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Abstract 
 

The aim of this essay is to investigate preconditions for working with basic morals and values 

with the help of fiction literature in Swedish school. The subject of Swedish language and 

literature studies is in focus. The project reflects on the choice of literature made by three 

largest community college libraries in Gavleborg. The analysis is narrowed to investigate the 

variety of the authors with different ethnic backgrounds, when it concerns fiction literature 

available in the chosen college libraries. Several teachers and their classes have also taken 

part in an additional survey in order to contribute to a deeper discussion and a wider personal 

perspective on the theoretical foundings. The results are discussed with the help of theories on 

development of cultural identity at school, history of educational development in Sweden and 

the existing directives from Swedish Educational Department Skolverket. 

  



 

4 

 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

2. Teoretisk bakgrund ................................................................................................................. 6 
2.1 Den aktuella litteraturundervisningen i teori och praktik ................................................. 6 

2.1.1 De centrala värdegrundsbegreppen ........................................................................... 6 
2.1.2 Skolans betydelse i identitetsskapandet .................................................................. 10 
2.1.3. Avgränsning av litterär diskussion ......................................................................... 11 

2.2. Svenskämnet i ett historiskt perspektiv på gymnasieskolans utveckling i teori och 

praktik ................................................................................................................................... 13 

2.2.1 Skollagen och läroplaner 1960-2011 ....................................................................... 13 
2.2.2. Litteratururval på 1900-2000-talet ......................................................................... 16 

3. Metod ................................................................................................................................... 18 

4. Resultat och analys ............................................................................................................... 21 

Litteraturundersökningen ..................................................................................................... 21 
Lärarenkäten ......................................................................................................................... 23 
Elevenkäten .......................................................................................................................... 25 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 29 
Studiens validitet och reliabilitet .......................................................................................... 29 

Reflektioner över de funna resultaten .................................................................................. 31 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 35 

Vidare forskning ....................................................................................................................... 36 

Referenslista ............................................................................................................................. 38 
Bilaga 1. Kartläggningen av skönlitteratur .......................................................................... 41 

Bilaga 2. Lärarenkäten ......................................................................................................... 54 
Bilaga 3. Elevenkäten ........................................................................................................... 58 



 

5 

 

1. Inledning 

Genom språket kan människan uttrycka 

sin personlighet, och med hjälp av 

skönlitteratur, texter av olika slag och 

olika typer av medier lär hon känna sin 

omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv. (Skolverkets Gy11, s.160) 

 

Det ovanstående citatet från Skolverket (2011) ger oss en positiv bild av skönlitteraturens 

utvecklande kraft. Skolverket uppmanar läraren att variera skönlitteraturen och använda den 

för vidare reflektioner i klassrummet, för att förhoppningsvis ge eleverna bättre förståelse för 

omvärlden och sig själva. Ett antagande om skönlitteraturens goda syfte kan dock inte längre 

tas för givet enligt Persson (2012). Författaren ifrågasätter skönlitteraturens positiva påverkan 

på en enskild läsare och kallar en sådan påverkan för en literacy-myt (Persson 2012:30). 

Literacy-myten går ut på att det inte finns några ”läs- och skrivkunnighetens positiva effekter” 

som skulle kunna göra människan mer kultiverad (ibid.). Kännedomen om literacy-myten och 

dess motsägelse mot styrdokumentens direkta uppmaningar att aktivt använda skönlitteratur i 

undervisningen inspirerar mig till denna undersökning. Jag ställer mig frågan om hur 

skönlitteratur används i arbetet med värdegrundsfrågor kring etnicitet.  

 Lärarens dagliga val, inklusive val av undervisningsmaterial, styrs av 

styrdokumenten. Samtidigt måste läraren även ta hänsyn till elevernas åsikter och intressen i 

sin planering av undervisningen. För att fånga upp elevernas uppmärksamhet och samtidigt 

föra kunskapen vidare måste den enskilda läraren vara flexibel och det tillgängliga 

undervisningsmaterialet varierat. Englund (1997) påstår att läsutvecklingen och den allmänna 

litteraturkännedomen är ett sätt att föra vidare flera generationens erfarenhet (s.3). 

Skönlitteraturen kan därmed fortfarande ha en stark ställning i den moderna skolan. 

Samtidigt kan man se samhällets snabba IT-utveckling och den ökande Internet-

användningen som ett hot mot den tryckta boken, men skolans ekonomi är begränsad och det 

kan fortfarande vara enklare för de flesta svensklärare att använda de lokala skolbibliotekens 

resurser i sin undervisning. Detta ställer krav på att skolbiblioteken ska vara lika flexibla som 

lärare själva. Detta innebär ett bra utbud av skönlitterära författare som representerar till 

exempel olika genrer, genus och etnicitet. Det sist nämna kriteriet omnämns inte tillräckligt i 

den moderna forskningen och är därför av intresse för mitt arbete. Den utvecklande kraften av 
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skönlitterära möten är inte alltid given men kan fortfarande vara kärnan i svensklärarnas 

värdegrundsarbete kring etnicitet. 

