
EXAMENSARBETE

Skönlitterära urvalsprocesser
En studie om relationen mellan kunskapsförmedling, styrdokument och

kanonbegrepp i gymnasial engelskundervisning

Dan Monssen Nordström
Markus Öhman

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Förord 
Till våra informanter vill vi rikta ett stort tack för Ert deltagande. Utan Er hade inte detta 
arbete varit möjligt. Vår handledare, Anette Svensson, har under de månader som gått bidragit 
med sin expertis och fingertoppskänsla, vilket har hjälpt oss enormt. Vi är tacksamma för all 
hjälp och stöd, samt för den planeringsförmåga som hållit oss på rätt spår genom arbetets 
gång. Vi vill även rikta ett tack till Tove Monssen som hjälpt oss med ljudupptagning och –
teknik. 
 
Maj 2011 
 
Dan Monssen Nordström 
Markus Öhman 



Abstract 
This study explores the selection processes regarding fictional literature in English as a 
second language education. The aim is to illustrate the relationship between the knowledge 
teachers seek to pass on to their students and how the governing documents and the Western 
literary canon affect which literature that is chosen. The study uses qualitative interviews with 
six teachers from different gymnasial schools in Northern Sweden. The results show that 
teachers use literature as a tool for teaching grammar, lexicon, language structure and story-
telling skills. In the more advanced English courses, the teachers prefer to exert more control 
over which literature is read, mainly due to the fact that the governing documents specifically 
require a presence of older, culturally established works. These choices are highly influenced 
by the Western literary canon. Teachers use different methods to make sure that these works 
are covered, including adaptations such as film, music or poetry. Some teachers argue that the 
use of adaptations robs the students of the chance to learn how to enjoy the true art-form that 
the originals represent, while others argue that this is a way to make sure that their students 
access canonized works in a, for them, interesting way. 
 
Nyckelord: Skönlitteratur, urvalsprocess, kunskapsförmedling, styrdokument, kanon, engelska 
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1. Inledning 
Skönlitteratur har alltid varit en viktig del i det engelska kulturarvet, liksom i de flesta andra 
kulturer. Detta har gett den en naturlig roll i den svenska skolans engelskundervisning. I 
engelskundervisningen fungerar skönlitteraturen både som ett verktyg för att tillskansa sig 
språk och för att skapa en bild av den engelskspråkiga världens kultur och historia. Vilken typ 
av skönlitteratur och vilka författare som används är dock aldrig enkla val. 
Litteraturundervisningen går ofta i traditionernas fotspår – det är samma författare som lyfts 
fram år efter år. Samtidigt finns det både styrdokument1 och pedagoger som menar att även 
modern fiktion har relevans i klassrummet. Därmed har även mindre traditionsenliga 
författarval mandat i gymnasieskolornas litteraturundervisning, fastän lärare ofta kan ses ha 
preferenser som lutar mot traditionella klassiker. Denna typ av allmänt bemötta verk och 
författare kan fungera som en garant för att samtliga elever lämnar skolan med likvärdiga 
kunskaper. Med det sagt är det viktigt att notera att kunskap om andra verk och författare 
naturligtvis inte är mindre värd. Studien ämnar undersöka hur skönlitteraturen väljs ut av 
yrkesverksamma lärare, för att ge en bild av vilken typ av skönlitteratur som förekommer i 
undervisningen och vad som påverkar dess urval, med avsikt att undersökningen ska verka 
som stöd för andra, både framtida och yrkesverksamma, pedagoger.  
 
De krafter som påverkar lärares val av skönlitteratur är inte helt kartlagda och studien avser 
att kunna bidra till denna kartläggning genom att belysa hur samspelet, eller avsaknaden av ett 
samspel, mellan styrdokument och kanon visar sig i urvalsprocessen. Det är viktigt att utreda 
och medvetandegöra till vilken grad faktorer som styrdokument och inofficiell kanon 
påverkar vilken litteratur som läses i klassrummet. Under förra decenniet fördes en 
kanondebatt i lärarrum, media och det politiska rummet där det framkom att det fanns krafter 
som ville införa en officiell kanon över litterära verk i den svenska skolan.2 Denna studie 
utreder hur lärare förhåller sig till kanonbegreppet i dag, samt om det i den svenska skolan 
pågår en avkanonisering. Studien utgår därmed från att den inofficiella kanons roll i den 
svenska skolan vare sig är allestädes närvarande eller den enda faktor som påverkar vilken 
litteratur som finns i klassrummet. Studien ämnar inte ta ställning i debatten; den ämnar 
endast skildra hur urvalsprocesser går till samt belysa kanonbegreppets roll i dessa urval. 
Inom ramen för studien definieras kanon som den samling verk som allmänt anses viktiga 
bärare av kulturarvet; distinktionen mellan en officiell kanon och en inofficiell sådan är 
huruvida den är uttalad och har ett stöd från en auktoritär källa eller ej. 
 

                                                
1 Denna studie använder sig av de styrdokument som publicerats och använts mellan åren 1994 och 2011 
eftersom 2011 års läroplan för gymnasiet vid studiens genomförande inte har satts i bruk i den svenska skolan 
och därmed inte går att använda som en teoretisk utgångspunkt när studien fokuserar på lärarnas nuvarande och 
tidigare didaktiska processer. 
2 Riksdagsledamot Cecilia Wikström (fp) i en artikel i Sydsvenskan 22 juli 2006. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att skildra hur verksamma gymnasielärare väljer ut skönlitteratur i 
engelskundervisningen för att utröna till vilken grad den litterära kanon är närvarande i 
undervisningen. Studien ämnar skapa en insikt i förhållandet mellan kanon, styrdokument och 
undervisning. Fokus ligger på vilka faktorer som påverkar den skönlitterära urvalsprocessen. 
För att uppnå detta syfte utgår studien ifrån följande frågeställningar: 
 

• Vilken sorts kunskap ämnar de tillfrågade lärarna förmedla till eleverna genom läsning 
av skönlitteratur i undervisningen? 

• Vilket förhållningssätt har de tillfrågade lärarna till styrdokumenten i valet av 
skönlitteratur? 

• Till vilken grad spelar den litterära kanon in i lärarens urvalsprocess? 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Kapitlet inleds med en definition av 
kanonbegreppet. Därefter diskuteras kanonförändring och avkanonisering i samhälle och 
skola innan kanon i skolan och rutiniseringsproblematik tas upp. Sedan presenteras ämnet 
Engelska och skönlitteraturens roll i undervisning och styrdokument. Avslutningsvis 
diskuteras tidigare forskning om skönlitteraturens roll inom andraspråksinlärning. 
 

3.1 Definition av kanonbegreppet 
Staffan Bergsten och Lars Elleström (2004) anser att kanon är en term som har sitt ursprung i 
den teologiska skolan. Ursprungligen användes termen exklusivt för att beskriva religiösa 
skrifter och texter som kyrkan ansåg överensstämma med deras religiösa budskap (31). 
Kyrkan gjorde därmed ett urval där de sållade bort texter och skrifter som den ansåg saknade 
giltighet eller var opassande. Ordet kanon är semantiskt närliggande norm (31). I en 
sekulariserad skönlitterär kontext syftar kanon snarare på en samling skönlitterära verk som 
tillsammans utgör basen för en skriftkulturell strömning. Bergsten och Elleström (2004) 
skriver i Litteraturhistoriens grundbegrepp att ”[d]en litteraturhistoriska kanon består av de 
diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och forskares personliga tycke och smak anses 
utgöra det omistliga arv som varje ny generation av bildningssökande har att tillägna sig och 
föra vidare” (31). En litterär kanon är därmed ett urval av verk ansedda som allmängiltiga och 
viktiga och som återspeglar sin eller vår tids ideologiska strömningar och värderingar.  
 

3.2 Kanonförändring och avkanonisering 
Den skönlitterära kanon, till skillnad från den religiösa, är inte en statisk lista över tidigare 
verk. Snarare utgör den skönlitterära kanon en del av en dynamisk process där de litterära 
verkens hierarkiska status och kulturella relevans är i ständig förändring (Bergsten & 
Elleström, 2004:31). Orsaken till denna ombildning är enligt Bergsten och Elleström de 
senaste århundradenas explosionsartade litterära expansion där mängden producerade texter 
och den kulturella importen från andra delar av världen har ökat (31). En skönlitterär kanon 
måste nämligen begränsas till en relativt liten samling verk eftersom väl insatta personer ska 
kunna tillskansa sig en helhetssyn över kanonens beståndsdelar. Ifall den skönlitterära kanon 
innehöll för många verk skulle den inte kunna uppfylla sin kulturnormerande funktion (32). 
Därmed måste varje inkludering av ett verk följas av en exkludering av ett annat verk. Detta 
är vare sig en byråkratisk eller exakt process. Faktum är att eftersom det inte finns en 
slutgiltig och konkret lista på vilka texter en skönlitterär kanon innehåller, finns det heller 
ingen lista texter kan plockas bort från. Processen är snarare karaktäriserad av ett naturligt 
urval – allt eftersom texter tillkommer försvinner andra som inte längre representerar de 
idéströmningar som överensstämmer med den nuvarande kultur- och samhällsbilden. Det 
finns dock mindre anonyma krafter som verkar för att inkludera vissa verk i kanon. Bergsten 
och Elleström identifierar Svenska Akademiens nobelkommitté som en kanonbildande 
institution (35). 
 
Samhällets syn på skönlitteratur och skönlitterär kanon har genomgått en tydlig förändring 
under det senaste halvseklet. Skönlitteraturens förändring under den digitala åldern liknas av 
Guy Cook (1996) med de språkliga förändringar som skedde i och med introduktionen av 
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både det skrivna ordet och tryckpressen (154). Cook pekar på hur frånvaron av boken som 
fysiskt objekt vid mottagning av en fiktion är en tydlig indikation på hur människans 
konsumtion av skönlitteratur har påverkats av teknisk innovation och ett vidgat textbegrepp 
(155). Det vidgade textbegreppets frammarsch har inneburit en än större mängd producerad 
skönlitteratur i en sådan takt att få verk hinner assimileras in i kanonbilden. Magnus Persson 
(2007) hävdar att detta har gett upphov till en avkanoniseringsprocess: ”På ett plan medför 
onekligen det vidgade textbegreppet en avkanonisering. Det är inte längre givet eller 
självklart vilken skönlitteratur som ska läsas i skolan, ej heller hur mycket som ska läsas, hur 
den ska läsas och varför den ska läsas” (82). Lärare har numera en betydligt större mängd 
verk att ta hänsyn till i urvalsprocessen av skönlitteratur när de inkluderar den i sin 
undervisning. 
 

3.3 Kanon i skolan 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, är ett av staten förberett och välgranskat 
dokument som ligger till grund för hur den gymnasiala skolverksamheten utbildar elever. I 
Lpf94 klargörs skolans värdegrund, uppgift, strävans- och uppnåelsemål samt 
ansvarsområden. Läroplanen särskiljer mål att sträva mot från mål att uppnå; strävansmålen 
ämnar förtydliga en önskad riktning för kvalitetsutveckling medan uppnåelsemålen tydliggör 
vad varje elev ska ha uppnått när han eller hon lämnar skolan. Ordet kanon står inte skrivet i 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna, dock är det inte särskilt svårt att finna 
formuleringar och värderingar som överensstämmer med kanonbegreppets. I läroplanen står 
det att en av skolans huvuduppgifter är att ”till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper 
och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan skall förmedla sådana 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” 
(Skolverket, 2006: 5). Genom att placera denna gemensamma referensram i en litterär kontext 
påvisas syftets kanonbildande formulering. 
 
Ett mål som de frivilliga skolformerna ska sträva mot är att eleverna i slutet av sin utbildning 
har ”god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” 
(Skolverket, 2006: 10). Detta är en otroligt bred och tolkningsbar frasering. Adjektivet ”god” 
är semantiskt relativ och har en högst subjektiv betydelse vars innebörd lämnas till lärare och 
lokala skolväsen att bestämma. Begreppet kultur återkommer regelbundet och genomgående 
inte bara i strävansmålen för hela skolan, utan även i individuella kursplaner. Trots 
kulturbegreppets utbredning saknar Lpf94 en tydlig definition. Återigen överlämnas 
tolkningsrätten till lokala individer. Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005) anser att 
emedan uttolkningsdecentraliseringen fördelaktigt tillåter undervisningen att anpassas till 
olika gruppers förutsättningar och bakgrund, riskerar man att ”måluppfyllelsen kan tolkas 
olika” (10). Måltermen kulturarvet kan således definieras som allt ifrån populärkulturella 
företeelser som Star Wars till mer klassiska skönlitterära verk som Shakespeares. 
 

3.3.1 Rutinisering och litteraturval 
Inom didaktisk forskning förekommer begreppet rutinisering. Rutinisering kan definieras som 
”en automatisering av ursprungligen medvetet utförda målorienterade handlingar” (Molloy, 
2002:35). Begreppet syftar på den tendens lärare kan ha att återanvända 
undervisningsmetoder och –stil som de uppfattat som fungerande eller effektiva. Meningen 
med denna rutinisering är att underlätta en lärares arbete och reflektionsprocess. Gunilla 
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Molloy (2002) problematiserar dock rutiniseringsprocessen genom att beskriva hur en 
nyutexaminerad lärare försökte anamma en äldre lärares lärostil men i en annan sociokulturell 
miljö och resultatet blev att den nyutexaminerade läraren behövde omtolka de didaktiska 
frågorna (36). Hon menar att lärare som genom rutinisering väljer liknande eller samma 
skönlitteratur för samma moment för varje ny årskurs inte omtolkar de didaktiska frågorna, 
vilket kan leda till att ”de signaler som eleverna skickar uppfattas som destruktiva istället för 
att användas konstruktivt. Eleverna – inte textvalet – får därmed stå som ansvariga för 
misslyckandet” (36). Att återvända till en begränsad samling verk, en kanon, kan möjligtvis 
lämna lärare öppna för rutiniseringsproblematiken. 
 
Vilken skönlitteratur lärare väljer, och även då den litteratur som väljs bort, återspeglar de 
värderingar, öppna såväl som dolda, som lärare kan ha. Molloy (2002) pekar på att lärare som 
väljer böcker med syfte att visa hur man skall och inte skall uppföra sig har dolda värderingar 
om hur elever bör fostras genom litteraturen. (40-41). Dessa tankegångar är även applicerbara 
på en lärare som väljer skönlitteratur utifrån ett verks inkludering i ett kulturarv. Läraren visar 
då att han eller hon har värderingar om vilka verk som utgör kulturarvet samt dess status och 
vikt i elevernas undervisning. 
 

