades av samtiden. Som läsare får man även möjlighet att ta del 

av korta utdrag ur några av Frödings mest kända dikter. Det som gör att Strindberg får större 

utrymme än de övriga författarna är delvis för att varje verk får en mer djuplodande genomgång, 

medan vissa verk av de övriga författarna endast berörs flyktigt. 

 De två kapitlen om nordiska och internationella författare under 1800-talet följer ett givet 

mönster. Som läsare av Den levande litteraturen sätts man inledningsvis in i en kontext, det vill 

säga 1800-talet, varefter man får ta del av mer detaljerade levnadsöden. Genom handlingsreferat 

av de mest centrala verken får läsaren av denna bok en överskådlig bild av vad verken handlar 

om, hur författaren skriver och vad som är det centrala i verken. Genom läsning av denna bok 

ges eleven möjlighet att ta del av information som krävs för att uppnå målen för svenskämnet, då 

kursplanen i svenska 1 i Gy 11 bland annat säger att eleven ska ha ”kunskaper om centrala 

svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i 

ett sammanhang.” Givetvis kan man ställa sig frågan huruvida eleven verkligen får möjlighet att 

tillägna sig kunskap om centrala verk då Den levande litteraturen innehåller handlingsreferat. 

Det kan då inte handla om någon djupare kunskap, snarare en översiktlig. Detta är dock inget 

kursplanen preciserar. Som läsare får man även ta del av information om hur författarna skrev, 

vilket bör kunna kopplas till målet ”kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska 

drag […]”. Som framgår av presentationen av det empiriska materialet tillhandahåller kapitlet ett 

relativt brett urval av författare och verk, där vissa ägnas mer utrymme än andra. För att eleven 

ska ha möjlighet att uppnå målen för kursen ska hen bland annat ges möjlighet att ”[…] 

reflektera över skönlitteratur från olika tider”. Man kan här ställa sig frågan, om eleven ges den 
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möjligheten då det inte förekommer några längre utdrag ur centrala verk. Givetvis tillhandahåller 

Den levande litteraturen översiktlig information, men för att en djupare textanalys eller 

diskussion av exempelvis karaktärer ska kunna ske krävs om inte närläsning av hela verk så i alla 

fall längre utdrag. 

5.4 Svenska timmar 
Skoglund skriver i förordet om varför man ska studera litteraturhistoria, han berättar att 

människan är ett berättande djur, att det var ur människans berättarlust som litteraturen föddes. 

Han skriver att man läser för att roas, skratta, gråta och beröras, hans ingång till studiet av 

litteraturhistoria är att det ska vara underhållande. 1800-talet är uppdelat i två olika kapitel, eller 

delar: Från romantiken till realism och från Almqvist till arbetarlitteraturen. Skoglund (2012) 

börjar med att beskriva romantiken som att känslan var det viktigaste för författarna, att 

författarna fokuserar på själen istället för samhället. Skoglund beskriver den realistiske 

författaren som verklighetsskildrare, man var nu mer samhällskritisk och kvinnorna började ta 

mer plats, både som läsare och författare. Att romantikerna dyrkade den lantliga naturen och att 

realisterna ofta skildrade de snabbt växande storstäderna får man också läsa. Kapitlet avslutas 

med studiefrågor där vissa frågor är ren faktakoll och ett antal är av mer analytiskkaraktär. 

Skoglund redogör också för politiska och vetenskapliga strömningar i detta kapitel, man får läsa 

kort om kommunismen och Marx kommunistiska manifest. Darwins utvecklingslära diskuteras 

också kort och att hans lära ledde till att man började se på människan på ett nytt sätt. Efter det 

följer ett kort stycke om Nietzsches filosofi som har sin utgångspunkt i att det inte finns någon 

Gud och att detta influerade Strindberg. Varje kapitel innehåller ett stycke som heter “se 

människan!” där livet under den aktuella tiden beskrivs. Det här är ett av de 

användningsområden som Wikman (2004, 144) diskuterar, boken ger ett helhetsintryck av ett 

område, i detta fall 1800-talet. 

Den första typen av verk som nämns är skräckromanen och då diskuteras Frankenstein av 

Mary Shelley. Man får som elev veta under vilka förhållanden som boken skrevs, i övrigt så får 

man inte veta så mycket om Shelley. Svenska timmar tillhandahåller en ansenlig mängd utdrag ur 

de litterära verken som behandlas, ur Frankenstein får man läsa ett par korta utdrag, men inte så 

mycket om själva handlingen, det står dock att Frankenstein kan läsas som en kritik av 

upplysningens idéer om kunskap. Skoglund skriver att det fanns en skräck bland romantikerna 
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för vetenskapens snabba framfart. Det står också att Frankenstein är sprungen ur en 

berättartradition som kallas gotisk. Gotisk förklaras som att det var inne med torn, ruiner och 

kyrkogårdar för att skapa en mystisk stämning i romanerna. 