 

Syftet 

Syftet med denna studie är att undersöka om lärare och elever använder skönlitteratur i sitt 

arbete med värdegrundsfrågorna kring etnicitet på gymnasienivå. Detta examensarbete 

granskar vilket utbud av skönlitteratur som finns att tillgå på de tre största kommunala 

skolorna i Gävle och om det utbudet innehåller en variation som behövs för gymnasielärarnas 

arbete med värdegrundsfrågor kring etnicitet.  

Arbetet kartlägger skolbibliotekens utbud av svenska och översatta utländska 

författare. Samtidigt fångar enkätundersökningen upp lärarnas bild av deras 

värdegrundsarbete kring etnicitet och deras syn på de förutsättningar de har för det arbetet. 

 

Frågeställningar 

I examensarbete undersöks de tre största kommunala gymnasieskolorna i Gävle och de lokala 

svensklärarnas värdegrundsarbete kring etnicitet. De centrala frågeställningarna: 

 I vilken omfattning använder svensklärarna skönlitteratur i sitt arbete 

med värdegrundsfrågorna kring etnicitet? 

 Hur ser utbudet av svenska och utländska författare ut i de lokala 

skolbiblioteken och vilka förutsättningar ger det för lärares 

värdegrundsarbete kring etnicitet? 

  

2. Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Den aktuella litteraturundervisningen i teori och praktik 

2.1.1 De centrala värdegrundsbegreppen 

Värdegrundsarbete 

I Läroplanen för gymnasieskolan från 2011 tydliggör Skolverket skolans värdegrundsarbete 

under rubriken ”Skolans värdegrund och Uppgifter”: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av… etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning...  Alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 
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måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverkets 

Gy11, s.6) 

I detta arbete drar jag en parallell mellan skolans övergripande värdegrundsmål att främja 

förståelsen för andra människor och ett specifikt strävansmål att genom skönlitteratur låta 

eleverna lära ”känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverkets Gy11, ss.6, 

160). Detta samband gäller för all vidare omnämning av begreppet ”värdegrund” i samband 

med min diskussion kring skönlitteraturens användning. 

 

Etnicitet 

Etnicitet är ett omfattande begrepp som kan definieras olika. Enligt Illman och Nynäs (2005) i 

Kultur, människa, möte är det ett begrepp som har blivit allt mer framträdande sedan 1960-

talet (s.17). Det relativt nya begreppet behövdes eftersom de geografiska gränserna mellan 

länder löstes upp och förde olika subgrupper närmare varandra. Sådana subgrupper hade 

gemensamma kulturella och nationella drag och kallades ”etniska minoriteter” (ibid.). Illman 

och Nynäs (2005) klargör att etnicitet tidigare uppfattades ”som koppling mellan en ras, en 

kultur, ett språk och ett samhälle” (s.18). Stier (2014) kopplar även begreppet etnicitet till ”en 

grupp människors föreställningar om ett gemensamt ursprung eller… kollektiv uppfattning 

om sig självt som folk” (s. 104).  

 Etnicitet är därmed ett övergripande begrepp som hjälper till att namnge och 

urskilja en folkgrupp från en annan utifrån människans födelseort, kultur, språk och det 

samhälle hen känner tillhörighet i. I uppsatsen kommer begreppet att användas för att 

synliggöra variationen bland skönlitterära nordiska och utländskfödda författare som finns på 

de undersökta skolbiblioteken. Detta eftersom författarnas olika kulturer och syn på samhället 

kan erbjuda eleverna omväxlande upplevelse från deras omvärld. 

 

Kultur 

Kulturbegreppet som används av många forskare idag utvecklades redan under 1700-1800-

talet (Illman 2005: 21). Under kolonialismens framväxt förstärktes kulturbegreppet som 

identitetsskapande kärna för varje folkslag (jfr Illman 2005: 22). Stier (2014) skiljer på 

materiell kontra icke-materiell kultur, det vill säga till exempel flaggor/mat/konst kontra 

normer/värden/tradition (ss.74-75). Begreppet kultur har även länge varit ett riktmärke för att 

skilja det finare ”civiliserade” bildade folket från okunniga människor som inte har tillgång 

till de höga värden och konsten för att bli kultiverade (jfr Stier 2014:72, Illman 2010:23).  
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 Undersökningen i denna uppsats kommer att kopplas mest till icke-materiell 

kultur speglad i skönlitteratur skriven av författare med olika etniska bakgrunder. Normer och 

värden är en del av icke-materiel kultur och kommer därmed att tas upp i form av analys av 

skolans värdegrundsarbete. 

  

Identitet  

De centrala värdegrundsbegreppen etnicitet och kultur kopplas ofta till identitetsskapandet för 

att förstå det sociala samspelet mellan olika individer (Darvishpour&Westin 2012:126). 

Identitet kan även beskrivas som kulturell eller etnisk.  Enligt Hammarén (2007) beror det på 

att förståelsen av den egna identiteten innebär en insikt i olikheter mellan människor i det 

omgivande samhället (s.6). Identitetsskapandet hjälper därmed individen att utvecklas och 

hitta hens plats i omvärlden. Detta är i linje med läroplanens strävan till att utveckla elevernas 

förståelse för omvärlden och sig själv via skönlitteratur (Skolverkets Lgy 11, s.160). 