3.4 Ämnet Engelska och skönlitteratur 
Ämnesbeskrivningen och kursplanerna för Engelska på gymnasienivå är de dokument som 
fastslår engelsklärarens uppgifter och obligationer gällande elevernas kunskapsutveckling och 
språkinlärning, samt de mål eleverna ska uppnå. Engelskämnets fokus ligger främst på att 
utveckla elevernas kommunikativa kompetens, medvetenhet kring engelskspråkiga kulturer, 
förmåga att förstå, analysera och tolka engelska texter samt utveckla deras kunskap om och 
erfarenheter av engelsk och engelskspråkig litteratur. Under ”Ämnets karaktär och 
uppbyggnad” konstateras att ”[d]et engelska språket och olika kulturyttringar från 
engelskspråkiga länder finns lätt tillgängliga i det svenska samhället” (Skolverket, 2011b). 
Vidare framhävs att elever är i ständig kontakt med engelska i olika sammanhang och media, 
samt via ”läsning av texter” (2011b). Ämnet Engelska ska ge en bakgrundsbild till och ett 
vidare perspektiv på de samhälls- och kulturyttringar som eleverna regelbundet kommer i 
kontakt med. ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” beskriver Engelska A som en kurs där 
eleven ska ges ”tillfälle till läsning för glädje, kunskaper och kulturkännedom” (2011b). Detta 
är en direkt koppling till Lpf94:s uppnåelsemål om hur eleverna ska söka sig till litteratur som 
en källa till just glädje och kunskap men även till självinsikt (Skolverket, 2006:10). 
 
Skönlitteratur nämns explicit i såväl strävansmålen för hela ämnet engelska, som inom målen 
för de individuella kurserna där målen snarare är av uppnåelse-karaktär. Ett strävansmål för 
ämnet Engelska är att eleven ”förbättrar sin förmåga att med god behållning läsa skönlitteratur 
på engelska och reflektera över texterna ur olika perspektiv” (Skolverket, 2011b). 
Strävansmålet definierar inte skönlitteratur något närmare och lämnar över tolkningsrätten till 
lokala ombud.  
 
I kursplanen över Engelska A fokuseras det på ”lättillgänglig litteratur” (Skolverket, 2011a) 
och hur eleven genom litteraturen specifikt lär sig om kulturtraditioner i engelskspråkiga 
länder. Detta är snarare ett färdighetsmål än ett kunskapsmål. Det finns dock ett mål som 
klargör att eleven skall inneha kunskap om kulturtraditioner, vilket implicit innefattar 
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litteraturläsning. Även betygskriterierna för Engelska A nämner förmågan att anamma 
litteratur och kulturtraditioner (2011a). 
 
Kursplanen för Engelska B fokuserar mer på litteraturhistoria och elevens förmåga att ”läsa, 
sammanfatta och kommentera innehållet i längre skönlitterära texter” (Skolverket, 2011a). 
Eleverna skall även ”ha grundläggande orientering om engelskspråkig litteratur från olika 
epoker” (2011a). Det senare av målen kräver i det här fallet inte att eleverna läser 
engelskspråkig litteratur från olika epoker, endast att de känner till dem. Kursplanen till 
Engelska B kräver även att eleverna ska inneha kunskaper om samtidsförhållanden i länder 
där engelska talas. 
 
I Engelska C:s kursplan benämns skönlitteratur flyktigt. Det står endast att eleven skall 
”kunna läsa skönlitteratur från några olika epoker och inom olika genrer samt kunna i 
anknytning till läsning reflektera över texternas innehåll och form utifrån olika perspektiv” 
(Skolverket, 2011a). Här utökas kravbilden från Engelska B, där eleverna ska ha kännedom 
om skönlitteratur från olika epoker, till att kunna läsa och förstå den. 
  
Det går att se en tydlig förändring i hanteringen av litteratur och formuleringen av målen 
genom de olika kurserna. I kursplanen för Engelska A definieras inte vilken typ av 
skönlitteratur som ska läsas; dock finns fortfarande klausulen beträffande kunskaper om 
kulturtraditioner. I Engelska B:s kursplan är ett av målen läsning av skönlitteratur, även det 
väldigt fritt, medan det i ett annat av målen betonas kunskaper om litteratur från olika epoker. 
I Engelska C ska litteratur från olika epoker läsas. Målen i Engelska lämnar således stor frihet 
för de lägre kurserna, medan de mer avancerade kurserna kräver en litteraturhistorisk prägel. 
Detta kan tolkas som att kanoniserade verk ska läsas i de mer avancerade kurserna, men de 
exkluderas inte från tidigare kurser. 
 

3.5 Skönlitteratur inom andraspråksinlärning 
Andraspråksinlärning skiljer sig från förstaspråksinlärning på flera sätt. Patsy Lightbown och 
Nina Spada (2006) listar tre olika förutsättningsnivåer som en person som lär sig ett 
andraspråk kan vara på när inlärningen startar i jämförelse med ett ungt barn som lär sig sitt 
förstaspråk: det kan vara ett barn som lär sig ett andraspråk på dagis eller lekplatsen, 
ungdomar som tar lektioner i ett andraspråk i skolan i sitt eget land, samt en vuxen invandrare 
med begränsad utbildning som jobbar i miljö där denne måste använda ett annat språk än sitt 
eget utan möjlighet att ta språklektioner (29). Beskrivningens funktion är att illustrera och 
väcka tankar över olikheter i första- respektive andraspråksinlärningen, och de förutsättningar 
som styr. Den svenska skolan har i huvudsak att göra med ungdomar som lär sig ett 
andraspråk i skolan i sitt eget land. Det finns för- och nackdelar med att eleverna redan kan ett 
språk. Att de kan ett språk innebär att de dels har en förståelse för hur språk fungerar och dels 
en viss metalingvistisk förmåga, det vill säga de kan diskutera kring språkets uppbyggnad och 
delta i problemlösningsbaserade uppgifter (30). Detta kan dock innebära att de gör felaktiga 
gissningar om hur det nya språket fungerar, baserat på deras erfarenheter av och kunskaper 
om sitt förstaspråk. För äldre ungdomar och vuxna kan det också innebära en tveksamhet och 
motvilja till att tala ett språk som de inte är helt bekväma med (31).  
 
En av de största fördelarna en person som lär sig ett andraspråk har gentemot ett barn som lär 
sig sitt förstaspråk är förmågan att läsa. Genom att läsa tillägnar sig människor information 
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och kunskap. Att läsa under inlärningen av ett andraspråk har i dag så pass stor betydelse att 
det är i princip nödvändigt för att kunna nå de mål som finns i utbildningen. William Grabe 
(2009) anser att läsning på engelska är nödvändig för inlärning av engelska som andraspråk 
då ”[r]eading in English provides one of the few avenues for these students to develop their 
English L2 [engelska som andraspråk] abilities to the point at which advanced academic 
curricular goals can be achieved” (6). Grabe åtsyftar den stora mängden elever som inte har 
engelska som förstaspråk men som ändå, på grund av engelskans frammarsch som globalt 
språk, förväntas lära sig en viss nivå av engelska i skolan. Han visar även att det är ett viktigt 
socialt ansvar att skapa förutsättningar för alla att tillägna sig en bra nivå av läskunskaper 
både i förstaspråket och i engelska som andraspråk, då det öppnar upp fler karriärvägar och 
möjligheter jämfört med om läsförmågan och läskunskapen är låg (6). 
 
Läsning av skönlitteratur kan användas som ett verktyg för att avhjälpa en av de märkbara 
nackdelarna som en andraspråkselev har, nämligen det begränsade antalet diskurstyper. Med 
diskurstyper menas de olika sätt som språket används i olika sammanhang. Lightbown och 
Spada (2006) lyfter fram detta verktyg i sammanhanget av andraspråksundervisning. Utöver 
att elever i andraspråksundervisning kommer i kontakt med andraspråket i betydligt mindre 
utsträckning än ett litet barn som lär sig språket i informella sammanhang, förs den kontakt 
andraspråkselever har med språket i ett betydligt snävare urval av diskurstyper, ofta med 
tonvikt på mer formella diskurser och språkbruk än vad som används i vardagen (32). 
Skönlitteratur kan med fördel användas för att öka antalet typer av diskurs som eleven 
kommer i kontakt med samt för att intensifiera elevens relation till andraspråket. Dels får 
eleven kontakt med en större textmassa på det önskade språket, och dels kan man styra valet 
av skönlitteratur. Styrningen kan användas på ett sådant sätt att eleven kommer i kontakt med 
flera olika typer av diskurser genom läsning av olika typer av skönlitteratur, samt vilka 
uppgifter kopplade till läsningen som ges (32). Grabe (2009) anser att det finns flera olika sätt 
att läsa på beroende på vad som läses och varför (7). Han pekar på att läsare anpassar sina sätt 
att läsa baserat på vilka texter de läser (8-10). Han för fram flera studier som visar att läsare 
läser olika texter på olika sätt, samt att de uppvisar skillnader i resultat på olika sorters 
efteruppgifter (11). Mer generellt anser Grabe att forskningen visar att texter av upplysande 
karaktär ställer andra sorters krav på en läsare än texter av berättande karaktär (11). Vidare 
hänvisar han till forskning där elever läst texter med olika ingångspunkter, vissa läste för att 
det skulle komma ett prov, medan andra läste för nöjes skull. Eleverna uppmanades att tänka 
högt för att åskådliggöra vilka tankemönster som användes av alla som läste med olika syften. 
Studien visade att de elever som läste texterna med avsikt att besvara ett prov använde 
lässtrategier som innehöll parafrasering av information och härledande metoder i hög 
utsträckning. Eleverna som läste för nöjes skull, å andra sidan, använde sig oftare av generella 
associationer och utvärderande kommentarer (12).  
 
Skillnaden mellan att läsa för att lära sig och att läsa för nöjes skull diskuteras mer ingående 
av Louise Rosenblatt (2002). Hon gör distinktionen mellan efferent och estetisk läsning, där 
efferent läsning innebär att läsa för att lära sig och estetisk innebär att läsa för nöjes skull. 
Distinktionen Rosenblatt gör liknar Grabes sätt att skilja på olika sätt att läsa för olika syften. 
Rosenblatt skriver i sitt förord till boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa: 
 

för att skilja ut den information eller de handlingsdirektiv som krävs efter läsningen av en 
sociologisk essä eller en medicinsk rapport måste läsaren främst rikta uppmärksamheten 
mot de opersonliga och allmänt verifierbara aspekterna av det som orden frammanar och 
undertrycka eller förskjuta till medvetandets marginaler de affektiva aspekterna. (14)  
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Denna typ av läsning definierar hon som efferent läsning, efter latinets effero vilket betyder 
”föra bort”. Rosenblatt menar alltså att detta sätt att läsa innebär att läsaren fokuserar på 
opersonliga saker och läser kallt och sakligt utan känslomässig reaktion. Med estetisk läsning 
menar hon å andra sidan att läsaren måste ”vidga sin uppmärksamhet så att den omfattar den 
personliga och känslomässiga aura som kringgärdar de frammanade orden och fokusera – 
erfara, genomleva – de stämningar, scener och situationer som skapas” (2002:14). Exempel på 
den typen av läsning är dikter eller skådespel. Rosenblatt är också noga med att påpeka att 
dessa två attityder bildar ett kontinuum av möjliga transaktioner, det vill säga läsandet och 
tolkandet av textens innehåll och budskap. Läsandet av samma text kan ske på flera olika sätt 
beroende på syfte. Hon anser att de undervisnings- och testmetoder som traditionellt används i 
skolan ofta kan förvirra elever då de ofta uppmanar till ett icke-litterärt efferent 
förhållningssätt trots att syftet sägs vara en estetisk läsning (15). Rosenblatt (2002) lägger 
stort fokus på det hon kallar genomlevandet, upplevelsen av att läsa en text vid definitionen 
av det estetiska sättet då hon menar att för att texten ska vara en dikt och inte ett prosaiskt 
uttalande måste den läsas på ett estetiskt tillvägagångssätt. Hon påpekar att ”[n]ågon annan 
kan läsa tidningen eller ett vetenskapligt verk för oss och göra en acceptabel sammanfattning. 
Ingen kan dock läsa en dikt i vårt ställe” (41). Under rubriken ”Mål att uppnå” står det i Lpf 
94 att: ”[d]et är skolans ansvar att varje elev […] kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur 
och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (Skolverket, 
2006:10). Skolverket lägger således ansvar på skolan att eleverna ska kunna läsa både för att 
lära sig och för nöjes skull, det vill säga, både efferent och estetiskt.  
 
Lightbown och Spada (2006) presenterar en hypotes som är tagen från psykologin, kallad 
”transfer appropriate processing”, som innebär att det är enklare att använda inlärd kunskap i 
situationer som liknar den situation inlärningen skedde i (40). Detta beror på att när 
människan lär sig någonting kopplar minnet ihop det med kontexten i vilken hon lärde sig det, 
exempelvis genom att läsa eller höra något. Den forskning som finns inom området är till 
största delen utförd i laboratoriemiljö, exempelvis med tester på hur ordlistor lärs in under 
olika förutsättningar. Lightbown och Spada (2006) anser dock att hypotesen erbjuder en 
trovärdig förklaring till fenomenet att kunskap lärd genom regelinlärning och drillaktiviteter 
kan vara enklare att visa på prov som liknar inlärningssituationen än i kommunikativa 
sammanhang (40). Detta bör hållas i åtanke vid lektions- och ämnesplanering. Läggs fokus på 
att lära in språkets regler, eller på att använda språket i kommunikativa sammanhang? Balans 
mellan dessa två alternativ kräver eftertanke och noggrannhet. Läsning av skönlitteratur kan 
användas som en metod för att inlärning av språket ska ske kommunikativt. William Grabe 
(2009) anser att läsning alltid är en lärandeprocess eftersom varje gång man läser något 
evaluerar man den information som finns i texten. Läsaren tar ett beslut om hur hon ska 
förhålla sig till textens innehåll (16). Rosenblatt (2002) liknar situationsbemötandet vid 
läsning av skönlitteratur med det i vardagliga sammanhang. Individen måste förstå sin 
känslomässiga reaktion till en individ eller en situation på samma sätt som när denna ställs 
inför en situation vid läsning av ett skönlitterärt verk (176). Hon lyfter fram 
beteendevetenskapens tanke att det är när man ställs inför problem eller konflikter, eller när 
det vanliga beteendet inte är tillämpbart, som det konstruktiva tänkandet inleds (177). Detta 
kopplar hon till den träning av bemötande av sådana situationer som skönlitterär läsning 
innebär. Vissa typer av skönlitteratur är uppbyggda för att skapa en spänning med hjälp av 
konflikter och problem, vilket innebär att läsaren ställs inför dessa situationer ofta. Hon menar 
att det skapar en förtrogenhet med den tankeprocess som används vid denna typ av situationer 
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(177). Hon anser alltså att skönlitteraturen hjälper till med problemlösande vid 
kommunikativa situationer. 
 