När författaren (Skoglund 2012) beskriver Honoré de Balzac, så beskrivs han som 

realismens grundare. Man får inte läsa så mycket om hans verk, men man får istället läsa ett 

utdrag på en halv sida, där en bostad beskrivs, detta för att eleverna ska få en chans att se på 

vilket sätt han skrev (Skoglund 2012:216). Man skriver också om honom att hans fokus främst 

var psykologiskt, att element kring karaktärer berättar något om något om dem. Här får läsaren 

av Svenska timmar chans att själv bilda sig en uppfattning kring en kortare text skriven av en 

realistisk författare, ingenting är på förhand tolkat. På samma sätt skriver Skoglund (2012) om 

romantiken, detta ger läsaren chans att själva se skillnader mellan romantikens författares sätt att 

skriva och realismens författares sätt att skriva. Att Skoglund (2012) lägger upp boken på det här 

sättet gör att eleverna själva får större möjlighet att reflektera kring författarnas sätt att skriva. 

Det står också att De Balzac var en arbetshäst och skrev omkring hundra böcker, han skrev den 

ena romanen efter den andra för att kunna betala skulder. Böckerna handlar oftast om girighet 

och penningens makt, skriver Skoglund (2012). Man får inte veta så mycket om vare sig Balzacs 

romaner eller hans liv. 

Jane Austen och systrarna Brontë (Charlotte och Emily, enbart) skrivs det om under 

samma stycke. Jane Austens Pride and Prejudice (Stolthet och fördom) diskuteras och man 

citerar även den inledande meningen av boken. Jane Austen gav ut sina böcker under 

pseudonymen By a lady och hon var ointresserad av att knyta kontakter med andra författare. 

Man skriver att hon snarare skrev realistiskt än romantiskt, att hon var väldigt ironisk. Om själva 

boken, Stolthet och fördom, får man inte läsa så mycket, men man får läsa ett inlägg på ett forum 

skrivet av en amerikansk lärare, som diskuterar hur löjlig den värld som Austen skildrar är. Man 

får följa huvudpersonens väg mot ett äktenskap. Austen skriver om sin tids konventioner, men 

Skoglund skriver att det inte per automatik betyder att hon accepterade dem, han skriver att bara 

för att hon skrev böcker där kvinnan var beroende av sin man så betyder inte det att det var något 

som hon stod bakom. Här får eleverna läsa att inte alla som skrev under en viss period skrev på 

ett visst sätt, att man inte tvunget skrev romantiskt bara för att man var född under en viss tid. 

När det kommer till Systrarna Brontë får man bara läsa om två av dem, Charlotte och 

Emily. Man lämnar alltså Anne därhän. Man får veta att de två är systrar och att Charlotte var 
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gift med en präst, ett äktenskap som inte återspeglar det som hon beskriver i Jane Eyre.  

Skoglund (2012) skriver att Jane Eyre av Charlotte Brontë ”funkar”, vad han menar med ordet 

funkar, lämnas åt läsaren att avgöra. Det är det enda verk som “funkar” i läromedlet när det 

kommer till framställningen av 1800-talet. Skoglund (2012:219) skriver inte så mycket om 

handlingen, men han skriver att romanen framställde en kvinna på ett sätt som var unikt på den 

tiden – en kvinna som ville vara livegen. Skoglund lägger in kommentarer inom parenteser som 

är mycket svårtolkade, han lägger som exempel in “(och förmögne!)” (Skoglund 2012:218) när 

han beskriver kärleken som Jane hittar. Symboliken kring “the mad woman in the atic” 

diskuteras, och Skoglund (2012) beskriver det som en symbol för den förtryckande kvinnorollen 

i det victorianska England. Boken fick ett varmt mottagande och den skrevs under pseudonymen 

Currer Bell. Om Emily Brontë skriver man att hon inte fick alls samma mottagande (Charlottes 

Jane Eyre, som blev hyllad i pressen) som sin syster, Skoglund (2012) skriver att man såg den 

som för oestetisk, rå och fylld av låga, primitiva passioner. Wuthering heights omnämns ofta som 

1800-talets största kärleksroman, men den blev stor och erkänd först på 1900-talet. Man får som 

läsare av Svenska timmar också ta del av ett kort stycke ur hennes verk. Inte heller här får man 

läsa så mycket om handlingen, man får inte läsa så mycket om systrarnas liv heller, den kultur 

som de kommer ifrån skriver han (Skoglund 2012) ingenting om, bortsett från att han nämner att 

fadern var präst. 