 Det finns olika sätt att se på sin kulturella identitet. Antingen skapar man den 

under en viss period av sitt liv för att sedan betrakta identiteten som oföränderlig, eller så 

anser man att den är utvecklingsbar. Enligt Hammarén (2007) finns det därmed ett 

essentialistiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv på kulturella identiteter (s.83).  

I ett essentialistiskt perspektiv är kulturer ”oföränderliga och åtskilda från 

varandra”. Människor från olika kulturer har olika förutsättningar och möts därmed ofta i 

”kulturkrockar” (Hammarén 2007:83). Ett sådant perspektiv skapar trösklar mellan olika 

kulturer och marginaliserar invandrare. En av de bakomliggande orsakerna till ett sådant sätt 

att se på olika kulturer kan vara strävan efter att förstå det som är annorlunda i ett förenklat 

fyrkantigt perspektiv.  

Det finns dock även ett konstruktivistiskt perspektiv där man ser kulturella 

identiteter som föränderliga fenomen som formas och omformas beroende på ”det 

sammanhang individen befinner sig i” (Hammarén  2007:83).  En förståelse för individens 

utveckling är högst aktuell i den moderna föränderliga världen. Många människor föds till 

exempel i ett land för att sedan tillbringa hela sitt liv i ett annat. Det är därför ofta svårt att 

säga vilken kultur man egentligen tillhör. Även Thörn (2000) påminner om att människans 

identitet är mångtydig och komplex och sällan bunden till någon plats (s.27). Enligt Thörns 

(2000) teori är identiteten situationsbunden och tillfällig. Solidariteten mellan människorna 

”kan bara skapas genom de kulturella identiteter som både är gränsöverskridande och 

accepterar skillnader bortom det som förenar” (Thörn 2000:29).  
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Hammarén (2007) nämner etnisk identitet som ”en del av en social relation” 

(s.74). Vår etniska identitet skapas i relation med andra i vår omgivning. Människan 

identifierar sig som en av de andra och delar därmed upp världen i ”samma” och ”andra” (jfr 

Goldstein-Kyaga 2009:60). Goldstein-Kyaga (2009) utvecklar samtidigt teorin kring identitet 

och beskriver den som narrativ, det vill säga människan skapar sin identitet i form av en 

levnadsberättelse, där hon själv som författare och berättare spelar huvudrollen (ibid. s.60). 

En skönlitterär författare skapar också sin egen identitet i relation till sin omgivning. 

Samtidigt har en författare en förmåga att skriva ner tankar om sig själv och/eller någon annan 

och skildra den kringliggande omgivningen genom en berättelse. I detta arbete tar jag därmed 

stöd av Hammarén (2007) och Goldstein-Kyagas (2009) teorier för att närma mig förståelsen 

kring hur skönlitterära författare bygger upp deras föreställningsvärldar. 

I min undersökning av skönlitteraturens betydelse i skolans värdegrundsarbete 

utgår jag ifrån det konstruktivistiska perspektivet. Detta är för att elevernas identitet ska 

ständigt utvecklas i skolverksamheten utifrån de mål som finns i läroplanen.  

 

Avgränsning för etnicitet, kultur och identitet 

Detta examensarbete lyfter upp begreppen etnicitet, kultur och identitet som termer i 

värdegrundsarbetet på gymnasieskolorna. Enligt läroplanen Gy11 är skolans mål att ge varje 

elev kunskap kring hur de kan ”samspela i möte med andra människor utifrån respekt för 

skillnader i… kultur, språk, religion och historia” (s.11) Jag tolkar kursplanen utifrån Thörns 

(2000) teori om att den solidariteten människorna emellan bara kan skapas genom identiteter 

som ”både är gränsöverskridande och accepterar skillnader bortom det som förenar” (s.29). 

Begreppet etnicitet diskuteras därmed här inte som en essentialistisk beskrivning av ras- eller 

kulturskillnader. Etnicitet tas istället upp som en del av den enskilda individens upplevda och 

ständigt utvecklade identitet i hens samspel med olika kulturer. Det förekommer därmed ofta 

att kultur och etnicitet används som nära synonymer i studiens kontext. Denna avgränsning 

anser jag vara lämplig och tillräcklig för en undersökning kring just värdegrundsarbete i 

skolan.  

 

Avgränsning av det skönlitteraturunderlaget/urvalet av skönlitteratur 

En del av arbetet undersöker variationen av nordiska och utländskfödda skönlitterära 

författare på gymnasiernas bibliotekshyllor, vilket omnämns som ett skönlitteraturunderlag.  

Mitt arbete berör inte variationen i genre eller böckernas konkreta innehåll, utan 

behandlar enbart de skönlitterära författarnas etniska bakgrund. Detta för att kunna ta reda på i 



 

10 

 

vilken omfattning  eleverna möter författarnas föreställningsvärldar inom ramen för 

värdegrundsarbetet kring etnicitet.  