Läsning av skönlitteratur har också en väldigt stor roll att spela i uppbyggandet av ett stort 
och välutvecklat ordförråd. Lightbown och Spada (2006) hänvisar till en kanadensisk studie 
där en grupp vuxna andraspråksstudenter under en period på sex veckor läste simplified 
readers, förenklade böcker med ett språkbruk och ordförråd anpassat till ålder och språklig 
förmåga, för att sedan göra övningar anpassade till de böcker som lästes. Studien visar att det 
finns en tillväxt i elevernas ordförråd som kan tillskrivas läsningen även över en så pass kort 
tid (145-46). Lightbown och Spada (2006) nämner att det i vardagligt tal används mellan 1000 
och 2000 ord, och att när andraspråksstudenter nått en viss grad av kunnande inom språket 
minskar möjligheten för dem att ta till sig nya ord i vardagliga samtal (146). Författarna lyfter 
fram att det är genom läsande av flera olika texter som eleverna har bäst förutsättningar att 
lära sig nya ord. Fördelen med simplified readers anser Lightbown och Spada är att de 
introducerar nya ord i en bra takt och med en frekevens som ger eleverna bra möjligheter att 
lära sig orden, antingen genom att de kan förstå orden genom kontexten, eller genom att de 
uppmuntras till att slå upp orden (145-46).  
 
Även Grabe (2009) beskriver förhållandet mellan läsning och ordförråd. Han menar att de 
flesta publicerade verk om inlärning av ord drar starka kopplingar till läsning. Grabe visar på 
studier som han anser gör det relativt säkert att fastslå ett starkt samband mellan läsförståelse 
och ordförrådets storlek (265-66). Förhållandet mellan första- respektive andraspråksinlärning 
är något som Grabe lägger stor vikt vid. Grabe skriver att de flesta studier som gjorts visar att 
barn som lär sig sitt förstaspråk lär sig uppskattningsvis mellan 2000 och 4000 ord per år. Att 
replikera detta i andraspråksinlärning är svårare. Med ett räkneexempel visar Grabe på att det 
skulle krävas att eleverna lär sig 50 ord i veckan under 40 veckor för att nå upp till 2000 ord. 
Han anser att det är fullständigt orimligt att ha direkt instruktionsinlärning på den nivån annat 
än i intensivkurser med över 20 timmars undervisning per vecka. Därmed måste ordinlärning 
ta läsningen till hjälp för att introducera nya ord för eleverna i en takt som ger dem en chans 
att lära sig tillräckligt många ord (273). Läsningen ger eleverna kontakt med en större mängd 
ord i en kontext, vilket hjälper inlärningen. Grabe använder sig av ytterligare ett 
räkneexempel där han konstaterar att om en elev läser ungefär 10-12 noveller eller kortare 
romaner under ett år, kommer eleven att komma i kontakt med mellan 20 000 och 40 000 nya 
ord. Skulle eleven lära sig ett av tio nya ord genom att utläsa dem i sin kontext, blir utfallet att 
eleven lär sig mellan 2000 och 4000 ord, vilket motsvarar vad ett barn som lär sig sitt 
förstaspråk uppskattningsvis lär sig på ett år. Han lyfter också fram att andelen nya ord som 
lärs in kan ökas avsevärt om eleven får instruktioner att tänka på ordförrådet. Grabe är även 
noga med att påpeka att instruktionsinlärning av ord och ordinlärning genom läsning inte 
utesluter varandra utan är två vägar till ett ökat ordförråd som båda behövs och kompletterar 
varandra (272-73). 
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4. Metod 
Kapitel fyra behandlar studiens metodval. Inledningsvis diskuteras kvantitativa och 
kvalitativa forskningsmetoder, deras för- och nackdelar samt valet av metod. Därefter 
presenteras hur urval och förberedelserna gick till inför informationsinsamlandet. Nästa 
avsnitt beskriver hur datainsamlingen gått till och vilka för- och nackdelar samt problem som 
valet av datainsamlingsmetod innebar. Sedan diskuteras etiska frågor. Avslutningsvis följer en 
presentation av informanterna innan ansvarsfördelningen av arbetet presenteras. 
 

4.1 Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 
Traditionella forskningsmetoder delas ofta in i två separata och distinkta kategorier: de 
kvantitativa forskningsmetoderna och de kvalitativa forskningsmetoderna. De kvantitativa 
forskningsmetoderna ämnar skapa ett statistiskt underlag där det med extrapolering av mätbar 
data går att representera en större del av det underlag som undersökts. Ett underlag på några 
tusen personer ska med andra ord kunna användas för att göra större antaganden applicerbara 
på resten av befolkningen. Data insamlad av kvantitativa studier brukar beskrivas som ”hård, 
strikt, rigorös och reliabel” (Bryman, 1997:124). Vad som menas med det är att informationen 
är systematiskt insamlad på ett sätt som gör det enkelt för andra parter att verifiera både rådata 
och resultat. Hård och reliabel data är viktig i alla möjliga forsknings- och 
utredningssammanhang eftersom politiker och anslagsgivare kan lita på deras riktighet 
(Bryman, 1997:124). 
 
Kvantitativa forskningsmetoder ses, enligt Jan Trost (2007), i allmänhet som bättre och finare 
än kvalitativa metoder på grund av att kvantitativa metoder har ett mycket större och 
slumpmässigt urval än kvalitativa (18). Trost (2005) anser att kvalitativa metoder har en lägre 
status eftersom ”de bygger på små urval och de på inga sätt är representativa för befolkningen 
i statistisk mening” (6). Han anser dock att även kvalitativa metoder har sin plats inom olika 
forskningsfält, då ”det kvantitativa angreppssättet analyserar relationer mellan variabler och 
inte mellan människor” (9). Alan Bryman (1997) pekar på hur kvalitativa forskare 
karaktäriserar den information de uppdagat som djuplodande och riklig för att beskriva ”den 
uppmärksamhet på ofta intrikata detaljer som många kvalitativa studier ger som resultat” 
(124). Enligt Bryman betonar kvantitativ forskningstradition att relationen mellan forskare 
och forskningssubjekt ska vara distanserad. I enkät- eller laborationsexperiment finns det 
nästintill ingen kontakt mellan forskaren och subjektet. I kontrast kännetecknas kvalitativa 
metoder ofta av en mer långvarig eller tätare relation mellan intervjuare och 
undersökningsperson (115).  
 
Valet av metod ska baseras på och ske i anslutning till val av teoretiska perspektiv och 
frågeställningar (Trost, 2005:14). Trost skriver att ”[o]m frågeställningen gäller hur ofta, hur 
många eller hur vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot 
gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (14). I och med 
att denna studie inriktar sig mot verksamma lärares motiveringar och förhållningssätt till 
litteratururval och styrdokument, används en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. 
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4.2 Urval och förberedelse 
För att göra ett urval behövdes det först sammanställas en lista över möjliga informanter. 
Detta skedde genom att identifiera verksamma lärare på kommunala gymnasieskolors såväl 
som gymnasiala friskolors hemsidor. Skolurvalet begränsades till gymnasieskolor belagda i 
Norrbotten. Från denna pool av potentiella informanter applicerades Trosts metod för att få 
fram det han kallar ett strategiskt urval (2010:138). Trosts metod går ut på att fastställa ett 
antal variabler som är teoretiskt betydelsefulla för en undersökning och utifrån dessa skapa en 
matris där urvalet sedan gör sig tydligt. Variablerna som ansågs relevanta rör antalet år lärarna 
hade varit verksamma inom ämnet, spridningen på skolor de arbetade på och informanternas 
ålder. Studiens syfte tar ej kön i beaktande utan fokuserar primärt på yrkeserfarenhet. Därmed 
är det inom studiens ramar irrelevant att göra ett urval baserat på en biologisk företeelse. Det 
är ändå värt att nämna att i den utvalda kommunen är fördelningen mellan manliga och 
kvinnliga gymnasielärare i engelska sådan att den övervägande delen av lärarna är kvinnor.  
 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) diskuterar hur stort informantunderlag som krävs 
vid kvalitativa intervjuer. De menar att antalet deltagare i intervjustudier ofta är antingen för 
litet eller för stort; ifall det är för få informanter skriver de att det är svårt att göra statistiska 
generaliseringar medan ett för stort antal informanter begränsar hur djupt tolkningarna av 
intervjuerna kan göras (129). Kvale och Brinkmann anger att vanliga intervjustudier har 
ungefär 15 +/- 10 informanter. Således skulle en intervjustudie ligga mellan 5 och 25 
individer. De belyser att det finns en tendens till att inkludera för många informanter i 
kvalitativa studier: ”Ett allmänt intryck av aktuella intervjustudier är att många skulle ha 
vunnit på att ha färre intervjuer och istället ägnat mer tid åt att förbereda intervjuerna och 
analysera dem” (130). Denna studie ämnar avstå ett bredare informantunderlag för att uppnå 
en högre kvalitet på utförda intervjuer. 
 
Den inledande kontakten med de yrkesverksamma lärarna skedde via e-mail där det ställdes 
en förfrågan om de hade möjlighet och vilja att delta. Studiens syfte presenterades och de blev 
ombedda att vid intresse välja en tid och plats som passade deras scheman. I fem av sex fall 
var platsen för intervjun ett grupprum eller liknande på lärarnas arbetsplatser. I det sjätte fallet 
skedde intervjun i ett grupprum på en av informanten vald allmän plats. Avsikten med detta 
var att informanterna skulle känna sig bekväma i situationen och inte uppleva någon press, 
och att avhjälpa eventuellt upplevda sneda maktförhållanden då det var två intervjuare 
närvarande vid de flesta av intervjuerna. Även yrkeserfarenhet inom läraryrket bidrar till att 
motverka potentiella sneda maktförhållanden. 
 
Som ett stöd inför intervjuerna utformades en intervjuguide, se bilaga 1, där det formulerades 
frågor, följdfrågor och frågor av utvecklande och av förtydligande karaktär, baserade på 
studiens syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar olika 
förhållningssätt som intervjuaren kan ha till sin intervjuguide, den kan vara en strikt ordnad 
sekvens av frågor eller mer löst formulerad, innehållande övergripande ämnen. De anser 
också att det är upp till den enskilda studien om intervjuaren ska följa guidens ordning och 
frågeformuleringar eller om denne ska använda eget omdöme och känslighet för att avgöra 
hur strikt den ska följas (146). Formulerandet av intervjuguiden gjordes i huvudsak för att den 
skulle användas i vägledande syfte, och dess utformning reflekterade detta. Guiden innehåller 
frågeformuleringar men också stödord för att anpassa intervjufrågorna utefter situationerna.  
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Vid utformandet av intervjuguiden togs det i beaktande att ämnets och frågornas natur var 
sådana att det med stor sannolikhet skulle behövas spontana följdfrågor. Dessa följdfrågor var 
av typerna uppföljningsfrågor, sonderande och specificerande frågor (Kvale och Brinkmann 
150-51).  
 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Studien använder sig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Jan Trost 
(2005) skall kvalitativa metoder användas när syftet är att förstå eller hitta mönster (14). Då 
studien söker utröna mönster i lärares val av skönlitteratur i förhållande till styrdokument och 
kanon blir valet av kvalitativa intervjuer tydligt. För att säkerställa att datan kunde bearbetas 
på ett reliabelt sätt spelades, med informanternas samtycke, ljudupptagningar in med hjälp av 
en digital bandspelare med stereomikrofoner. Detta innebar att det var möjligt att återkomma 
till informanternas svar för att kontrollera att dessa presenterades korrekt. Inspelningarna gav 
möjlighet till att säkerställa att rätt ord användes vid rätt tillfälle. Det gav även möjlighet till 
att lyssna av tonläge och intonation för att säkerställa att tolkningen var korrekt. Steinar Kvale 
och Svend Brinkmann (2009) nämner att det är viktigt att reflektera över dessa saker 
tillsammans med informantens kroppsspråk vid transkriberingsanalys (145). Intervjufrågorna 
ställdes i stor del i den ordning de var förberedda i intervjuguiden. Intervjuguiden styrde 
ordningsföljden på ämnen och täckte de viktigaste frågorna som studien söker svar på. Dock 
ändrades formuleringar och ordningsföljd beroende på hur intervjuerna gick. Ibland ledde 
svar in på senare frågeställningar, i vilka fall informanten tilläts fortsätta på det spåret för att 
senare återvända till den planerade ordningsföljden. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör 
intervjusituationen inledas med en orientering, där intervjuaren definierar situationen, 
förklarar syftet och berättar om användandet av bandspelare och dylikt (144). Studien följde 
Kvale och Brinkmanns rekommendationer i samtliga fall. Intervjuerna inledde därför med en 
syftesbeskrivning och informanterna hade möjlighet att ställa frågor om studien och intervjuns 
syfte och utformning innan intervjun började.  
 