Stycket om Charles Dickens inleds med ett citat från romanen Oliver Twist (Skoglund 

2012:221). Man får läsa om bokens handling och slut, samt huvudtemat, Olivers liv – från fattig 

till förmögen arvtagare. Man får också läsa att det är en realistisk roman om man främst tänker 

på Dickens sätt att skildra miljöer, detta påstående backas upp med ännu ett citat. Skoglund 

(2012) skriver också att Dickens kvinnoskildringar ofta är platta, änglar eller satkärringar 

beskrivs de kvinnliga karaktärerna som (2012:222). Personskildringarna är över lag inte särskilt 

realistiska (syftar på litterär rörelse), får man läsa i (Skoglund 2012). Det är en samhällskritisk 

bok, slår Skoglund (2012), fast, som så många andra av hans verk: ”I andra romaner – som 

Nicholas Nickleby, Bleak House och Hard Times – riktar Dickens sin samhällskritik mot 

kriminalvård, internatskolor och fabriksägare.” (Skoglund 2012:222). Det är på många sätt hans 

hårda uppväxt som går igen i hans litteratur, skriver författaren (ibid). Många av de realistiska 

författarna upprördes över förhållandena i de nya industristäderna, man får här veta lite av vad 

författarna skrev för, var deras kreativitet föddes (Skoglund 2012:223). Dickens inledde sin bana 
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som journalist, som många andra av realismens författare. Han skrev reportage från Londons 

domstolar och från parlamentet, skriver Skoglund (2012:222). Man får också läsa att mycket av 

det som Dickens skrev kan läsas som inlägg i samhällsdebatten, bland annat så är Oliver Twist 

kritik mot den engelska fattigvården.      

Nästa stycke heter Amerikanska röster som inleds med en liten historisk beskrivning av 

Amerikas historia. Skoglund (2012:226) väver in att inbördeskriget bland annat grundade sig i 

olika syn på slaveri och börjar sedan skriva om Harriet Beecher Stowe. Det skrivs lite om Onkel 

Toms stuga och att den skrevs som en reaktion, en protestakt mot slaveriet och att den var ett 

slag för mänskliga rättigheter. Skoglund citerar också Lincoln och funderar kring att det nog kan 

ha legat en del i hans ord: ”den lilla kvinnan som skrev en bok som satte igång detta stora krig.” 

(Skoglund 2012:226). Man får inte läsa så mycket om eller ur boken Onkel Toms stuga, vad den 

handlar om, eller själva handlingen i Svenska timmar. Nästa verk som beskrivs i detta stycke är 

Moby Dick av Herman Melville. Man får läsa en mycket kort sammanfattning av boken och vad 

den kan tänkas betyda; människans sökande efter mening, eller ett för antiken klassiskt motiv: att 

övermod (hybris) bestraffas. Nästa författare som Skoglund lyfter fram är poeten Walt Whitman 

och hans diktsamling Leaves of grass, där han hyllar (homo)sexualiteten, friheten, broderskapet 

och den unga nationen USA. Sättet som Whitman skrev på beskrivs som ett flödande och 

rytmiskt språk. Stilen är inspirerad av bibeln, skriver Skoglund (2012:227). Efter detta får man 

läsa ett utdrag ur en dikt. Nästa amerikan är Emily Dickinson, poeten som bara fick sju av sina 

dikter publicerade under sitt liv, men man upptäckte drygt 2000 av hennes dikter efter att hon 

dött. Hon ville inte publiceras, skriver Skoglund (2012:228). Hon har haft stor betydelse för 

1900-talets poesi. Man får även läsa ett kort stycke som hon skrivit, Skoglund återger först 

dikterna i originalspråk för att efteråt översätta dem till svenska. 

Fjodor Dostojevskij beskrivs i Svenska timmar (Skoglund 2012) som en författare som 

lyckas skriva om hur man blir en god människa, vad det innebär att ta ansvar för sin nästa och 

sådana frågor utan att det blir torrt eller onjutbart. Han dömdes till straffarbete i Sibirien för att 

han hade farliga åsikter, och detta ska ha påverkat honom starkt. Dostojevskij var också bra på 

att låta andras åsikter träda fram i sina romaner, han predikade inte sina egna åsikter, skriver 

Skoglund (2012:230). Han hade också ett sinne för dramatik, han lyckades skriva om avgörande 

ögonblick på ett bra sätt. Dostojevskij var snarare intresserad av inre detaljer än yttre, det viktiga 

var att beskriva människan och hens egna sanningar. Brott och straff beskrivs som ett mästerverk, 
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som inte passade sin tid så väl, men som idag är mycket populär. Man får läsa om handlingen 

och man får även läsa ett par korta stycken ur den. Man får veta att huvudpersonen Raskolnikov 

dödar en pantlånerska och att han drabbas av stark ångest, något som han trott att han inte skulle 

drabbas av. Man får en viss inblick i handlingen. Om Dostojevskijs liv får man inte läsa så 

mycket. 