Rosén och Siljeholm (2009) har undersökt hur just gymnasielärare i svenska 

väljer ut skönlitteratur för sin undervisning och funnit” att styrdokumentens skrivningar om 

reflektion och utvecklad förmåga till inlevelse är av stor betydelse för undervisningens 

praktiska utförande” (s.13-14). Detta påstående överrensstämmer med mitt syfte och har 

därmed inspirerat utformningen av min egen enkät till lärarna. 

 

 

2.1.2 Skolans betydelse i identitetsskapandet 

Utvecklingen av den nationella, etniska och kulturella identiteten har även koppling till 

skolan. Enligt Olsen (1996) är den allmänna utbildningen ett av de viktigaste verktygen som 

hjälper till att till exempel homogenisera samhällets olikheter och standardisera folkets 

värdegrund (jfr s.257). Barnen skolas in i det omgivande samhället genom att bland annat 

utveckla det gemensamma språket, en rad gemensamma traditioner samt likadana reflektioner 

över den gemensamma historien. På så sätt skapas den nationella identiteten (ibid.).  Olsen 

(1996) påstår även att skolan bekräftar eller dömer ut olika beteendeuttryck, sättet att tolka 

och betrakta världen på, samt utvecklar och sprider positiva känslor och solidaritet mot den 

bestämda samhällsutformningen (jfr s.265). Alla medborgare får tillgång till en del oskrivna 

regler på hur man uppfattar och tolkar världen genom det aktuella landets utbildningssystem. 

Skolans arbete med värdegrundsfrågor följer det ovanbeskrivna mönstret då lärare uppmanas 

av läroplanen att uppfostra elever till toleranta medborgare samt aktivt motverka 

främlingsfientlighet (Lgy11, s.6). 

En skola som utnyttjar tillgången till olika kulturer är bevisat positiv i flera 

bemärkelser. Studier om postkolonialismen och en diasporisk
1
 erfarenhet påvisar att 

invandrare har en kulturellt utvecklande kraft, det vill säga en förmåga att utveckla kulturen i 

samhället. Thörn (2000) beskriver till exempel britternas försök att utbilda indier till sanna 

britter, eller till ”a class of persons Indian in blood and colour, but British in taste, moral and 

intellect” (s. 26). Thörn (2000) påvisar att resultatet blev kontroversiellt eftersom personer ur 

den nyskapta brittiska klassen med tiden la grunden till eliten som sedan kämpade mot 

kolonialismen (s.27). Indierna behöll förståelsen för sin egen kultur samtidigt som de fick 

tillgång till den brittiska akademiska kulturen. Reflekterande indisk-brittiska individer hade 

                                                 
1
 Diaspora ’liv i exil’ 
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därmed lättare att jämföra olika människors förutsättningar och upptäckte orättvisor i dåtida 

brittiska samhället. Tillgång till och förståelsen för andra kulturer beskrivs av Thörn (2000) 

som en drivande kraft i skapandet av ett demokratiskt jämlikt samhälle (jfr s.26-27). Törns 

(2000) resonemang sätter ett historiskt perspektiv på Skolverkets (2011) avsikt att upprätthålla 

ett internationellt perspektiv i svensk skola, det vill säga en avsikt att ge eleverna eleverna 

möjlighet att ”se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och… skapa internationell 

solidaritet” (Gy11, s.7). 

Sabine Grȕber (2008) påvisar samtidigt att få studier riktar ”blicken mot etniska 

relationer och hur skolan medverkar i konstruktioner av etnicitet” (s.35). Enligt Grȕber (2008) 

är det ytterst svårt för lärarna att utveckla jämställdheten i en mångkulturell skola på grund av 

den begränsade forskningen (jfr s.35). Många lärare upplever den mångkulturella aspekten 

som något extra som ligger utanför ramen av den traditionella undervisningen (ibid. s.61). De 

har svårt att ta tillvara på elevernas olika erfarenheter hemifrån. Dessvärre anses den etniska 

aspekten ”konkurrera med annat innehåll i undervisningen och om ett redan pressat 

tidsutrymme” (Grȕber 2008:61-62). Denna uppsats undersöker aktualiteten och utformningen 

av gymnasielärarnas värdegrundsarbete kring etnicitet. 

Olika forskningsrapporter visar också på segregation i samhället som resultat av 

det essentialistiska sättet att se på kulturella identiteten (Se Hammarén 2007:83). Den 

kulturella etniciteten anses ibland vara statisk och integrationen omöjlig (jfr ibid.). I praktiken 

betyder detta dessvärre både rasistiska diskussioner och våldsamma fysiska möten mellan 

representanter från de olika etniska bakgrunderna. Ålund (1996) hävdar att den homogena 

kulturella gemenskapen bidrar till förstärkningen av olika strategier av en 

invandrarexkludering (s.92). Kohler-Koch (1996) finner att även impulsen till den 

västeuropeiska integrationen och solidariteten mellan länderna efter andra världskriget börjar 

klinga ur (s.170).  