Transkriptioner anses traditionellt som svåråtkomliga och komplicerade processer. Kvale och 
Brinkman (2009) talar om mötet mellan olika berättarformer, muntlig respektive skriftlig 
diskurs. ”Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan” enligt 
författarna (194). En transkription av en intervju är på sätt och vis en översättning från ett 
språk till ett annat, från muntligt till skriftligt, vilket innebär samma typ av problem som vid 
en översättning. Kvale och Brinkmann använder sig av ett ordspråk från den hermeneutiska 
traditionen, ”traduire traittori – att översätta är att förråda” för att beskriva problematiken 
(194). Kvaliteten på ljudinspelningarna är väldigt viktig för en transkriptions reliabilitet, en 
dålig eller otydlig ljudupptagning kan leda till förvrängningar vid transkriptioner. Det sattes 
därför vikt vid att det vid intervjuerna användes en bandspelare av hög standard för att 
säkerställa reliabiliteten. Vad gäller validiteten skriver Kvale och Brinkmann (2009) att man 
”genom att ge samtalet en litterär stil [kan] belysa nyanser i ett uttalande och göra det lättare 
att förmedla meningen i intervjupersonens berättelse till läsaren” (203). Detta var en 
utgångspunkt vid transkriberingsprocessen där intervjuerna huvudsakligen skrevs ner på 
skriftspråk, inklusive etablerade dialektala skillnader, och sållade bort de småord som inte var 
meningsbärande för att återge svaren mer koncist, lättläst och lättillgängligt. 
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4.4 Etiska frågor 
När intervjuerna planerades och genomfördes togs vissa etiska riktlinjer i beaktande som 
Kvale och Brinkmann (2009) presenterar i Den kvalitativa forskningsintervjun. Dessa är: 
informanternas samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (84). 
 
Informanternas samtycke innebär att den som intervjuar informerar informanten om syftet 
med undersökningen, om hur den är upplagd och de risker och fördelar som är associerade till 
medverkan i studien. Informanterna fick denna information i deras första e-mail där de blev 
tillfrågade om de var intresserade av att deltaga. 
 
Konfidentialitet avser informantens rätt till anonymitet och privatliv. I studien används 
pseudonymer och studien strävar efter att inte publicera personlig information som kan 
användas till att identifiera deltagarna. 
 
Med konsekvenser menas studiens potentiella möjligheter till allmän nytta kontra deltagarnas 
risk för lidande. Då studien fokuserar på en yrkesmetodik som är relativt vanlig och omtalad 
kombinerat med informanternas anonymitet och studiens begränsade räckvidd, är risken att 
deltagare kommer att lida minimal. 
 
Forskarens roll och dennes etiska värdegrund är av stor vikt för en studie. Det är forskarens 
uppgift se till att studien håller hög vetenskaplig kvalitet och är oberoende av externa krafter 
som skulle kunna påverka studiens resultat. Det är även forskarens uppgift att säkerställa att 
dennes personliga åsikter och värderingar inte påverkar eller finns närvarande i intervjuerna 
eller slutsatserna. Författarna till denna studie ansvarar för att dess resultat presenteras 
objektivt. 
 

4.5 Informantspresentation 
De sex informanter som deltog i studien kommer härefter att benämnas som Lärare A, B, C, 
D, E och F för att bidra till deras anonymitet. Ordningen de presenteras i är baserad på deras 
yrkesverksamma tid från den som har mest arbetslivserfarenhet som lärare till den som har 
minst. Fyra av lärarna, Lärare A, B C och F, jobbar alla inom samma gymnasieskola, men 
deras arbetsplatser är belagda i olika byggnader. De arbetar även på olika program och under 
olika rektorer, med undantag för Lärare C och Lärare F som arbetar på olika program men 
under samma rektor. Lärare D och E arbetar på en gymnasial friskola och arbetar både under 
samma rektor och på samma program. 
 

• Lärare A är i 50-55-årsåldern och har ämneskombinationen Engelska, Svenska samt 
ett modernt språk på ett studieförberedande program. Hon har varit yrkesverksam 
inom den svenska skolan i 23 år.  

• Lärare B, är i 35-40-årsåldern och har ämneskombinationen Engelska och Svenska på 
ett yrkesförberedande program. Hon har varit yrkesverksam inom den svenska skolan i 
14 år. 

• Lärare C är i 35-40-årsåldern och har ämneskombinationen Engelska och Svenska på 
ett studieförberedande program. Hon har varit yrkesverksam inom den svenska skolan 
i tio år. 
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• Lärare D är i 30-35- årsåldern och har ämneskombinationen Engelska och Svenska på 
två yrkesförberedande program Hon har varit yrkesverksam inom den svenska skolan i 
åtta år 

• Lärare E är i 25-30-årsåldern och har ämneskombinationen Engelska och Multimedia 
på två yrkesförberedande program. Han har varit yrkesverksam inom den svenska 
skolan i två år. 

• Lärare F är i 20-25-årsåldern och har ämneskombinationen Engelska och Svenska på 
ett yrkesförberedande program. Hon har varit yrkesverksam inom den svenska skolan i 
ett år. 

 

4.6 Ansvarsfördelning 
För att underlätta och effektivisera arbetsgången har studien delats upp i vissa 
ansvarsområden. Dan Monssen Nordström har haft huvudansvaret för följande områden: 3.5 
Skönlitteratur inom andraspråksinlärning, 4.2 Urval och förberedande, 4.3 
Datainsamlingsmetod, 5.1 Mål med skönlitteratur i undervisningen och 5.2 Urvalsprocessen 
och styrdokumenten. Markus Öhman har haft huvudansvaret för följande områden: 3.1 
Definition av kanonbegreppet, 3.2 Kanonförändring och avkanonisering, 3.3 Kanon i skolan, 
3.4 Ämnet Engelska och skönlitteratur, 4.1 Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, 
4.4 Etiska frågor, 4.5 Informantspresentation, 5.3 Den skönlitterära kanon och 6.1 
Metoddiskussion. 
 
Övriga delar är skrivna i kollaboration. Gemensam korrekturläsning och redigering av arbetet 
har ägt rum Vid intervjuerna var både Dan Monssen Nordström och Markus Öhman 
närvarande, utom vid intervjun med Lärare F som Dan Monssen Nordström höll själv.  
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5. Resultat och analys 
Studiens resultat och analys kommer i detta kapitel presenteras genom en tematisk indelning 
baserad på studiens frågeställningar. Inledningsvis presenteras vilka kunskaper lärarna vill 
förmedla genom användning av skönlitteratur i dess olika former i engelskundervisningen, 
samt deras inställning till det vidgade textbegreppet. Därefter skildras lärarnas urvalsprocesser 
och deras yrkesmässiga litterära preferenser. Slutligen presenteras deras förhållningssätt till 
den skönlitterära kanon. Av vikt att notera är att Lärare A skiljer sig från övriga informanter 
gällande den semantiska innebörden av termen skönlitteratur. Hon anser att ordet 
skönlitteratur innefattar olika typer av skriven text, som romaner och noveller. Hon menar att 
filmer och musik inte ingår i begreppet skönlitteratur. Övriga informanter innefattar dessa två 
medietyper i begreppet. 
 

5.1 Kunskapsförmedling genom läsning av skönlittera tur 

5.1.1 Resultat 
Lärare A sätter stor vikt vid skönlitteratur och ser att böcker, oavsett språk, utvecklar 
elevernas tankeverksamhet. Hon drar sig inte för att använda film i engelskundervisningen, 
vare sig fristående eller i samband med bokläsning, men hon anser inte att filmer räknas till 
skönlitteratur:  
 

Det är inte fel att man använder film [för att komma åt svårtillgängliga, äldre verk], men 
det jag tycker är skrämmande är att eleverna inte klarar av [att läsa äldre verk] då det är 
vår uppgift att se till att eleverna tar sig igenom de här verken. Jag anser att vi berövar 
dem något väldigt viktigt när vi inte gör det.  
 

Hennes modus operandi involverar helklassdiskussioner, analysfrågor och i vissa fall 
jämförelse mellan böcker och filmatiseringar. Skönlitteratur läses i flerfaldigt syfte i hennes 
engelskundervisning. Hon inkluderar böcker i sin undervisning för att ”utveckla språk, och 
också att få in meningskonstruktioner och ordförråd du får genom att läsa. Vi lär oss på något 
sätt omedvetet därför att de här strukturerna upprepas hela tiden och det är det som är fördelen 
med läsning”. Hon ser det som en lärares plikt att ge eleverna de verktyg som krävs för att ta 
till sig litteratur: 
 

[Shakespeares dramer] är svårare att läsa, men samtidigt är det också en konst, en 
färdighet, att kunna läsa dem. Jag tycker det är viktigt att eleverna läser dramerna. Min 
erfarenhet när eleverna läst dramerna är att en del elever tycker att det är svårt, men när 
de väl kommer in i det så går det ganska bra, så kan man diskutera utifrån vad de har 
upplevt. Och då kan man diskutera hur pjäser sätts upp – det står inte i manus hur det ska 
vara på scen, till exempel. När det gäller kända dramer känner de oftast till historien, så 
det är en hjälp. 

 
Lärare A anser även att skönlitteratur är en källa till personlig utveckling. Genom att bearbeta 
texten enskilt eller i samröre med andra sker en process som är identitetsutvecklande.  
 
Lärare B gör ofta sin engelskundervisning tematiserad. Hon använder sig av teman som till 
exempel ”Den stora kärleken” och ”Rätt och fel”. Utifrån dessa knyter hon an filmer, texter 
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och övningar. Dels ger temaundervisningen eleverna en röd tråd och ett tydligt 
intresseområde, och dels ger det henne själv en tydligare struktur att planera efter och att hitta 
skönlitteratur. Lärare B har under en termin inkluderat läsning av skönlitteratur i bokform vid 
näst intill varje undervisningstillfälle i Engelska B, men har även använt sig av tv-serier och 
filmer. Hon vänder sig till filmer eller tv-serier främst när hon önskar att klassen ska kunna 
uppleva ett gemensamt skönlitterärt verk. Hennes elever föredrar filmer över böcker, och själv 
upplever hon att det är betydligt mindre tidskrävande att se och diskutera en film jämfört med 
att läsa en bok i klassuppsättning. Hon ser två tydliga fördelar med att låta sina elever läsa 
engelskspråkig litteratur. Främst sätter hon vikt på att eleven ska kunna resonera kring ett 
verk, inte bara kunna återberätta handlingen. Hon anser att ett viktigt mål i skolan idag är ”att 
få in den här läslusten – det är många som inte har den”.3 Att kunna resonera kring och dra 
kopplingar mellan litterära verk är en färdighet som eleverna både har användning av i 
framtiden och som ”utvecklar deras tankeverksamhet” samt utvecklar deras analysförmåga. 
Lärare B anser att ”[l]äsning, oavsett vilket språk man gör det på, utvecklar en som individ”. 
Hon ser alltså läsning av skönlitteratur som en viktig del i undervisningen då dess utvecklande 
fördelar är värda att ta tillvara på både inom första- och andraspråksundervisning. 
 
En annan fördel Lärare B ser med skönlitteraturläsning i Engelska B är den språkliga 
utvecklingen hos eleven. Genom att läsa skönlitteratur på målspråket får eleverna möjlighet 
att se hur fraser och ord hänger samman. Hon jämför och kontrasterar bokläsning med 
glospluggande. Hon trycker på att ”förstå helheten är viktigt även för de som inte är så 
lässtarka”. Det är först när man läser ordet i en kontext som man verkligen kan veta vad det 
betyder. 
 
Lärare C är även hon bekant med temainriktad engelskundervisning. Tidigt i hennes karriär 
använde hon en lärobok som var indelad i teman, och till varje tema rekommenderades en 
skönlitterär bok som eleverna kunde läsa. Hon frångick den mallen relativt snabbt och 
använder sig numer av en blandning av kortare texter, noveller och filmer. Till exempel 
använder hon filmatiseringar av äldre verk, exempelvis Jane Austen, för att eleverna ska 
kunna ta till sig äldre verk på ett enklare sätt. Lärare C sätter vikt på skönlitteraturens 
skildringar av samtidsförhållanden och historiska kulturella företeelser. Eleverna får genom 
att läsa böcker från olika tider även insikt i hur engelskspråkiga kulturer vuxit fram. Hon 
framhåller dock även att skönlitteratur är ett sätt att bearbeta stora mängder av text. Att ”läsa 
så där mycket text om det hade varit lärobokstext hade man fått beta sig igenom hur många 
läroböcker som helst”. Målet är alltså att möta så mycket text som möjligt på ett så 
intresseväckande sätt som möjligt. Hon säger att fokus har förflyttats mer mot läsglädjen, att 
det är viktigare att eleverna tycker det är kul att läsa än att de läser vissa specifika verk. 
Skönlitteraturläsning ser hon också som ett medel för att få ett större lexikon, men hon ser 
även andra språkutvecklande egenskaper. En utvecklad förmåga och medvetenhet kring 
textbindning och flyt är vad som kännetecknar elever som läser mycket. Hon menar att man 
kan se att ”elever som läser mycket blir sen automatiskt, utan att ha ansträngt sig, duktiga på 
att själva uttrycka sig i skrift, även i tal.” Hon lyfter fram skönlitteraturens möjligheter att 
utveckla elevernas flyt i språket i och med att de lär sig strukturer i språket genom att läsa. 
 

                                                
3 Lärare B syftar på ett övergripande uppnåelsemål. I Lpf94 står det att läsa att ”[d]et är skolans ansvar att 

varje elev […] kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, 
självinsikt och glädje” (Skolverket, 2006:10) 
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Lärare D var medveten om konceptet men hade inte kännedom om termen ”det vidgade 
textbegreppet”. Rörlig media och skriven text har båda sin närvaro i hennes undervisning. 
Hon vänder sig till filmer främst när hon upplever att det inte finns nog med tid för att 
behandla hela romaner, eller för att eleverna läser i olika takt och det därför skapas en 
osäkerhet i tidsplaneringen. Med filmatiseringar av mer kända verk kan hon visa historien för 
eleverna och skapa diskussion kring denna, ibland i samband med utdrag från originalverket i 
fråga. Lärare D använder sig av skönlitteratur eftersom att ”läsa och behålla litteraturen är ju 
ett sätt att utveckla språket på alla plan. Man märker att de som läser mycket har ett bra 
språk”. Konkreta exempel på språklig utveckling anser hon vara ett mer utvecklat ordförråd 
och genom det även en bättre förståelse för grammatik samt förmågan att själv skapa en 
berättelse. 
 
Lärare E står i stor kontrast till lärare A gällande sin syn på innebörden av ordet skönlitteratur 
och bokens roll i undervisningen. Han föredrar att använda rörlig bild eller musik framför 
böcker. Skriven skönlitteratur använder han oftast i form av lyrik: 
 

Jag tänker väl så lite böcker som möjligt. Jag tänker mig väldigt mycket film – vi har sett 
mycket filmer som tar upp till exempel från olika epoker så finns det olika filmatiseringar 
– jag ser hellre filmer än läser böcker. Det har att göra med elevgruppen. Jag känner 
oftast av vad jag kan använda, för alla grupper passar det inte att läsa böcker med, tycker 
jag. 