Ett stycke heter “Fler ryska berättare: Gogol och Tolstoj”, här får man läsa om just Gogol 

och Tolstoj och deras författargärning. I avsnittet om Gogol skriver Skoglund om Kappan och 

Revisorn, men även andra verk, som Näsan och Döda själar nämns. Om Gogols liv får man inte 

veta så mycket mer än att han var anställd som professor vid universitetet i Sankt och att han 

faktiskt inte visste något om ämnet som han var professor i. Handlingen för hans roman Kappan 

redogörs för och att den rör sig mellan tragedi och komedi och mellan realism och romantik. Det 

är ett kort avsnitt som behandlar boken, så man får endast i grova drag veta vad boken handlar 

om. Detsamma gäller för Revisorn. Man får också läsa några rader ur dessa två verk. Om Tolstoj 

kan man bland annat läsa att han påverkat Mahatma Gandhis renlevnadslära, ahimsa. Krig och 

fred och Anna Karenina är de verk som framställs i författarporträttet av Tolstoj. Anna Karenina 

beskrivs som den ryska litteraturens största kärleksroman. Anna Karenina handlar om otrohet 

och svartsjuka, men också lycklig kärlek, får man läsa. Att den blivit framröstad till världens 

bästa bok av ett antal författare står det också, att Krig och fred kom trea står också i samma 

mening. I Krig och fred florerar 559 namngivna karaktärer, skriver Skoglund (2012). “Att hålla 

reda på alla personerna i verket /.../ kan vara en läsprestation så god som någon. Å andra sidan 

får man lön för mödan:” (Skoglund 2012:234). Lönen för mödan är att man får en bred och 

fascinerande målning av såväl den ryska som den franska sidan av kriget. 

Carl Jonas Love Almqvist beskrivs som svensk litteraturs gåtfullaste författare. Han skrev 

på ett romantiskt sätt i “den lilla söta avhandlingen Vad är kärlek?” (Skoglund 2012:300). Man 

får också läsa att han var intresserad av kriminologi och att han var för en human behandling av 

fångar, vilket han argumenterar för i en del av sina verk. Han arbetade på aftonbladet och skrev 

där kritiska artiklar om kyrkan och adeln. “Mordförsök och landsflykt”, kallas en passage. I detta 

korta stycke beskrivs att Almqvist kan ha lagt arsenik i von Schevens gröt, Almqvist hade lånat 

pengar av von Scheven. Almqvist sågs som skyldig och detta ledde till att han lämnade landet. 

Skoglund (2012) skriver också att Det går an slog ner som en bomb i den svenska julfriden. Man 

får läsa om bokens handling och dess mottagande. Det går an beskrivs som en bok som 
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förmedlar, en för den tiden, modern syn på kärlek och samliv, Skoglund (2012) tar med eleverna 

på båtresan där Albert träffar Sara och man får också veta att Albert hyr in sig hos Sara mot 

slutet av boken. 

Strindberg, hans verk och gärning beskrivs på ungefär sex sidor. Beskrivningen ger 

läsaren av handboken en inblick i sättet han skrev på, vad han skrev om, hans kvinnosyn och lite 

om hans liv. Man får läsa om Röda rummet och på vilket sätt den är samhällskritisk, det mesta av 

referatet, eller sammanfattningen, kretsar kring Arvid, huvudpersonen. Skoglund skriver också i 

stycket om Röda rummet att Strindberg var lyhörd för stämningar i tiden och att det är det som 

ofta skildras i hans verk. Om Strindbergs kvinnosyn får man också läsa, den kvinnosyn som 

träder fram i Giftas beskriver Skoglund (2012:305) som unken. ”Strindbergs kanske mest 

levande relationsskildring är den självbiografiska romanen En dåres försvarstal. Missa inte den!”, 

skriver Skoglund (ibid). Kärleken till skärgården belyses också, när Skoglund (2012) skriver om 

Hemsöborna och att han var nyskild när han skrev den, märker man inte när man läser boken. 

Det är Röda rummet som beskrivs mest ingående till handling, i övrigt skrivs kortfattat om ett 

antal verk; Dödsdansen beskrivs som ännu ett relationsdrama och att huvudkaraktärerna, Edgar 

och Alice är rädda för att deras barn skall bli ensamma. Övriga verk som beskrivs kort är bland 

andra Ett drömspel, Fadren och Spöksonaten. Man får också läsa att Strindberg var en frisk man 

i en sjuk tid, att han experimenterade med sitt liv för att få material till nya böcker, men att han 

skrev för genomtänkta verk för att kunna vara ”allvarligt rubbad” (Skoglund 2012, 308). 