2.1.3. Avgränsning av litterär diskussion 

 

I sin bok Skolans tal om litteratur tar Englund (1997) upp diskussionen om skolans 

reproduktiva roll i det nutida samhället. Hon påpekar skillnaden mellan den sociala 

reproduktionen av de existerande samhällsklasserna och den reproduktion av normer och 

värderingar som sker i skolan (jfr Englund 1997:29). Enligt Englund är uppfostran och 

utbildning två viktiga medel genom vilka samhället ”ständigt förnyar förutsättningar för sin 

egen existens” (Englund 1997:28). Allt eftersom omgivningen förändras med tiden bör även 

litteratururvalet uppdateras och representera omgivningen för att föra kunskapen från en 
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generation till en annan (Jfr Englund 1997:3). Englund (1997) påminner dessutom att 

litteraturen är ett resultat av författarens försök att beskriva och ta till vara på sina 

erfarenheter, funderingar och känslor (jfr ibid. s.175). Olika författare skildrar därmed 

omgivningen på många skilda sätt. En enskild elev möter sedan den skrivna texten, och 

därigenom uppfattar och tolkar berättelsen utifrån sina egna förutsättningar.  

För att tydliggöra den ovanbeskrivna utvecklingen och tolkningsprocessen i det 

här arbetet kommer jag att utgå ifrån ett begrepp föreställningsvärld som beskrivs av Judith 

Langer (2005) som den uppfattning som en elev (eller lärare) har av en text, vare sig den 

läses, skrivs, diskuteras eller är en del av ett prov (jfr ibid. s.24). Hon urskiljer fyra faser i 

byggandet av föreställningsvärldar:  

1. ”Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld.” En fas då man 

fortfarande vet för lite om texten (ibid. ss.31-32). 

2. ”Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld.” I den fasen 

använder vi allt vi vet om texten, livet och oss själva för att känna/förstå 

det vi läser (ibid. 33). 

3. ”Att stiga ut och tänka över det man vet”. I den här fasen byter vi fokus 

från texten till vårt eget liv och låter oss ompröva våra egna värderingar, 

övertygelser och känslor (ibid. ss.33-34). 

4. ”Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen”. Denna fas består främst av 

textanalysen, jämförelsen av texten med andra litterära verk mm (ss.34-

35) 

Eftersom detta examensarbete fokuserar på värdegrundsarbetet utifrån skönlitteratur kommer 

jag att använda mig av den tredje fasen i byggandet av föreställningsvärldar. Jag ska sålunda 

inte prata om förförståelsen, upplevelsen eller analysen av olika texter, det vill säga fas 1, 2 

och 4. Mitt fokus ligger enbart på huruvida läsaren utvecklar sin värdegrund med hjälp av 

skönlitteratur samt hur det styrs av lärare/styrdokumenten och de förutsättningarna som finns 

på skolorna. 

 Utifrån Torells (2002) sammanfattning av projektet Literary Competence as a 

Product of School Culture kan man se att svenska gymnasieelever brukar ha mycket fokus 

just på den tredje fasen av byggandet av föreställningsvärldar utifrån texten. Jag läser ut det 

från projektets svenska forskare Stig Bäckmans påståenden om svenska gymnasieelevernas 

alltför ”subjektiva läsningar” då de utvecklar sina arbeten främst genom att beskriva vad 

texten betytt för dem personligen (jfr Torell 2002:108). Även i analysen av projektets ryska 

forskare Gontjarova framgår det att de svenska studenterna har en förmåga att rikta ”sökandet 



 

13 

 

efter textmening enbart mot den livsmoraliska sfären” såsom t.ex. begrunda textens potential 

att utveckla diskussion kring meningen i livet (jfr Torell 2002:130).
2
  Svenska elever verkar 

därmed vana vid att reflektera och diskutera textens betydelse för deras egna liv.  

 En annan aspekt av litteraturstudier i skolan är hur dess syfte uppfattas ur 

elevernas respektive lärarnas perspektiv. Molloy (2009) har undersökt skönlitteraturens 

betydelse utifrån denna aspekt och fann att det handlade om två skilda uppfattningar (s. 23). 

En av de intervjuade eleverna läste till exempel för att lära sig stava och formulera sig bättre, 

medan lärarens intention var att lära Edward litterära begrepp för djupare textförståelse (jfr 

ibid. s.22). Lärarnas intentioner att välja ut mer bildande och fostrande litteratur kan vara 

svåra att fullfölja i praktiken (ibid., s.40). Eleverna kan missuppfatta eller inte få någon 

information om lärarens syfte med valet av den skönlitterära texten. 

 

2.2. Svenskämnet i ett historiskt perspektiv på gymnasieskolans utveckling i 

teori och praktik 

2.2.1 Skollagen och läroplaner 1960-2011 

Riktlinjer för svenskämnet på gymnasieskolan har förändrats ett antal gånger under 1960-

2010-talet. Detta sker i samband med utvecklingen av kunskapssynen och omstruktureringen 

av den svenska gymnasieskolan under de tre största reformperioderna på 1960-talet, 1990-

talet och 2010-talet. 