 
Lärare E har dock fortfarande med skriven skönlitteratur i sin undervisning. Han kombinerar 
utdrag ur romaner med filmatiseringar samt tematiskt eller diegetiskt närliggande filmer. Han 
anser att genom att använda sig av skönlitteratur, ger han eleverna en insyn i texters struktur 
från olika tider: 
 

Sen brukar jag jobba med kreativt skrivande och kreativ läsning – då blir det ju där här 
med en väldigt bra inblick i hur författare verkligen skriver – vad är signifikativt för 
epoken? Jag, förstaperson, tredjeperson, hur skriver man? Jag ser många fördelar i 
läsningen. 

 
Ur ett språkutvecklingsperspektiv ser Lärare E skönlitteratur som ett verktyg för att utveckla 
läsförståelse, både ords lexikala innebörd och deras relation till andra ord, samt grammatisk 
struktur. 
 
Lärare F använder sig gärna av mer än bara skriven skönlitteratur då ”det är så svårt å 
engagera eleverna i den klassiska skönlitteraturen”. Hon framhåller dock att hon skulle vilja 
använda andra medier än film och böcker, men att hon ännu inte kommit fram till vilka dessa 
skulle vara. Hennes första tanke med att använda skönlitteratur i engelskundervisningen är att 
det står i styrdokumenten att det skall göras, men hon ser även att det är ett bra verktyg för att 
träna eleverna att läsa längre texter. Vid längre textläsning föredrar hon skönlitterära texter 
över fackliga sådana då eleverna lättare blir engagerade och får en läsglädje. Skriven 
skönlitteratur är även en källa till språklig kunskap och är att föredra när det gäller att 
identifiera grammatiska strukturer och ordförråd. Eleverna får se hur språket är uppbyggt och 
de ”kan analysera i [deras] egna takt när [de] läser”. Elever kan återgå till och analysera om 
en skriven text på ett sätt som de inte kan vid orala eller kommunikativa övningar. Lärare F 
anser även att skriven skönlitteratur främjar hos eleverna en kommunikativ förmåga och ett 
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ökat språkligt flyt. Hon anser även att läsning av skönlitteratur kan användas för att ”tänka på 
engelska”, dvs. för elevens språkliga utveckling.  
 

5.1.2 Analys 
En tydlig trend ibland informanterna är att de ser läsning av skönlitteratur som ett sätt att 
utveckla ett bredare ordförråd och en bättre förståelse för grammatiska strukturer och 
språkligt flyt. Vanligt återkommande är även läslust och läsglädje som lyfts av hälften av 
informanterna, Lärare B, C och F. Något som skiljer sig mellan de tillfrågade lärarnas svar är 
sättet att arbeta med filmatiseringar och bildmedia. Det vanligaste sättet är att använda 
filmatiseringar av äldre verk för att eleverna lättare ska kunna tillägna sig dem, ett arbetssätt 
som nämns av fyra av de tillfrågade lärarna, Lärare A, C, D och E. Dock finns en väsentlig 
skillnad även där, då Lärare A ser film som ett möjligt komplement till läsning av 
skönlitterära verk medan Lärare E ofta använder film som en form av läsning i sin egen rätt. 
Lärare B använder filmer och tv-serier istället för klassuppsättningar när hon vill att klassen 
ska tillägna sig ett verk gemensamt för diskussioner, då hon upplever att det är ett betydligt 
mindre tidskrävande arbetssätt. Tidsbesparing är en punkt som även Lärare D nämner.  

 

5.2 Urvalsstrategier och styrdokumenten 

5.2.1 Resultat 
Lärare A:s skönlitterära undervisning har varierat under åren. Vilka böcker som läses av 
eleverna har varierat mellan att hon väljer ut en bok till hela klassen eller till en större grupp 
elever för att de ska kunna få en gemensam referensram att bearbeta tillsammans, och att 
eleverna fått välja litteratur själva ”efter förmåga och intresse”. Vid de tillfällen som eleverna 
själva fått välja böcker har hon ibland satt ut individuella ramar gällande en boks språkliga 
eller tematiska nivå för varje elev: ”Boken ska passa eleven. Den ska inte vara alltför enkel, 
och inte alltför svår.” Hon anser att boken ska vara på en nivå som passar eleven för att driva 
dennes språkliga, kunskapsmässiga och personliga utveckling framåt. Hon använder sig gärna 
av hela verk i sin undervisning, antingen romaner eller noveller. Hon förklarar att utdrag som 
finns i antologier sällan ger en rättvis helhetsbild av det ursprungliga verket. Hon vill använda 
hela verk då hon anser att en helhetsbild främjar den allmänna upplevelsen och utvecklingen.  
 
Då Lärare A inte anser att film räknas till skönlitteratur är inte heller de mål som relaterar till 
skönlitteratur drivande i hennes urval av film. Lärare A ser starka kopplingar mellan 
styrdokumenten och skönlitteratur i klassrummet. Hon vänder sig till den tryckta 
skönlitteraturen för att uppnå styrdokumentens mål gällande språklig utveckling och texter 
som en källa till glädje. 
 
Det finns verk och författarskap som Lärare A anser särskilt användbara för 
gymnasieungdomar att ha kunskap om: ”Jag tycker att man bör känna till, bland annat, 
Romantikerna, för de är lättlästa och elever i gymnasieåldern har lätt att ta till sig deras verk. 
De jag då tänker på är systrarna Brontë, Jane Austen i viss mån, och Mary Shelleys 
Frankenstein”, men hon pekar även ut att det finns problem med att läsa dessa verk i Engelska 
A. I Engelska A vänder hon sig oftare till modernare verk, exempelvis Stone Cold av Robert 
Swindell, och använder sig av äldre författare i andra kurser. Hon använder modernare verk i 
Engelska A av flera anledningar, dels för att ge eleverna en läsvana i förberedande syfte för 
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senare kurser och tyngre läsning och dels för att styrdokumenten i Engelska B och Engelska C 
har ett tydligare fokus på litteratur från olika epoker. 
 
Lärare B varierar mellan att låta sina elever välja skönlitterära verk och att hon väljer ut åt 
dem. Lärare B ger sällan eleverna några specifika ramar när de ska själva välja litteratur i 
Engelska A. Hon anser att elever som själva får välja sin skönlitteratur blir mer intresserade 
av att läsa, men att det ur ett undervisningsperspektiv blir svårt att komma åt verken på djupet. 
Hon berättar att om alla elever har olika verk måste hon använda sig av mer allmänna 
analysfrågor eller analysmetoder, vilket hon anser inte alltid räcker till för att kunna göra en 
djupgående analys av händelseförloppet. Genom att läsa en gemensam text kan Lärare B 
utforma riktade frågor som passar bättre till den valda texten. Gemensam textläsning 
resulterar även i en delad upplevelse som då blir lättare att diskutera och bearbeta i helklass 
eller grupp, vilket ger en kommunikativ träning på engelska. Ett annat problem Lärare B ser 
med att låta eleverna välja är vid de tillfällen mindre läsvana elever ska välja en text: ”Det är 
ju sällan svårt att hitta en bok till läsvana elever men att hitta litteratur eller texter till mindre 
läsvana – det är då man måste försöka hitta till dem. Man måste försöka koppla till nått 
intresse de har – annars blir det meningslöst”. Hon medger att det är svårt att hitta sådana 
kortare texter, och anser att det inte finns tillräckligt med antologier på engelska som passar 
gymnasieelever, och att hon därför blir begränsad i vilka texter hon väljer. Hon tycker att 
skolbiblioteket har rikligt med engelsk litteratur, men medger att hon själv är osäker på vad 
som finns där. Hon vänder sig till filmer eller tv-serier främst när hon önskar att klassen ska 
kunna uppleva ett gemensamt skönlitterärt verk. 
 
I Engelska B och C har hennes undervisning en mer språkhistorisk karaktär. Hon anser att 
Shakespeare är ”svår att undvika”, och i princip måste finnas med någon gång under 
kursernas gång. Förutom Shakespeare ser hon även många andra författarskap eller verk som 
Chaucer, Hemingway eller Beowulf som viktiga. Hon anser dock att även modernare verk har 
sin plats i skolan, till exempel författare som fått Booker Prize, Orange Prize eller nobelpriset. 
Hon anger att en viktig faktor i vilket verk hon inkluderar i sin undervisning är verkets 
historia. Starka kärlekshistorier som Romeo and Juliet samt Tristan and Isolde är favoriter, 
och hon använder gärna film för att se till att eleverna lättare kommer åt dessa historier. 
Centralt i hennes urvalskriterier ligger läsglädjen:  
 

Och sen också att hitta den här glädjen i det som man kan få av läsning oavsett om man 
nu vill läsa självbiografier – eller självbiografer som eleverna då säger – eller om de nu 
vill läsa Twilight eller vad de nu helst vill läsa. För mig är det en färdighetsträning. Alla 
är inte så läsvana och de behöver ju få den. Utveckla analysförmågan. 

 
Läsglädjen får eleverna att läsa mer, och just läsförmågan och analysförmågan är viktiga för 
Lärare B. Gällande styrdokument tittar Lärare B på de läsförståelse- och analysmål som finns 
i de olika kurserna. Hon ser även skönlitteratur som ett naturligt verktyg till att uppfylla de 
mål som anger att eleverna ska vara medvetna om samhällsförhållanden och kulturtraditioner 
från engelskspråkiga länder.  
 
Lärare C väljer ytterst sällan ut skönlitterära texter åt sina elever då hon anser att 
skönlitteraturläsningen ska vara ”intressant, lustfyllt och nånting som [eleverna] gör vid sidan 
om sin undervisning” och att ”eleverna själva kan välja ut litteratur som de uppfattar som 
intressanta”. Hon anser att eleverna har lättare att ta till sig och sätta sig in i verk de uppfattar 
som intressanta. Eleverna har därmed större incitament att läsa mer och får därmed möjlighet 



 

20 
 

att utveckla sitt språk än mer. När eleverna får välja brukar hon vara mån om att resonera med 
individuella elever över deras val för att se huruvida boken är språkligt passande för eleven: 
”Tanken är ju att det ska utveckla deras språk, stimulera dom. Väljer dom då en alldeles för 
enkel bok, då faller ju det. Och tvärtom, det ska inte vara för svårt heller, det ska vara precis 
på lagom nivå för dom.” I hennes undervisning inkluderar hon även kortare texter, utdrag 
eller filmer som behandlas i helklass under kortare undervisningsmoment. Film använder hon 
”framför allt för att man kan komma åt svårare eller äldre texter utan att eleverna läser själva 
texten” och hon anser att språket i äldre texter kan motverka läsglädjen och därmed göra det 
svårare för eleverna att ta till sig texten. Lärare C föredrar att arbeta med noveller framför 
utdrag ur längre texter då utdrag kan förlora sin kontext jämfört med de självbärande 
novellerna. Hon anser att självbärande berättelser i större mån än utdrag bidrar till läsglädjen, 
vilket i sin tur bidrar till ökad språklig och personlig utveckling. Ofta tar hon noveller skrivna 
av Roald Dahl. Det finns få engelska antologier och romaner på skolan, men hon anser att det 
närliggande skolbiblioteket täcker hennes behov. 
 
Lärare C anser att det finns författarskap som är väldigt viktiga att inkludera i undervisningen 
för att ge eleverna en skönlitterär allmänbildning. Hon anser att det är svårt att göra ett urval 
eftersom det finns så många som borde finnas med. Därför varierar hon skönlitteraturen från 
kurs till kurs. Lärare C pekar dock på Shakespeare som ”en så pass viktigt person så att man 
måste beröra honom vid något tillfälle”. Med undantag för Shakespeare, använder hon sig ofta 
av yngre litteratur i tidigare kurser och äldre litteratur i senare, då hon anser att äldre 
skönlitteratur är svårare och är därmed mer passande för äldre elever. Lärare C använder sig 
av film för att komma åt Jane Austen på grund av att filmatiseringar är lättare för eleverna att 
ta till sig. 
 
När lärare C vänder sig till styrdokumenten ser hon främst läsglädje och språklig utveckling 
som anledning till att hon använder skönlitteratur. Hon är även medveten om att skönlitteratur 
kan användas för att lära eleverna om kulturtraditioner eller samtidsförhållanden i 
engelskspråkiga länder. 
 
Lärare D arbetar på en skola med få skönlitterära resurser. Näst intill inga klassuppsättningar 
och placeringen långt ifrån närmaste kommunala bibliotek har enligt Lärare D resulterat i att 
det oftare är eleverna som väljer ut skönlitteratur än läraren. Hon ställer krav på att deras val 
ska hålla sig inom vissa ramar, som hon bestämmer efter styrdokumentens betygskriterier. 
Genom att se till betygskriterierna utröner hon huruvida en vald bok är tillräckligt djup eller 
avancerad för att en elev ska kunna nå högre betygsnivåer, och resonerar med eleven utifrån 
detta. I praktiken menar hon att hon sällan finner elevernas val oacceptabelt, utan att de endast 
i vissa fall kan begränsa elevens förmåga att visa färdigheter som krävs för högre betyg: 

 
Jag behöver nästan aldrig säga ”den här får du inte läsa”. Jag har väldigt många elever 
som kanske på sin höjd har läst två böcker hittills i sitt liv och säger ”vet du vad jag har 
fan alltid kunna smita undan från att läsa”. Och då känner ju jag att om jag får dom att 
läsa en bok här och nu så är det jättebra. Det kan hända att jag säger ”med den här boken 
kanske du inte kan nå det här kriteriet” så de är medvetna på vars dom hamnar i 
kriterierna.  

 
Hon använder sig även av styrdokumenten när hon samtalar med individuella elever gällande 
deras tidigare och framtida val av skönlitteratur. Hon konkretiserar mål som syftar på 
litteratur från olika epoker och ser till att eleven under kursens gång har läst sådant som 
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uppfyller kursens krav. Lärare D önskar dock att hennes skola köpte in klassuppsättningar av 
mer lättläst litteratur då det skulle göra det enklare för henne att styra gemensamma boksamtal 
i helklass i riktning mot mål och kriterier, samt ha en mer fokuserad didaktisk tanke bakom 
bokläsningen. Hon har även önskemål om att förenklade versioner av klassiska verk så 
kallade simplified readers ska köpas in. 
 