Gustaf Fröding beskrivs på två och en halv sida, stycket heter ”Fröding – tillvarons 

utlänning” (Skoglund 2012:308) och syftar till Frödings känsla av psykiskt fångenskap, han 

kände sig inte hemma i tillvaron. Han satt på mentalsjukhus under många år av sitt liv, man får 

även läsa att han var alkoholist. Fröding hittade aldrig kärleken, men han var glad i kvinnor. Han 

köpte sin kärlek för pengar, har han själv skrivit och Skoglund (2012) återger detta. Fröding 

beskrivs också som skalden framför andra, för att han, som Skoglund (2012) skriver, är vår mest 

lästa och sjungna diktare. Som många andra under den här tiden blev Fröding åtalad för det han 

skrev, man kallade det för smutslitteratur. Man får läsa en del av det som diktaren skrivit och 

sättet som han skrev på, det var något nytt, det skulle vara färg och glädje. Fröding rörde sig bort 

från realismen. Elever som arbetar med den här boken får läsa stycken ur dikter där Fröding 

hyllar det glada livet med humor och glada dikter, men man får också läsa ur det som han skrev 

senare under sin karriär, när allt oväsentligt skalats bort och han ger en röst åt det lilla, som i 
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dikten Snigelns visa. Efter att Skoglund förklarat det här sättet att skriva på, när han ”förvandlar” 

sig till en sten, snigel eller vad det må vara så får man läsa Snigelns visa. Fröding beskrivs också 

som en kämpe för dialekten, därför skrev han på värmländska, som var hans dialekt. Skoglund 

skriver: ”Han ville rädda dialekterna undan folkskolans ”språkvård” (Skoglund 2012:308). 

  Selma Lagerlöf och kärlekens kraft, heter stycket som framställer Selma Lagerlöf och 

hennes författarskap. Man får läsa om och ur hennes texter. När Nils Holgersson beskrivs så får 

man också läsa att Selma Lagerlöf ville visa på vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Sverige 

och att hon inte ville att ungdomen skulle resa till Amerika vid första lockelse. Man får läsa en 

del om Nils Holgerssons underbara resa och att moralen i boken är att kärlek har makten att 

förändra människor. I just den här boken är det huvudpersonen, Nils Holgersson, som går från att 

vara problematisk till att bli en annan person efter att ha fått uppleva vad kärlek verkligen är. Att 

Lagerlöf skrev just detta verk på beställning från folkskolan, får man också veta. Den bok som 

man får läsa mest om är Kejsarn av Portugallien där handlingen beskrivs och man får veta en del 

om boken och att kärleken även här är central. Skoglund skriver att det kärleken är central även i 

Löwensköldska ringen där det är en kvinnas kärlek som slutligen får de mörka krafterna på fall. 

Om Selmas liv får man inte läsa så mycket, att hon inte var en barnslig sagotant, utan trängde in i 

djupet hos människan genom sina verk. Stycket handlar mycket om kärlekens positiva inverkan 

på människor och att det var det som Lagerlöf skrev om. Ett annat verk som nämns är En 

herrgårdssägen, ur den får man läsa ett litet stycke och man får också läsa att det är Ingrids 

kärlek som får den psykiskt sjuke Gunnar Hede att orka med tillvaron. 

 Boken gör ett nedslag i 1800-talet och ger en helhetsbild av verksamma författare och 

vilka verk de skrev. Skoglund (2012) ger även exempel på politiska strömningar och berättar 

också om Darwins inverkan på 1800-talet, vilket Wikman (2004) anser är en positiv sida av 

läroboken, eleven som arbetar med boken får ett helhetsintryck av 1800-talet. Genom vissa av 

frågorna som ligger i anslutning till kapitlen uppmanas eleven till reflektion. Detta framhåller 

Wikman som centralt för läroböcker idag, eftersom information är så lättillgänglig på nätet, 

exempelvis så är lärobokens viktigaste uppgift att uppmana till kritiskt tänkande (Wikman 2004). 
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5.5 Sammanställning 
 
Av det som framkommit kan vi se att det skulle kunna finnas en inofficiell litterär kanon i dessa 

läroböcker. De fyra handböckerna tar i princip upp samma verk, med vissa undantag, i Svenska 

timmar tar författaren (Skoglund, 2012:226f) exempelvis upp författarna Herman Melville och 

Walt Whitman, något som Möt litteraturen (Brodow & Nettervik 2006) inte gör. Även Den 

levande litteraturen (Jansson 2006) tar upp Whitman. Alla fyra böcker tar upp det som de 

förväntas ta upp, om än av varierad kvalitet och kvantitet. De flesta böckerna tar upp många 

centrala verk och de sammanfattas ganska ingående, genom att arbeta med just den läroboken får 

man god inblick i vad vissa böcker ur den litterära kanon handlar om.  

I Svenska timmar (2012) får man inte i samma utsträckning information om böckerna, 

eller författarna, där nämns böckerna i stort sett bara, med vissa undantag och det är dessa 

undantag som gör att man inte kan säga att den inte tar upp det som den bör ta upp för att möta 

målen i styrdokumenten. Texter & tankar (2005) behandlar förhållandevis få författare och verk. 

I gengäld ges dessa relativt stort utrymme. Det ger läsaren en inblick i vad som, av 

läroboksförfattaren, anses som centralt för epoken. Värt att notera är att Selma Lagerlöf och 

August Strindberg tilldelas över tjugo sidor, vilket möjliggör fördjupad inläsning. I Den levande 

litteraturen (2006) tilldelas epoken ca 90 sidor uppdelat i två kapitel. De båda kapitlen ger 

läsaren möjlighet att ta del av en både bred och fördjupad bild av epoken och de författare som 

verkade inom den. Läsaren får inte möjlighet att ta del av utdrag ut centrala verk. Verken 

presenteras istället genom färdigtolkade handlingsreferat.       