 

1960-talet 

På 1960-talet anses det vara viktigt att eleven får ”rätt slags utbildning och rätt social fostran” 

(Adolfsson 2013:117). Vad som är rätt och fel i undervisning bestäms under denna period av 

staten: 

 

 Denna kunskapscentrering kom bland annat till uttryck i mycket detaljerade 

läroplaner och en tämligen fast organisering av olika utbildningars innehåll som 

lärare hade att följa vid planeringen och genomförandet av sin undervisning. 

Detta innebar [i] sin tur att elevens valfrihet och möjligheter att bestämma 

                                                 
2
 Det bör noteras att projektet Literary Competence as a Product of School Culture från 2002 i Torells (Red.) 

Hur gör man en litteraturläsare fokuserar för det mesta på brister i svenska elevernas kompetens till litterära 

analys utifrån en rad litterära begrepp. Denna analys använder  jag dock enbart med fokus på fas 4, det vill säga 

byggandet av litterära  föreställningsvärldar och tar därmed inte hänsyn till andra reflektioner  i detta arbete. 
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inriktning och utformning på sin utbildning därtill ansågs behöva begränsas 

(ibid., s. 117). 

 

Denna läroplans strikta ramar begränsar dock inte lärarens frihet att välja lämplig metod för 

sin undervisning för att ge fortsatt möjlighet för pedagogisk utveckling (ibid., s.115). Enligt 

Bergman et al (2009) finns det på 1960-talet detaljerad beskrivning av skillnaden i 

kunskapskrav på gymnasiets olika inriktningar. De praktiskt inriktade gymnasieutbildningarna 

är mindre uppstyrda och lämnar större frihet när det gäller till exempel skönlitteratururvalet. 

De mer teoretiska ämnesutbildningarna kräver dock t.ex. ”kronologisk litteraturhistoria, 

epokstudier, termer och begrepp” ( Bergman et al 2009: 14).  

 

1990-talet 

Till skillnad från 1960-talet då skolutbildningen i detalj var kontrollerad av staten, sker nu en 

tydlig decentralisering av den svenska skolan på 1990-talet. Nu tar läraren över ansvaret för 

det som sker i klassrummet och styrs enbart med de centralt uppsatta mål ”som skolan och 

eleverna förväntas uppnå eller sträva [efter]” (Adolfsson 2013: 147).  

På 1990-talet sker även omfattande internationalisering vilket innebär en 

utmaning för den samtida gymnasieskolan. Skolan i grunden får en uppgift av dubbel 

karaktär: ”Å ena sidan skulle skolan tydliggöra och förmedla landets egen kultur, historia och 

språk men… å andra sidan samtidigt vara öppen för internationalisering och kulturell 

mångfald.” (Adolfsson 2013:160) 

Under den här perioden diskuteras hur skolan på bästa sätt kan bidra till 

utvecklingen av elevernas identitet. Det poängteras att undervisningen syftar till ”att skapa 

insikter om det egna kulturarvet [vilket] inte innebär en motsättning till att samtidigt skapa 

förståelse och respekt för andra länders kulturer” (Adolfsson 2013: 161).  

Kursplan Lpo 94 jämnar också ut skillnaderna i betygskriterierna för de olika 

gymnasieutbildningarna. ”Samtliga gymnasieprogram skulle med detta leda till att elever fick 

allmän behörighet till högskolan” (Adolfsson 2013: 148). I praktiken fortsätter dock 

svenskämnet utformas olika beroende på programtillhörigheten även efter denna reform 

(Bergman et al 2009: 14). Lundström (2009) påminner här om att skolan är fortfarande 

framför allt en förmedlare av ”en av staten sanktionerad ideologi”: 

 

Den dominanta ideologin är en kompromiss mellan olika sociala krafter i 

samhället. Skolans styrdokument är, bland annat eftersom de är politiskt 
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beslutade, ett uttryck för en sådan kompromiss mellan olika sociala krafter i 

samhället. På grund av att ideologier ständigt är i förändring och att varje 

konkretisering måste bli just en kompromiss blir mycket öppet för tolkning och 

därför måste den dagliga undervisningen ses som påverkad också av andra saker 

(s.162) 

När det gäller litteraturläsningen uppfattar Molloy (2009) skolverkets skrifter som ”en utförlig 

legitimering för litteraturläsning” som kan utveckla elevernas identitet och stödjer 

”uppfattningen om att det finns en god litteratur”. Hon påpekar att ”den goda litteraturens 

välgörande inflytande har [därmed] alltid varit ett förgivet antagande i skolan” (ss.35-36) 

 

2010-talet 

I början på 2000-talet kom ”många grupper i samhället, däribland invandrare och  

ungdomar…att hamna allt längre från arbetsmarknaden” (Adolfsson 2013: 200). 

Utanförskapsproblematiken ledde till en rad reformer som bland annat resulterade i en ny 

skollag SFS 2010:800 och en ny kursplan för gymnasieskolan Gy11.  