Lärare D finner vissa författarskap viktiga att känna till för en skönlitterär allmänbildning, 
men finner det problematiskt att inkludera dem i undervisningen. Hon använder Chaucer för 
att exemplifiera detta. Främst ser hon Shakespeare, men även Dantes La Divina Comedia, 
som återkommande i sin undervisning, men eleverna har ofta svårt att ta till sig de verk hon 
presenterar. Samtidigt som Shakespeare och Dante är äldre författare, konkretiserar och tolkar 
hon styrdokumenten till att även inkludera modernare författarskap: ”Sen så står det ju 
’centrala verk’ i styrdokumenten. Centralt för vem kan man ju fråga sig? Det brukar vi 
språklärare prata om. Stieg Larson är central just nu, men vem vet hur central han är sen? Allt 
är ju relativt”. Hon tycker också, samtidigt som hon anser att Shakespeares verk är viktiga att 
inkludera, att det är upp till varje enskild lärare att bestämma huruvida Shakespeare ska ha en 
plats i undervisningen eller ej då han inte explicit nämns i styrdokumenten. 
 
Lärare E delar in det skönlitterära urvalet efter kurs. I Engelska A väljer eleverna verk själva, 
medan han är styrande i Engelska B. Han anser att skönlitteraturens syfte i Engelska A är till 
för att ge elever en läsvana och att utveckla språket, och att de då själva kan välja vad de vill 
läsa. Engelska B:s fokus på skönlitteratur från olika epoker gör det svårt för eleverna att själva 
välja en passande bok och han själv har vissa verk han föredrar: ”Det finns vissa verk som jag 
tycker faktiskt är väldigt talande för epoker som får en att förstå olika tider i det engelska 
språkets utveckling vilket jag tycker är rätt viktiga för kursens syfte”. Vidare arbetar Lärare E 
på samma skola som Lärare D, och har därför även han begränsade fysiska resurser. Dock 
anser han att det genom Internet lätt går att få tag på noveller eller utdrag från romaner och att 
de flesta författare gärna ger sin tillåtelse till att han använder deras verk i 
utbildningssammanhang. När han själv väljer verk är det ofta film som arbetas med, men han 
kompletterar detta med noveller och utdrag ur romaner då han anser att kortare texter är mer 
lättillgängliga för elever när äldre texter är involverade. Han använder sig gärna av 
Shakespeares sonetter och 50-60-talets Beatnik-poeter: Allan Ginsberg och William S. 
Burroughs. Han använder också ofta filmen Apocalypse Now som är baserad på romanen 
Heart of Darkness tillsammans med utdrag ur boken för att diskutera och analysera likheter 
och skillnader och ge eleverna kunskap om kolonialism från olika eror. Vidare sätter han även 
stor vikt vid att eleverna känner till Oliver Twist av Charles Dickens – det är bokens 
socialrealistiska prägel han vill åt. När eleverna själva får välja skönlitterära verk ger lärare E 
inga fasta ramar till eleverna. Han anser att fokuset i Engelska A ligger på läsglädjen och den 
språkliga utvecklingen, ”kreativt läsande”, och vill därför inte begränsa elevernas litteraturval. 
I styrdokumenten pekar Lärare E på det kursmål för Engelska B som anger att elever ska ha 
kännedom om litteratur från olika tider: ”Det är ett väldigt tydligt mål att man ska följa 
litteraturepoker”. Således karaktäriseras hans urval av en friare urvalsmiljö i Engelska A och 
mer styrda val i Engelska B. 
 
Lärare F upplever att det är svårt att besluta huruvida hon eller eleverna ska välja ut 
skönlitterära verk. Hon pekar på det rådande fokuset på skolan i media och en debatt som 
pågår både innanför och utanför skolan som ett stöd för att anta en styrande roll i 
litteraturvalet: ”som debatten går nu, särskilt nu i skolan, mer kateder, mindre flum, så känner 
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jag ofta så här att en del elever behöver styras för att kunna få dom här aha-upplevelserna, 
dom kan inte ta sig dit själv för dom utmanar inte sig själva”. Samtidigt anser hon att eleverna 
måste få tillfälle och möjlighet att själva välja skönlitteratur förbehållningslöst, då hon tycker 
att restriktioner i urvalet riskerar att läslusten stagnerar och likaså möjligheten till språklig 
utveckling. Hon använder sig därför både av friare elevval och katederstyrda val, samt ett 
tredje alternativ där hon gör ett ursprungligt urval och presenterar ett halvdussin titlar för 
klassen. Vilket av dessa tre alternativ hon använder beror på till vilket ändamål hon önskar 
inkorporera skönlitteraturen i sin undervisning: ”Är det bara för att dom ska träna på att läsa, 
ja då kan dom välja helt själva, för då, då väljer dom förhoppningsvis en bok som passar deras 
nivå”. I Engelska B, där ”det nämns att man ska ta upp den klassiska litteraturen”, dras hon 
mer mot att själv styra valet. Då väljer hon gärna verk som hon funnit humoristiska och 
effektiva i undervisningssammanhang, till exempel Roald Dahls noveller, för att fånga 
elevernas intresse. Hon föredrar noveller före utdrag och romaner då de är enklare att arbeta 
med på grund av det är självbärande historier samtidigt som det är mindre tidskrävande att 
läsa i och med att de är kortare. Självbärande historier skapar större läslust än utdrag som bara 
är en del av en historia. 
 
Från styrdokumenten lyfter hon främst fram vikten av att skapa läslust och att eleverna ska 
känna till klassisk litteratur. Vid kortare texter vänder hon sig till läroboken, men anser att de 
texter som finns i denna ofta inte räcker till och inte är särskilt intresseväckande. Lärare F 
beskriver hur hon som nyutexaminerad lärare tenderar att återvända till läroboken som källa 
för lektionsupplägg och uttrycker en frustration över dess bristande variation av texttyper – 
hon saknar det vidgade textbegreppet. Hon saknar också en lättillgänglig engelsk antologi på 
skolan men är tveksam till huruvida en engelsk publikation passar kulturellt eller 
språkmässigt med eleverna.  
 

5.2.2 Analys 
Samtliga tillfrågade lärare både styr urvalet av skönlitteratur och låter eleverna välja själva. 
Tendensen är att de i kursen Engelska A får välja fritt, medan lärarna styr mer i B- och C-
kurserna. Genom att eleverna får välja skönlitteratur själva ökar deras läslust och därigenom 
deras möjligheter att utveckla en läsvana och sitt språkbruk. I Engelska B och C ligger fokus 
på äldre litteratur och läraren vill därför ha större kontroll över vad som läses. Fyra av sex 
tillfrågade lärarna hänvisar till att B-kursen innehåller mål rörande kännedom om klassisk 
litteratur. Det finns också en tydlig tendens att använda noveller i undervisningen. Fem av sex 
lärare, Lärare A, B, C, E och F nämner noveller som bra verktyg i undervisningen. Hälften av 
de tillfrågade lärarna, Lärare A, C och F, föredrar noveller framför utdrag ur romaner 
eftersom noveller är självbärande. Hela historien finns med vilket bidrar till läsglädjen och 
den tappar inte sin kontext som den kan göra i ett utdrag. Problematiken med att hitta bra 
antologier tas upp av tre lärare av sex, Lärare B, C och F. Hälften, Lärare B, C och E, 
använder sig av film för att ge eleverna en gemensam upplevelse att ha till grund för mer 
djuplodande diskussioner och bearbetningar. Helklass eller gruppdiskussioner bidrar till 
ökade kommunikativa färdigheter hos eleverna. Lärare A arbetar på ett liknande sätt, men 
använder sig av skriven text även i de situationerna. När det kommer till verk eller 
författarskap som elever bör få kännedom om nämner fyra av sex lärare, Lärare B, C, D och 
E, Shakespeare. Dock är det viktigt att notera att Lärare A anser att Shakespeares dramer är 
verk som elever bör kunna läsa. Två av sex lärare nämner Jane Austen. Två andra lärare 
nämner Chaucer. Lärare C och F nämner Roald Dahl, men inte som en författare som elever 
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bör ha kännedom, utom som en författare som skriver på ett sätt som är användbart vid 
undervisning. Med hänsyn till styrdokument och mål nämner fem av de sex tillfrågade lärarna 
läsglädje eller läslust som ett mål som kan uppnås genom läsning av skönlitteratur. Fyra av 
sex lärare ser läsning av skönlitteratur som ett medel för språklig utveckling. Tre av sex 
lärare, Lärare D, E och F, nämner läsning av skönlitteratur som en bra metod för att nå målen 
om kunskap om olika litterära epoker. En tredjedel av informanterna, Lärare B och C, anser 
att läsning av skönlitteratur kan användas för att förmedla samtidsförhållanden och 
kulturtraditioner i engelskspråkiga länder. 

5.3 Den skönlitterära kanon 

5.3.1 Resultat 
Lärare A definierar kanon som en lista av verk som ”alla bör ha kännedom om eller läst delar 
av eller hela verk”. Hon anser att för att passa in i den skönlitterära kanon måste ett verk vara 
tidslöst – dels i sitt budskap men även i det sätt det framställer existentiella frågor. ”Men sen 
har dom ju ofta ett litterärt värde i struktur, alltså hur dom här verken är skrivna. Dessutom 
kan dom ha historiskt intresse beroende på vilken tid dom kommer ifrån.” Hon anser att 
kanon har tappat sin tidigare status i den svenska skolan, och ställer sig tveksam till huruvida 
det är en bra utveckling. Hon är inte säker på om en officiell lista av verk fastställd av 
myndigheter skulle kunna förbättra dess status, men hon önskar att en sådan lista fanns. 
Överhuvudtaget visar hon en stark skepsis över vad hon kallar för urholkningen av kanon som 
finns i svenska skolan idag:  
 

Jag tycker att synen på litteratur och det vi ger våra elever har urholkats nått fasansfullt 
hemskt mycket. Och jag tror att det är saker som kommer att straffa sig för även om det 
finns väldigt mycket bra litteratur som ungdomar läser, men när det gäller den här 
världslitteraturen så tror jag inte att det är så många som i första hand väljer den, och 
därför så måste man välja den åt dom. Som lärare måste man visa och säga ”titta här vad 
som finns”, och också förklara storheten med den. Där upplever jag att den svenska 
skolan har gjort en stor miss. 

 
Lärare A anser att faktumet att den skönlitterära kanon har tappat sin status i den svenska 
skolan medför att elever kommer att gå miste om att läsa verk som anses som tidlösa. Hon 
medger att den moderna skönlitteratur som ungdomar läser ofta är välskriven och givande, 
men att de har möjlighet att läsa den utanför skolan. Hon menar att skolan är skyldig att ge 
eleverna tillfälle att uppleva skönlitteratur som de numera aldrig annars skulle uppleva, och 
att skolan har misslyckats med att fullfölja denna skyldighet. 
 
På den lokala arbetsplatsen tycker sig Lärare A se en tendens att lärare väljer populära verk 
som hon inte anser tillhöra världslitteraturen: ”Jag tror man gör elever en otjänst på det sättet 
– att man inte ger dom undervisning i [världslitteraturen]”. Hon anser alltså att när lärare 
väljer ut modernare skönlitteratur försummar de elevernas chanser att uppleva tidlösa verk. 
 
Lärare B ser kanon som en individuell och intern lista snarare än en extern rekommendation. 
Denna interna kanon är en samling verk som varje person själv sammanställer och innehåller 
de verk som man själv finner värda att läsa. Hon anser att det finns en av samhället utformad 
kanon men tycker sig inte kunna identifiera sig med den på grund av dess brist på kvinnliga 
författare. Hon anser att det finns en inofficiell kanon på hennes arbetsplats skapad på grund 
av begränsade läromedel och antologier, men att hon väljer att inte bli påverkad av den.  
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Lärare B anser att kanonbegreppet är på väg att luckras upp på grund av en samhällelig 
utveckling och hur den reflekteras i skolans ämnesplaner: ”Styrdokumentens öppenhet 
innebär att även om skolan ska vara likriktig i hela landet så ser det väldigt olika ut om man 
jämför mellan språklärare i den här byggnaden eller på skolan, och eftersom lärare har sina 
favoriter kör man på det man gillar”. Dock anser hon att fastän kanonbegreppet är under 
upplösning så finns det vissa centrala författarskap som kommer kvarstå, till exempel 
Shakespeare. Fördelar hon ser med kanonbegreppets uppluckring är att afrikansk litteratur och 
kvinnliga författarskap kommer att tas in i skolan i större grad. 
 
Lärare C anser att de verk som ingår i den skönlitterära kanon är sådana som ”fungerat år efter 
år på grund av innehållet eller tema eller sättet de är skrivna på”. Den skönlitterära kanon är 
en ofantligt stor lista som delas av alla läsande individer, inte en begränsad lista fastställd av 
några få personer. Hon anser att det är rimligt att det finns verk och författarskap som av 
samhället anses viktiga men ställer sig kritisk till tanken att de ska vara obligatoriska i ett 
utbildningssammanhang. Hon tycker att hennes arbetsplats har stort fokus på modernare 
böcker då inställningen på skolan är att eleverna har svårt för att läsa äldre texter. Istället 
vänder de sig till filmer för att komma åt mer kanonetablerade verk som till exempel Jane 
Austens romaner. 
 
Lärare D anser att begreppet kanon har en starkt arkaisk prägel. Hon ”hoppas och tror att 
kanon är något föränderligt som löper med tiden, men kanon låter som nånting som hör till det 
förgångna och på det sättet är något negativt”. Hon ställer sig tveksam till hur hon själv 
känner inför kanonbegreppet – samtidigt som hon önskar att det skulle vara positivt med en 
skönlitterär kanon är hon osäker på hur nödvändigt det är för den svenska skolan. Hon anser 
att fokus snarare ska ligga på de verk som läsaren finner intressanta i relation till sin livsvärld 
och huruvida valda verk inkluderas i någon form av kanon eller ej är inte relevant för 
sammanhanget. Hon säger att ”all litteratur är bra litteratur”. Hon tycker att en skönlitterär 
kanon saknar en plats i den svenska skolan då styrdokumenten inte namnger specifika 
författare och lämnar tolkningen öppen. Dock medger hon att kända författare ofta inkluderas 
av lärare, inklusive henne själv, och en outtalad inofficiell kanon därmed finns i den svenska 
skolan. 
 