 De undersökta böckerna är alla disponerade på liknande sätt, då man genom läsning av 

dem får ta del av information om den aktuella epoken och mer eller mindre utförliga 

författarporträtt. Som läsare får man möjlighet att läsa utdrag ur eller handlingsreferat av, för 

epoken, centrala verk. Svenska timmar (2012) och Texter & tankar (2005) innehåller avsnitt med 

frågor som dels kontrollerar att man läst och förstått texten, dels har en mer analytisk karaktär.   

 Lars Brink skriver i sin undersökning Författaren som idealgestalt (1991:26) att kvinnor 

tas upp, men en aning nedvärderande. Vi har inte sett några tecken på detta i de böcker som vi 

undersökt. En sak som vi däremot har sett är att kvinnliga författare ges ganska lite utrymme. 

Författarna beskriver i förord att det inte var lika många kvinnor som män som skrivit under 
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historiens gång och att det därför blir fler män, men faktumet att de kvinnor som faktiskt tas upp 

ges lite utrymme jämfört med de män som tas upp är intressant. 

 De nedanstående sex punkterna är de som har legat till grund för vår analys. Som 

resultatet av studien visar ligger de analyserade böckerna i linje med de aktuella kursplanerna. 

Som tidigare nämnt representerar de tre första punkterna en sammanfattning av Svenska B 

hämtad ur Lpf 94 de tre senare punkterna är en sammanfattning av Svenska 1 hämtad ur Gy 11.  

o Eleven ges möjlighet att jämföra och diskutera texter 

o Eleven ges möjlighet att behandla texter från olika tider 

o Eleven ges möjlighet att tillägna sig kunskap om författare och texter från olika tider och 
länder 
 

o Eleven ges möjlighet att behandla texter och författare från olika tider 

o Eleven ges möjlighet att tillägna sig kunskap om författares originalitet  

o Eleven ges möjlighet att reflektera över och diskutera text producerad av både kvinnor och 

män 

 

Vad vi kan konstatera av vår tolkning, genom tidigare presenterat material, är att elever som 

arbetar med dessa böcker ges förutsättningar att uppnå målen för Svenska 1 på gymnasiet. Det 

vill säga, de fyra böckerna ligger i linje med vad svenskämnets mål föreskriver. Det förefaller sig 

dock inte vara på det vis som Wikman (2004:142ff) skriver om, att lärobokens roll bör vara att 

hjälpa elever i sitt sätt att tänka kritiskt, snarare än att vara rena informationskällor, 

studiefrågorna till trots. Samtidigt så hjälper de frågorna som är av mer analytisk art elever att 

tänka kring det som de läser, snarare än att bara memorera enstaka företeelser i en text. 

Danielsson (1988) skriver i sin undersökning att de böcker som hon undersökt förefaller ligga 

nära styrdokument, vilket gör hennes undersökning intressant då vi kommer fram till samma 

resultat i vår undersökning. Danielsson (1988) lägger fokus på religion och samhälle och tittar på 

hur författares egna intressen framträder i böckerna, där skiljer vi oss åt, samtidigt kommer vi, 

som sagt, fram till att böckerna ligger nära styrdokument, precis som Danielsson (1988). Vi ser 

dessutom att böckerna som vi undersökt ligger nära målen i styrdokument som de inte är skrivna 

för, det vill säga Gy 11.  
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Det är svårt att jämföra våra resultat med tidigare forskares, då fokus på vår uppsats och den 

tidigare forskningen är en aning olika. Wikman söker svar på vad som är ett bra läromedel, vad 

den bör ta upp och på vilket sätt den bör ta upp sin information. Han skriver att en lärobok 

snarare bör inbjuda till reflektion än att enbart erbjuda fakta. Det som gör Wikmans 

undersökning intressant för oss är att han påstår att en bra lärobok bör inbjuda till reflektion, det 

är något som vi tittat på. Vi ser att de läroböcker som vi analyserat inte i alla fall inbjuder till 

djupare reflektion, men i vissa fall finns frågor där reflektion uppmuntras. Wikman skriver 

förvisso "Läroboksförfattarna tolkar läroplanen och formulerar texter utgående från denna" 