År 2011 fick den svenska gymnasieskolan ny läroplan Gy11 (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011). Gy11 uppmärksammar 

likabehandling i samtliga ämnen genom riktlinjer till all personal på skolan: 

 

Alla som arbetar i skolan ska… i arbetet med eleverna verka för solidaritet med 

eftersatta grupper både i och utanför vårt land, aktivt främja likabehandling av 

individer och grupper, uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att 

motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering… (Skolverket 

2011a: 12) 

 

Den enskilda läraren ska även ”uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter 

att göra det [samt] låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (ibid., s.13). De 

ambitiösa övergripande värdegrundsmålen ska nu således hanteras av samtliga 

gymnasieämnen, inte minst av svenskämnet: 

 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta 

redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket 

kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter 
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av olika slag och olika typer av medier lär hon känna omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv (Skolverket 2011a: 161).  

 

Litteraturundervisnings syfte får därmed tydligt utrymme på flera ställen i Gy11-skrifterna: 

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter…som källa till självinsikt och förståelse 

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 

Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (ibid.) 

 

Eleverna ska även få förutsättningar att utveckla ”förmåga att läsa, arbeta med och reflektera 

över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av så väl kvinnor som män…” 

(ibid., s.161) 

I tilläggsskriften ”Gymnasieskolan 2011” (2011) med kommentarer till den 

ovanbeskrivna läroplanen förtydligas det att det omfattande värdegrundsarbetet anges under 

kursens Syfte och innebär därmed att det inte kan betygsättas. Ämnesspecifika syftet ska dock 

genomsyra och ställa krav på hela undervisningen i ämnet (Skolverket 2011b: 48). Även den 

moderna skollagen (2010) yrkar för att gymnasial utbildning ska främja elevernas ”personliga 

utveckling” och ”social gemenskap” (Kap.15 2§) 

2.2.2. Litteratururval på 1900-2000-talet 

 

En snabb tillbakablick visar på hur urvalet av skönlitteratur i den svenska skolan såg ut på 

1800-1900-talet. Från 1840-talet och framåt använde man oftast antologier i undervisningen 

och de flesta skönlitterära texterna skrevs av läroboksförfattare. De svenska framgångsrika 

prosaförfattarna kunde istället lånas från biblioteket på fritiden (Thavenius 1991:311.). Det 

innebär att de flesta barn och ungdomar bekantade sig för det mesta med texter skrivna av ett 

fåtal läroboksförfattare. Variationen av erfarenheter och känslor bakom texterna var därmed 

ytterst begränsad. Thavenius (1991) konstaterar att på den tiden fanns det ett tydligt krav på 

en nationell fostran och att det var viktigt att utvecklingen av läroböckerna skulle inkludera ett 

större antal svenska dikter och texter (jfr Thavenius 1991:311). Svedboms läsebok från 1840-

talet har drygt fyrahundra sidor svensk litteratur med endast ett fyrtiotal sidor med dansk och 

norsk litteratur (ibid. s.308). Ett sådant stort verk tydde på att det var en antologi på nästan all 

den samtida litteraturen. Med tanke på att det verket enbart innehöll litteraturen från en 
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begränsade del av Norden kunde det lätt konstateras att ungdomarna saknade i stort sätt 

litterär tillgång till omvärlden.  

Det begränsade litteratururvalet berodde dock inte på att litteraturvetenskapen 

inte var tillräckligt utvecklad på den tiden. Enligt Thavenius (1991) fanns det en 

litteraturhistorisk översikt i Wendela Hebbes Svenska skaldestycken för ungdom från 1845 

(ibid. s.316). Med ett tjugotal sidor visades här den litterära utvecklingen från Homeros till 

den europeiska romantiken. Därefter finns det ett sextiotal sidor med en analys av ”den 

svenska litteraturens historia från hednatiden till den gustavianska epoken” (Thavenius 

1991:316). Det är dock bara hälften av de sextio sidor som ägnar sig åt att beskriva de 

författargenerationer som finns representerade i läseboksdelen (ibid.). Skönlitteraturen 

framställs som en mycket begränsad beskrivning av omvärlden. Den huvudsakliga fokusen 

ligger på den svenska skönlitteraturen, vilket gör den samtida läsaren mycket isolerad i sin 

tillgång till möten med andra delar av världen.  

Bergman et al (2009) beskriver i sin bok Makt, mening och motstånd den 

utmaning som en svensklärare möter i slutet av 1990-talet i och med de omfattande kulturella 

förändringarna som präglar samtiden. Enligt Bergman et al (2009) är ungdomarna under den 

här perioden alltmer benägna att anamma annan kultur tack vare ”medialiseringen, 

mångkulturaliteten och den nya informations- och kommunikationsteknologin” (s.16). Det 

bidrar i allt större grad till olika tolkningar av kursplanen inom lärarkåren. En del lärare tolkar 

de kulturella förändringarna ”som en signal om att traditionen behöver stärkas” medan andra 

lärare försöker finna strategier för att förändra svenskämnet och ge mer utrymme till den nya 

moderna kulturen (ibid.). I sin observation av en svensklärares vardag kommer Lundström 

(2009) till slutsatsen att litteratururval matchas trots allt oftast mot normen i den befintliga 

skolkulturen även om det finns ambition för en förändring för att möta samhällets krav 

(s.148). Enligt författaren kan detta ”förklaras av de outtalade institutionella villkor som alla 

lärarna är en del av, till exempel…ämneskulturen och skolkulturen” som skapar de lokala 

kursplanerna (Lundström 2009: 150). Det återstår att se om lärarna i denna studie också anser 

att deras förutsättningar beror på den skolkulturen de är en del av. Kan till exempel 

ämneslaget påverka urvalet av skönlitteraturen eller utformningen av värdegrundsarbete? (Se 

Bilaga 2 för lärarenkäten). 