När Lärare D använder sig av kanoniserade verk vänder hon sig ofta till det vidgade 
textbegreppet: 
 

Jag tror det är lättare att se kanonverk på film. Det finns inte på världskartan att få alla 
[elever] att läsa hela verk, man skulle behöva läsa stycken, och då får man inte hela 
historien. Att se Shakespeare utan text på engelska och försöka få något sammanhang av 
den känns som en stor vinst mot att de annars bara skulle ha läst nått kort utdrag eller inte 
alls läst den. Det vidgade textbegreppet gör att jag kan få in mer kanon i undervisningen. 
Jag har visat YouTube-klipp av Fröken Julie, så har de sett Pride and Prejudice på film.  

 
Lärare E tycker att kanonbegreppet har en negativ klang. Han beskriver det som stelt och 
finner det svårt att greppa idén om att det finns en läslista som man bör hålla sig till. Han ser 
den skönlitterära kanontanken inom den svenska skolan som ett sätt att skapa likriktighet 
inom litteraturkretsar och skolverksamheter. På sin arbetsplats anser han dock att någon sådan 
tanke inte existerar. Han antyder att det är vanligare för svenskämnet än för engelskämnet att 
skapa en kanon. Över lag har Lärare E en kritisk inställning till hela grundtanken med en 
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skönlitterär kanon, och väljer gärna bort romaner och noveller för att istället ta in musik och 
poesi. Han är av åsikten att kanontanken håller på att försvinna. Samtidigt anser han att han 
genom att använda sig av musik, film och poesi bevarar kanonbilden, dock i en annan 
tappning: ”jag tycker inte att man urholkar kanon. Jag är mer att det är tvärtom. Man kan 
anpassa författarskapet för grupper. Det blir elevernas sätt att komma in historierna”. Lärare E 
anser att det går att ge eleverna en möjlighet att förskansa sig med äldre verk som de annars 
inte skulle komma i kontakt vid genom att använda sig av nyare adaptioner. 
 
Lärare F ser kanon som ”en radda böcker eller litteratur som ska gås igenom därför att det 
grundlägger på något sätt för framtida studier. Man behöver ha den referensramen, alla 
behöver ha samma referensram för att kunna gå vidare”. Hon anser att idén om att använda 
sig av skönlitteratur som konstituerar en grund för framtida studier är praktisk, men ställer sig 
tvekande till ifall någon bok inkluderad i samhällets kanonbild faktiskt fyller en sådan 
funktion. Hon ställer sig även kritisk till ett införande av en officiell kanon i den svenska 
skolan, då hon är rädd att lärare skulle ”slippa tänka” och sluta reflektera över sina bokval. 
Hon förklarar att hennes arbetsplats har en öppen och experimentell arbetskultur. 
 

5.3.2 Analys 
En tydlig trend bland informanterna är att de ser kanonbegreppet som en lista av verk som av 
någon anses som viktiga. Hälften av lärarna, Lärare A, C och F, delar åsikten att den 
skönlitterära kanon är viktig att vara bekant med och fungerar som en grundpelare i 
skönlitterär allmänbildning och kunskap. Den andra hälften, Lärare B, D och E, ser kanon 
som ålderdomligt och arkaiskt. Den sistnämnda gruppen förhåller sig kritiskt till en av 
samhället bestämd kanon. Dessutom anser Lärare B och E att en officiellt fastställd 
skönlitterär kanon inte har någon plats i den svenska skolan, då dess inkludering endast skulle 
skapa en likriktad litteraturundervisning – något som de ser som mindre önskvärt. Tre lärare, 
Lärare C, D och F, är osäkra på huruvida en officiell kanon har utrymme i den svenska 
skolan. Dock ser alla tre fördelarna med ett sådant arrangemang. En av lärarna, Lärare A, 
uttrycker tvivel om huruvida en officiell skönlitterär kanon skulle förändra skönlitteraturens 
status i skolan. På sina lokala arbetsplatser identifierar en tredjedel av lärarna, Lärare B och C, 
existensen av någon form av inofficiell kanon, medan de resterande lärarna upplever att deras 
arbetsplatser saknar en. Majoriteten av informanterna, Lärare A, B, D och E, delar åsikten att 
den skönlitterära kanonbilden och de bakomliggande värderingarna kring dess bildande håller 
på att förändras eller luckras upp. Samtliga attribuerar förändringarna till det moderna 
samhällets utveckling och styrdokumentens tolkningsbarhet. Tre av lärarna, Lärare C, D och 
E, använder sig av andra medier än skriven skönlitteratur för att komma åt kanoniserade verk 
som de anser att eleverna har svårt att förstå sig på. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras både metoden med vilken studien genomförts och resultatet av 
studien. Resultatdiskussionens struktur är i likhet med resultat- och analyspresentationen 
baserad på studiens tre frågeställningar. Först diskuteras de kunskaper lärarna vill förmedla 
genom användandet av skönlitteratur för att sedan övergå till estetisk läsning och 
urvalsstrategier. Därefter diskuteras styrdokumenten och kanon. Slutligen övergår 
diskussionen till det vidgade textbegreppet och återkommande författarskap. Sist i kapitlet ges 
förslag till vidare forskning och framtida studier. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att skildra hur verksamma engelsklärare väljer ut skönlitteratur i 
sin undervisning och skapa en insikt i förhållandet mellan den skönlitterära kanon, 
styrdokumenten och de processer som styr lärarnas urval av skönlitteratur. Studiens 
datainsamlingsmetod är en kvalitativ undersökningsmetod i form av djuplodande intervjuer 
med ett begränsat antal informanter i enlighet med Trosts (2005:14) rekommendationer. 
Intervjuernas dynamiska och kommunikativa natur ger tillåtelse till omformuleringar och 
förtydliganden av intervjufrågorna, vilket bidrar till att informanternas svar blir så närliggande 
studiens ursprungliga frågeställningar som möjligt. Då informanterna tolkar frågor på olika 
sätt krävs omformuleringar eller specificeringar för att säkerställa att deras svar relaterar till 
frågornas primära betydelse. Genom uppföljningsfrågor, sonderande och specificerande 
frågor (Kvale & Brinkman 2009:150-51) kan informanternas svar utvecklas ytterligare eller 
placeras i en tydligare kontext. Intervjuguiden, löst strukturerad efter denna studies behov, 
bidrar till att intervjun reliabelt behandlar det ämne studien ämnar behandla. Vid transkription 
av inspelade intervjuer bör flera aspekter tas i beaktande. Transkription är konceptuellt sett en 
översättning från ett språk, muntligt, till ett annat, skriftligt. Vid översättningar är det 
ofrånkomligt att översättaren gör en tolkning av källmaterialet. De transkriberade intervjuer, 
och därmed citat, som presenteras i resultatet är således tolkningar av informanternas svar. 
Antalet informanter fastställdes i enlighet med Kvale och Brinkman (2009:30) och underlaget 
bedöms tillräckligt för att skildra de mönster som kan bidra till en förståelse för vilka 
motiveringar som ligger bakom lärares val av skönlitteratur. Informantunderlaget är inte 
statistiskt representativt för vare sig könsfördelningen av lärare i Sverige eller av 
könsfördelningen av engelsklärare i den utvalda kommunens gymnasieskolor, men för att 
göra denna studie genusrepresentativ för den utvalda kommunen skulle ytterligare två dussin 
kvinnor behöva inkluderas som informanter. Då studien är av kvalitativ art och ej ämnar 
skildra ett statistiskt underlag är den variation underlaget representerar acceptabelt. Studiens 
syfte är inte att dra slutsatser baserat på kön, utan snarare att fokusera på yrkeserfarenhet. 
Studien använder sig av den valda datainsamlingsmetoden då den efter övervägande bedöms 
innefatta de kvalitéer som krävs för att bidra till att uppfylla studiens syfte. 
 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 
Att tala om reliabilitet i samröre med kvalitativa studier ser Jan Trost som missvisande 
(2005:112). Reliabilitetstanken bygger på att liknande mätningar vid olika tillfällen ska 
resultera i likvärdiga resultat. Detta är ett effektivt sätt att mäta huruvida en kvantitativ 
insamlingsmetod är användbar, men då kvalitativa studier ofta fokuserar på mindre statistiskt 
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mätbara företeelser faller reliabilitetskonceptet. Trost har samma uppfattning om en kvalitativ 
studies validitet (13). Då reliabilitet och validitet saknar relevans i kvalitativa studier använder 
sig Trost av något han kallar för trovärdighet (14). Trovärdighetskonceptet bygger på att 
studiens tillvägagångssätt och resultat presenteras på ett sätt som möjliggör för läsaren att 
objektivt bekräfta studiens trovärdighet. Studien redogör utförligt för bakomliggande motiv 
för valet av datainsamlingsmetod, presenterar urval och genomförande samt redovisar 
tillvägagångssätt vid datainsamling. Vidare presenteras studiens etiska ställningstaganden och 
relevant informantdata. Studien presenterar resultatet så pass objektivt som vald 
datainsamlingsmetod tillåter och redogör för datainsamlingsmetodens styrkor och svagheter. 
Då denna studie noggrant och detaljerat presenterar metodval, tillvägagångssätt och etiska 
ställningstagande samt objektivt presenterar resultatet uppfyller den trovärdighetskriterierna 
och bedöms därmed vara trovärdig. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att de tillfrågade lärarna alla ser läsning av skönlitteratur som ett 
bra verktyg för kunskapsförmedling. Resultaten visar vidare att de anser att läsning av 
skönlitteratur bidrar till att utveckla elevernas språk och de nämner alla ordförråd och 
grammatiska strukturer som något som elever kan tillägna sig genom att läsa skönlitteratur. 
Utveckling av ordförrådet som ett kunskapsmål med att läsa skönlitteratur är något som även 
finns dokumenterat i den forskning som Lightbown och Spada (2006:145-46) och William 
Grabe (2009:256-66) presenterar rörande kopplingen mellan ordförrådets storlek och läsning, 
där det framkommer att frekvent andraspråksläsning bidrar till ett dramatiskt ökat ordförråd. 
Samtliga tillfrågade lärare i studien nämner detta mål, en observation som även gjorts av 
forskare i andra studier, vilket tyder på att det är ett resultat som liknande studier vid senare 
tidpunkter och andra platser också skulle se. Att samtliga tillfrågade lärare nämner detta mål 
tyder på att det är oberoende av lärarnas yrkeserfarenhet. Samtliga anger liknande 
observationer angående utveckling av ordförråd och grammatik. Läraren med längst 
yrkeserfarenhet nämner också att eleven genom att läsa sätter orden i sin kontext och 
därigenom utvecklar en förståelse för ord. Det är också något som Grabes (2009) forskning 
om att lära sig ord genom dess kontext visar på; ofta lär sig människor ord genom att läsa dem 
i kontext och förstår dess betydelse genom de sammanhang de förekommer i (273).  

 

Resultatet visar att den ökade grammatiska förståelsen nämns i olika former: den mest erfarna 
läraren nämner möjligheten för eleverna att se hur fraser och ord hänger samman och menar 
att det är först när man ser ordet i en kontext som man verkligen lär sig det; läraren med näst 
mest erfarenhet talar om förmåga och medvetenhet kring textbindning och flyt; den fjärde 
mest erfarna läraren kopplar samman inlärning av meningskonstruktioner med det faktum att 
de upprepas i text och läsningen ger en stor volym av upprepningar; läraren med kortast 
erfarenhet pratar om förmågan att skapa en berättelse. Resultatet tyder på att lärarna med mer 
yrkeserfarenhet sätter större fokus på de grammatiska strukturer som eleverna tillskansar sig, 
medan lärare med kortare yrkeserfarenhet lägger större vikt vid kommunikativ förmåga 
Lärarna observerar färdigheter hos elever som enklare uppvisas i sammanhang som liknar 
läsning, exempelvis skrivuppgifter och samtalsövningar. Lightbown och Spada (2006) 
presenterar en teori hämtad från psykologin, transfer appropriate processing, vilken gör 
gällande att människan kopplar samman inlärda kunskaper med inlärningssituationen. De ser 
den som en rimlig förklaring av fenomenet att regelinlärning är lättare att uppvisa för elever 
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på prov än i kommunikativa sammanhang, och omvänt, att de elever som läser lättare kan 
uppvisa sina kunskaper i kommunikativa sammanhang (40). Även här finns en stark likhet 
mellan resultatet i denna studie och resultat som presenterats i annan forskning. Studiens 
resultat visar att yrkeserfarenheten inte avgör om dessa mönster observerats eftersom både 
läraren med längst erfarenhet och den med kortast samt två lärare i spannet däremellan gör 
samma observationer. Informanterna anser att eleverna lär sig inte bara ordens mening utan 
även det sammanhang de möter orden i. Att de grammatiska strukturer och 
meningskonstruktioner som orden förekommer i lagras i minnet och kan plockas fram i andra 
sammanhang framkommer av informanternas svar: den mest erfarna läraren säger att ”[v]i lär 
oss på något sätt omedvetet därför att de här strukturerna upprepas hela tiden” (Lärare A). 
Orden lärs in i strukturer som även de lärs in i samband med orden. När dessutom repetitioner 
av strukturerna förekommer i samband med olika ord fastnar de i minnet. Även läraren med 
kortast erfarenhet och de två lärare som befinner sig mitt i erfarenhetsspektrumet är inne på 
samma linje, där den tredje mest erfarna läraren har märkt att elever som läser mycket blir 
bättre på att uttrycka sig i både tal, men främst i skrift. Den fjärde mest erfarna läraren har 
märkt att elever som läser mycket har ett bra språk och läraren med kortast erfarenhet att de 
utvecklar en förmåga att formulera egna berättelser. De förmågor som lärs in på detta sätt är 
sådana som är lättare att visa upp i situationer liknande läsningen, till exempel skrivuppgifter, 
läsförståelse och tal, än på prov och uppgifter som är mer lika regelinlärningsuppgifter. 
Läraren med kortast erfarenhet ser också att eleverna lär sig att tänka på engelska när de läser 
engelsk skönlitteratur. Den tredje mest erfarna läraren anser att läsning av skönlitteratur är ett 
bra sätt att möta mycket text. Lightbowns och Spadas (2006) teori om diskurstyper och 
språkutveckling (32), där det görs klart att personer som möter fler sorters diskurs får en 
bredare utveckling av sitt språkbruk, bör beaktas i samband med det resultatet. Att möta 
mycket text bidrar till att möta flera olika diskurstyper, sätt att använda språket, vilket kan 
resultera i att eleven lär sig tänka på engelska då den utvecklar en större förståelse för språket. 
Rosenblatts (2006) teori om estetisk repsektive efferent läsning (15), där estetisk läsning är att 
läsa för nöjes skull och efferent läsning att läsa för att lära, visar på olika sätt att läsa beroende 
på syftet. Det som tydliggörs i resultatet är att lärarna, oavsett längden på deras 
yrkeserfarenhet, ser att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga även vid estetisk läsning, 
vilket visar att estetisk läsning har språkutvecklande fördelar och en didaktisk potential. 
Genom att skapa läsglädje kan skönlitteratur därmed resultera i en regelbundet läsande elev 
som ständigt utvecklar sin lingvistiska förmåga och sitt andraspråk. 