(Wikman 2004:146), vilket är intressant för oss. Det påståendet gör att vår undersökning blir än 

mer intressant, då detta skulle kunna leda till ett oaktsamt användande av läromedel när det 

kommer till att tolka läroplanen, eftersom att läromedel skulle kunna ses som en färdig tolkning 

av kursplanen. 
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6 Diskussion 
De högre betygen i Svenska handlar främst om analytisk förmåga, att kunna se samband, att själv 

reflektera över innehåll. Det är även Wikman (2004) inne på i sitt resonemang, han menar att 

läroboken skall hjälpa eleverna att tänka kritiskt kring det som de läser, fakta kan man hitta på 

andra platser. En god lärobok ska inte fokusera på memoreringskunskap, utan snarare inbjuda till 

reflektion. När man tittar på frågorna som eleverna får i anslutning till kapitlen i Svenska timmar 

litteraturen (2012) och Texter och tankar (2005) ser man att fokus ligger på just memorering, 

men även i vissa avsnitt på reflektion. Två exempel, där det första är ren memoreringskunskap, 

alternativt så testas kunskapen att kunna finna rätt mening i texten, och det andra exemplet är av 

mer analytisk art: “Varför orsakade Det går an en sådan skandal?” (Skoglund 2012:334). Svaret 

på den frågan finns utskrivet i avsnittet om Carl Jonas Love Almqvist. Det andra exemplet, som 

uppmanar till reflektion: “1800-talets skola försökte göra barnen både troende och patriotiska. 

Vad gör dagens skola med elevernas värderingar?” (Skoglund 2012:335). 

 Om man vill uppnå högre betyg i Svenska så krävs att man använder sig av mer material 

än de böcker som vi undersökt. Det är dessutom så mycket mer som spelar in när man som elev 

strävar efter höga betyg, du ska ha, inspirerande lärare, ambitioner, studiemotivation, hjälp från 

hemmet bland mycket annat.   

Vi har, som vi tidigare nämnt, genom vår undersökning kunnat konstatera att böckerna 

tar upp en litterär kanon av såväl svenska som internationella verk och författare, vilket givetvis 

öppnar det upp för debatten kring vad en kanon har för syfte, om en sådan bör finnas och vilken 

litteratur som i så fall bör ingå. Ett införande av en litterär kanon i den svenska skolan skulle 

kunna bidra till en mer rättvis betygssättning då alla elever får möjlighet att behandla samma 

litteratur. Persson (2012) lyfter fram att en litterär kanon också sätter en standard för vilka värden 

och uppfattningar som är accepterade i samhället. Som tidigare nämnts presenterade ett av de 

borgerliga partierna förslaget om en litterär kanon, med syfte att skapa en gemensam referensram 

som alla kunde förhålla sig till. Införandet av denna påstods kunna synliggöra den svenska 

kulturen och därmed underlätta för människor från andra kulturer att ta del av den svenska. 

Problemet med denna syn är bland annat vem som kan definiera svensk kultur. Vem avgör vilka 

värderingar, åsikter och uppfattningar som är de rätta? Vem avgör vilken litteratur som är god? 

Individualiseringen försvinner eftersom elever inte själva får möjlighet att välja vad de vill läsa. 

Kanon berättar för lärare vad som bör läsas av elever. Trots att dessa handböcker tar upp i 
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princip samma författare och verk har man ändå som lärare stor frihet att välja vilka verk och 

författare man vill ta med i sin undervisning då styrdokumenten är relativt vagt formulerade. 

6.1 Didaktiska implikationer 
Det är antagligen ingen nyhet, snarare en vedertagen sanning att man bör använda läromedel 

med försiktighet, att man som pedagog inte bör förlita sig på dem blint, som Wikman också 

argumenterar för (Wikman 2004). De litteraturhistoriska handböckerna kommer i vissa fall med 

mycket information, i andra inte med lika mycket. Det finns en hel uppsjö av läromedel från 

olika förlag, anpassade för olika typer av program. Läromedlen kommer i många fall i paket om 

flera böcker som behandlar olika delar av svenskämnet, som exempelvis Svenska timmar 

litteraturen, där litteratur också behandlas i boken antologin. Informationen som ges i boken 

litteraturen i serien är inte alls bred i de flesta författarporträtt, det samma gäller för verken som 

presenteras, man hänvisas till antologin vid flertalet tillfällen. Å andra sidan, för att vidga 

perspektivet, så tar boken upp många verk, den inspirerar och hjälper läraren att ta fram lämpliga 

verk för undervisningen, om läraren själv inte läst alla verk. Ett läromedel i litteraturhistoria ger 

lärare, och elever för den delen, ett grepp om vad som är centrala verk, om man inte vet vilka 

verk man skall arbeta med. Problematiken som eventuellt kan uppstå när man som lärare väljer 

att har läromedlet som enda kunskapskälla och därmed kursplanstolkare är flera dels att kvalitén 

i bedömningen av elevernas färdigheter riskerar att bli godtycklig, då kursplanen redan är tolkad 

i den aktuella boken, vilket innebär, enligt vår undersökning, att eleverna endast får en inblick i 

arbetsområdet medan djupet och analysförmågan uteblir. Dels paketeringen, det vill säga att man 

väljer en samling texter där mål och syfte redan är förutbestämt, man får en färdig bild av vad 

1800-talslitteratur innebär. Paketeringen innebär också att tidstypiska och viktiga verk av 

utrymmesskäl måste väljas bort. 