 

Av resultatet framgår det att vid urval av skönlitteratur är läsglädje en känsla som 
informanterna enhetligt anser att eleverna bör uppleva – de ska tycka att det är kul att läsa. 
Informanternas enighet om läsglädje som en viktig faktor vid valet av skönlitteratur tyder på 
att lärarna anser att det är läsningen som glädjekälla som är den viktigaste faktorn vid valet av 
skönlitteratur. Detta kan ses som en uppmuntran till estetisk läsning. Det framgår även av 
tidigare diskuterade resultat att informanterna anser att det finns väldigt mycket som eleverna 
lär sig av ett estetiskt sätt att läsa. Fem av de sex tillfrågade lärarna identifierar läsglädje som 
en del av kurs- och ämnesplanernas mål (2011a). Det råder delade meningar huruvida 
elevernas läslust ökade ifall varje elev själv fick välja vilket verk de skulle läsa. De tillfrågade 
lärarna använde sig av olika sätt för att skapa läslust. Läraren med näst längst yrkeserfarenhet 
trycker starkt på att använda sig av filmmediet för att komma åt vad hon anser vara de starka 
och odödliga historierna för att på så sätt skapa läslust. Genom att hitta både ett medium och 
ett ämnesområde som intresserar hennes elever kommer hon åt en estetisk läsmiljö som 
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samtidigt är språkutvecklande. Andra informanter berör även de det vidgade textbegreppet 
som ett sätt att skapa läslust. Att se på film eller tv-serier är ett populärt och tidssparande sätt 
att bemöta skönlitteratur. Eleverna uppskattar det och lärare finner att deras elever får uppleva 
verk som de annars aldrig skulle vara intresserade att komma i kontakt med – inte minst 
väldigt gamla kända verk – samt möjligheten för hela klassen att samlas kring samma verk. 
Vissa elever har inte den motivation eller läserfarenhet som krävs för att välja ut böcker som 
fångar deras intresse samtidigt som läsupplevelsen blir språkligt utmanande. De flesta av 
informanterna ansåg att inte alla elever har förmågan att själva välja ut verk som är språkligt 
utmanande och ville därför i samråd med varje elev välja ut lämpliga verk. Att vägleda läsare 
till nya, utmanande läsupplevelser är en svår men viktig uppgift. De gymnasieskolor som har 
turen att ha ett närliggande bibliotek kan med fördel ta hjälp av utbildad bibliotekspersonal. 
De två informanter som arbetar på en friskola beklagar de begränsade skönlitterära resurser 
deras skola har tillgängliga och hade gärna haft tillgång till det kommunala 
gymnasiebiblioteket. Dock vänder sig läraren med näst kortast erfarenhet ofta till Internet som 
källa för skönlitteratur. Att hjälpa elever i deras litteraturval är en fostrande uppgift som 
engelskläraren borde ta vara på, inte minst för de språkutvecklande fördelarna som medföljer 
att uppleva skönlitteratur på engelska. Särskilt då elever idag kommer i kontakt med väldigt 
mycket engelska på fritiden i och med Internets utveckling och utbredning samt svensk 
televisions ökade tendens att sända engelskspråkiga program. Engelskspråkig skönlitteratur 
skildrar olika levnadssätt och kulturer, vilket flera av informanterna identifierade som 
användbart då det överrensstämmer med ett av de mål i Engelska A som inte relaterar explicit 
till skönlitteratur (Skolverket, 2011a). 

 
Fem av de sex tillfrågade lärarna delar åsikten att noveller är en passande form av skriven 
skönlitteratur att arbeta med i engelskundervisningen. Fördelen de ser med noveller är dess 
lättillgänglighet. Lärarna med längst, tredje längst och kortast erfarenhet anser att en fördel 
med noveller är att de är självbärande historier som till skillnad från utdrag ur romaner inte 
riskerar att förlora sin kontext. Både läraren med näst längst och näst kortast yrkeserfarenhet 
påpekar att utdrag med fördel kan användas med mer lättillgängliga adaptioner av äldre verk 
för att ge eleverna kännedom om både verkets ursprung och sujett. Dock är det viktigt att ha i 
åtanke att tre av de tillfrågade lärarna, jämnt fördelade över åldersspektrumet, anser att det är 
svårt att hitta antologier på engelska som är anpassade för gymnasieungdomar. Resultatet 
visar att lärare oavsett yrkeserfarenhet ser fördelar med kortare texter då de tar jämförelsevis 
kort tid att läsa och lämnar därmed mer tid åt bearbetning i tillägg till att eleverna har lättare 
att ta till sig dem. Genom att använda sig av noveller kan lärare ge eleverna en komplett 
läsupplevelse, vilket bidrar till läsglädjen, samtidigt som berättelsens helhet får ett tydligare 
intryck av den kultur och tidsperiod som novellen skildrar. Med noveller kan även eleverna 
bearbeta flera olika korta texter på samma tid som de annars skulle spendera med att läsa en 
hel roman. Samma fördelar finns att se vid användandet av andra korta texttyper som 
kortfilmer, musik och poesi. Via böcker, film, musik och poesi tillgängliggör lärarna de 
kulturella traditioner eller uttryck som finns i engelskspråkiga länder för eleverna. 
 
Läroplanen och ämnesplanen saknar framträdande roller i urvalsprocessen. Fokus ligger 
primärt på kursmålen och betygskriterierna. Således påverkas skönlitteraturvalet av vilken 
kurs läraren använder texten i. De enskilda kursernas mål styr betydligt mer än vad de 
övergripande styrdokumentens mål gör. Flera lärare anser att målens vaga formuleringar 
gällande vilken skönlitteratur som ska ingå i utbildningen lämnar ett stort utrymme för lokala 
tolkningar. Trots dessa lokala tolkningar går det att se vissa mönster i valet av författarskap: 
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Shakespeare, Chaucer och Dahl nämns av flera lärare, fördelat jämnt över 
erfarenhetsspektrumet, som författare som inkluderas i deras undervisning. Således tycks de 
didaktiska skönlitterära preferenserna ha mer med personlighet än med yrkeserfarenhet att 
göra. 
 
Kanonbegreppet definieras olika beroende på vilken informant som tillfrågas, men deras 
definitioner är delvis närliggande Bergstens och Elleströms (2004) definition av kanon som en 
samling verk vilka utgör ett skönlitterärt arv oberoende av enskilda individers tycke eller 
smak och som utstår tidens tand (31). Gemensamt för samtliga informanter är en uppfattning 
om kanon som en lista eller samling äldre verk som undergår en förändring eller uppluckring. 
Hälften av lärarna, den med längst yrkeserfarenhet, den med kortast yrkeserfarenhet och en 
lärare placerad i mitten av ålderspektrumet anser att en skönlitterär kanon är av godo. Den 
andra hälften, jämt fördelade över ålderspektrumet, ser kanontanken som förlegad. Detta tyder 
på att en lärares förhållningssätt till kanonbegreppet inte likriktas av hans eller hennes tid 
inom läraryrket. Fastän hälften av lärarna ställer sig kritiska till en skönlitterär kanon anser 
alla tre, samt den mest och tredje mest yrkeserfarna av lärarna, att Shakespeares författarskap 
är något som elever bör känna till och gärna ha läst eller upplevt i original eller i adaption. 
Chaucer omnämns av den näst mest och den fjärde mest yrkeserfarna av lärarna, och Dahl, 
pekas ut av den tredje mest yrkeserfarna samt den med kortast yrkeserfarenhet av lärarna, 
vilket tyder på att antalet yrkesverksamma år inte nämnvärt påverka vilket författarskap som 
de tillfrågade lärarna anser viktiga. 
 
De två lärare som hade fjärde och femte längst yrkeserfarenhet såg att de regelbundet återkom 
till liknande arbetsmoment med samma skönlitteratur där de jämförde äldre verk med 
modernare adaptioner. Att regelbundet återvända till samma verk eller författarskap genom 
liknande arbetsmoment är starkt sammankopplat med en rutinisering av den didaktiska 
processen (Molloy 2002:35). Dock innebär en rutinisering inte att en lärare avstår från att 
reflektera över sina lärandesituationer, utan endast att det finns en risk för ett sådant beteende. 
De två lärarna som återvände till tidigare arbetsmoment har arbetat åtta respektive två år inom 
den svenska skolan. Då informanterna med längst respektive kortast yrkeserfarenhet inte 
återvände till liknande arbetsmoment är det tveksamt om yrkeserfarenhet är en avgörande 
faktor för rutinisering. Mer troligt är rutiniseringen relaterad till den lokala skolkulturen, då de 
två lärarna arbetade på samma skola och med samma program.  
 
Flera av lärarna nämner att de arbetar med modernare litteratur i Engelska A, medan de i B- 
och C-kurserna vänder sig till äldre litteratur eftersom dessa kurser har mål som explicit 
nämner litteratur från olika epoker. Det finns en trend bland de tillfrågade lärarna att möta 
dessa epokcentrerade mål genom att använda sig av kanoniserade verk och författarskap. 
Läraren med mest yrkeserfarenhet använder filmer ibland, då som komplement till en 
bokupplevelse. Lärarna med tredje, fjärde och femte längst yrkeserfarenhet vänder sig dock 
till film för att komma åt verk som de anser vara för svåråtkomliga för eleverna, till exempel 
filmatiseringar av Jane Austens eller Shakespeares författarskap. Detta skiljer sig från den 
teori gällande det vidgade textbegreppets inverkan på avkanoniseringsprocessen som 
presenteras av Magnus Persson (2007), som anger att det vidgade textbegreppets stora omfång 
gör att lärare söker sig bort från kanoniserade verk (82). Genom att använda sig av det 
vidgade textbegreppet ser den lärare med femte längst yrkeserfarenhet att han bevarar 
kanonbilden och kanoniska författarskap fast i ett annat format. Denna tankegång tyder på att 
det vidgade textbegreppet i viss mån bidrar till att bevara vissa verk i kanonbilden fast 
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möjligtvis i en något förändrad form. Att denna likhet i lärarnas val av skönlitteratur på B- 
och C-kurserna finns i hela erfarenhetsspektrumet tyder på att det finns en liknande 
uppfattning om kanonbilden, oavsett hur länge lärarna har varit yrkesverksamma. Det finns en 
skillnad i hur det vidgade textbegreppet används av de olika lärarna där läraren med längst 
yrkeserfarenhet föredrar skriven skönlitteratur och använder film som ett komplement till 
lästa verk, medan läraren med femte längst erfarenhet ser filmer som ett sätt att ta till sig 
klassiska verk utan att läsa dem. Lärarna däremellan i erfarenhetsspektrumet använder sig av 
det vidgade textbegreppet för att underlätta läsning av äldre verk. Av detta förefaller det som 
att en längre tid i yrket, alternativt en högre biologisk ålder, leder till ett tydligare fokus på att 
läsa skrivna verk. 
 
Medan det finns vissa återkommande verk och författarskap i engelskundervisningen styrs 
urvalet väldigt mycket av lärares individuella preferenser och deras känsla för vad som passar 
deras elevgrupper. Detta innebär en risk att elevers litteraturutbildning förhåller sig olika på 
olika skolor och med olika lärare. Läraren med kortast yrkeserfarenhet ser en skönlitterär 
kanon som en möjlighet att ge eleverna en gemensam referensram, vilket överrensstämmer 
med Lpf94 (Skolverket, 2006:5). Styrdokumenten fastställer inga specifika verk eller 
författarskap som viktiga att inkludera i undervisningen, vilket leder till stor variation i 
Engelska A. Engelska B och C har dock ett tydligare fokus på litteratur från olika epoker. 
Detta gör att lärare tenderar att välja skönlitteratur som har en plats i den västerländska 
kanonbilden. Resultatet av studien öppnar upp för en debatt om huruvida det bör ske en 
likriktning av de mål som behandlar skönlitteratur i engelskundervisningen eller ej. Samtliga 
lärare ställer sig tveksamma till en sådan likriktning men flera av de tillfrågade lärarna ser 
problematiken i de lokala tolkningsmöjligheterna. Samtidigt pekar studien på att den 
skönlitteratur som väljs av lärarna i de mer avancerade engelskkurserna är relativt likriktad. 
Detta tyder på att det vidgade textbegreppet i viss mån bidrar till att bevara vissa verk i 
kanonbilden fast möjligtvis i en något förändrad form.  
 

I och med att denna studie utförs strax före införandet av nya styrdokument i den svenska 
gymnasieskolan är en framtida studie av samma art att rekommendera efter en tidsperiod då 
verksamma lärare har haft möjlighet att bekanta sig med och skapa didaktisk medvetenhet 
kring 2011 års läroplan för gymnasiet. Som vidare forskning rekommenderas även studier i 
huruvida adaptioner bidrar till eller förhindrar en avkanoniseringsprocess. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  
Startfrågor 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• I det vidgade textbegreppet ingår TV och andra medier – men begreppet skönlitteratur är 

fortfarande omtvistat. Hur ser du på skönlitteratur? Är det bara böcker eller är även filmer 

skönlitteratur? 

 

Litteraturläsning  
• Hur går du till väga när du arbetar med skönlitteratur? 

• Hur väljs litteraturen ut? 

o Klassuppsättningar? Vilka? 

o Vid elevval: Vilka ramar måste de förhålla sig till? 

• Finns det något ur styrdokumenten som du har i åtanke när böcker väljs? 

o Vilka mål? 

• Finns det några verk/författare som du tycker att dina elever ska ha kännedom av? 

o Vilka och varför? 

• Märker du att det finns böcker som du återvänder till? Vilka? Varför tror du det? 

 

Kanon 
• Vad är kanon för dig? 

• Hur förhåller du dig till den skönlitterära kanon? 

• Finns det en kanon i skolan? 

• Hur ser du på den engelsk skönlitteratur skolan har tillgång till? 

o Klassuppsättning? 