Samtidigt så har man inte, vare sig som elev eller lärare, tid att läsa alla centrala verk 

under en termin, den tiden finns helt enkelt inte, dels för att det tar tid att läsa böcker, dels för att 

elever har andra ämnen att tänka på och dels för att svenskämnet inrymmer andra delar än just 

litteratur. Samtidigt är det inget som styrdokumenten heller hävdar att man ska göra, det handlar 

troligtvis om att man som lärare måste prioritera. Att arbeta med den här typen av böcker ger 

elever en bild av vad man skrev om på 1800-talet utan att behöva läsa alla verk som skrevs under 

den aktuella tiden. Det som böckerna främst hjälper till med, eftersom att de tar upp ungefär 
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samma verk i stor utsträckning, är att skapa en kanon, de hjälper till att tolka kursplanen när det 

kommer till centrala verk, även Harrie (2009: 224) skriver att läroboken har fått en central 

ställning när det kommer till att tolka målen. 

  

  

 48 



6.2 Metoddiskussion 
I inledningsfasen av denna studie vägde vi för- och nackdelar med hermeneutik och 

fenomenografi, då dessa ligger förhållandevis nära varandra och lämpar sig väl vid tolkning av 

texter. Vi avfärdade fenomenografi då denna metod bygger på att i tolkningsarbetet skapa egna 

kategorier, medan hermeneutik bygger på att man, genom kategorier, i förväg bestämmer vad 

som ska studeras. I vårt fall tillhandahöll styrdokumenten relevanta kategorier. 
 

6.2.1 Validitet 
Hermeneutikens svaga länk är att den bygger på subjektiva tolkningar, vilka har sin grund i 

förförståelse för det fenomen man avser studera. Detta innebär att utfallet troligtvis hade blivit 

annorlunda om exempelvis en litteraturhistoriker, vilken troligtvis har en mycket bred kunskap 

om epoken och därmed en annan förförståelse än vad vi har, genomfört undersökningen. 

Undersökningsmetoden generellt kan även innebära att man tolkar in faktorer som egentligen 

inte finns med. Därmed konstateras att validiteten för undersökningen är förhållandevis låg och 

att chansen för att uppnå likvärdigt resultat är beroende av förförståelsen hos den som genomför 

studien. 

Genom att använda oss av intervjuer istället så hade det blivit en annan undersökning, då 

hade fokus snarare legat på lärare eller elever och vad de tycker om läromedlen, eftersom att det 

då blir deras uppfattning om vad som behandlas i böckerna, vilket med vårt syfte hade sänkt 

validiteten i vår undersökning, då vi inte hade kunna besvara vår frågeställning och uppfylla 

syftet med studien. Fokus i vår undersökning ligger vid vad läromedlen tar upp och genom att 

intervjua lärare hade vi inte kunnat uppnå vårt syfte. 

6.2.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i undersökningen är låg då den är avhängig vår förförståelse och tolkning, dels av 

styrdokument, dels av läroböckerna. Det är inte säkert att resultatet hade blivit det samma om 

någon annan person hade undersökt de aktuella läromedlen med samma metod. 
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6.2.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten för studien är låg då vi gör en kvalitativ undersökning av fyra läromedel. 

Resultaten som framkommer i undersökningen kan endast förstås utifrån denna kontext. Om 

avsikten varit att dra generella slutsatser om huruvida läromedel i stort förhåller sig till 

styrdokumenten hade vi behövt ha ett större urval, vilket per definition inte behöver betyda att 

generella slutsatser hade kunnat dras. 

6.3 Vidareforskning 
Som vi sett i undersökningen kan läroböcker vara ett medel för eleverna att uppnå målen för 

svenskämnet på gymnasiet. Givetvis är vi medvetna om att andra faktorer är avgörande för vilka 

möjligheter elever har att uppnå målen, som vi nämner i diskussionen. Det är upp till lärare och 

elever att sträva efter högre betyg. Därför vore det intressant att se på vilket sätt läroböcker 

används i undervisningen, genom en studie baserad på intervjuer med både lärare och elever 

samt klassrumsobservationer. I dagens digitaliserade värld vore det intressant att se om 

läroboken spelat ut sin roll, behövs den ens längre? Informationen som böckerna tillhandahåller 

är bara ett musklick bort. Kan det vara så att läroboken enbart är ett hjälpmedel för den 

fantasilösa läraren, eller är det så att den endast fyller sin roll som tolkare av styrdokumenten? 

Det hade varit intressant med en vidare forskning kring styrdokumenten, kring dess utformning 

och om det på något sätt kan konstateras att elever i olika delar av landet bedöms på samma sätt. 

Man behöver antagligen inte titta på olika delar av landet, det räcker troligtvis att jämföra hur 

olika lärare tolkar dokumenten. 
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