Samtidigt visar den senaste forskningen att skönlitteraturläsningen inte endast 

handlar om en enskild lärares tolkning av kunskapsplanen utan även om enskilda elevens 

förståelse för skönlitteraturens betydelse och värde i hens framtida liv: 
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Eleverna har förvandlats från att vara objekt i sitt mottagande av kunskaper till 

att inta en subjektposition där de själva skapar kunskaperna. Detta innebär ett 

synsätt där skolan som institution inte längre har samma möjligheter att 

kontrollera vilka kunskaper eleverna får med sig… (Molloy 2009:168). 

Det som lärare menar med att föra vidare till nästa generation behöver inte nödvändigtvis vara 

det som den enskilda eleven tar med sig i slutet av lektionen eller kursen (ibid., s.23). 

Elevernas perspektiv är därför av intresse i den moderna gymnasieskolan. 

 

3. Metod 
Detta examensarbete har en didaktisk inriktning vilket innebär att jag tagit del av olika teorier 

kring mitt större forskningsområde, det vill säga. litteraturundervisningens syfte. Utifrån 

skollagen 2010 och de aktuella skolplanerna Gy11 som styr den svenska skolverksamheten på 

gymnasienivån kan jag formulera följande hypotes: Lärare på de undersökta 

gymnasieskolorna följer styrdokumenten och därmed genomför värdegrundsarbete kring 

etnicitet även genom litteraturundervisningen.  

Mitt mer konkretiserade forskningsområde är litteraturundervisning med syfte 

att genomföra värdegrundsarbete kring etnicitet. Forskningsfrågor och syftet i uppsatsens 

inledning utgår ifrån det här mer problematiserade forskningsområdet. Tyvärr hittade jag 

enbart en omfattande undersökning med liknande forskningsområde (Se Lotta Bergman 2009 

i den Teoretiska bakgrunden). Bergmans (2009) undersökning fördjupar sig i 

litteraturundervisningens syfte på grundskolenivå och utgår ifrån både lärar- och 

elevperspektivet. Den har varit en stor inspiration för mitt arbete och hjälpte mig att formulera 

ett följande antagande: Lärare och elever på gymnasieskolan har, liksom de på grundskolan, 

olika perspektiv på litteraturundervisningens syfte. Även värdegrundsarbete kring etnicitet 

kan uppfattas och formuleras olika av lärare och elever. 

Uppkomsten av ett antagande som inte kan underbyggas och uppgraderas till en 

hypotes har gett detta examensarbete en explorativ karaktär (Patel 1994:11). Det har därmed 

blivit nödvändigt att inhämta mer kunskap kring det problematiserade området. Jag använder 

två olika tekniker i de tre genomförda undersökningarna.  

Kartläggning 

Min första undersökning (2011) är en kartläggning av den tillgängliga tryckta skönlitteraturen 

som finns på de undersökta gymnasieskolorna under 2011.  
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Det finns inte kompletta listor i digital form som sammanställer alla tillgängliga 

böcker på de alla undersökta biblioteken. En lista nr.1 på samtliga böcker från Borgarskolan 

förs för hand och sammanställs. En lista nr.2 på böcker från Polhemsskolan fås via mail från 

den lokala bibliotekarien. En lista nr.3 med böcker från Vasaskolan förs för hand och 

kompletteras med en liknande lista från en undervisande på skolan lärare.  

Alla listor sammanställs och alfabetiseras utifrån böckernas författare. 

Författarnas etniska bakgrund kontrolleras med hjälp av deras hemsidor och i ytterst få fall av 

www.wikipedia.se i brist på andra informationskällor. Listorna med författarnas 

namn/bakgrund analyseras med hjälp av statistiska diagram där jag visar antalet 

representerade länder och världsdelar utifrån författarnas bakgrund, samt procentantal av 

dessa i förhållande till varandra (Se Bilaga 1 och samtliga diagram).  

För analysdelen i uppsatsen sammanställer jag samtliga diagram från alla skolor 

och använder mig av frekvensindex, det vill säga ett antal som visar tillgång till litteratur från 

respektive land på samtliga skolor. Ett land som representeras av en och samma författare på 

två skolor får därmed frekvensindex 2 och inte 1. Statistiken utifrån frekvensindex för varje 

land förefaller vara mer effektiv än användning av antalet författare som representerar olika 

länder på samtliga skolor. Detta för att påvisa den verkliga tillgången till litteraturen från olika 

länder, eftersom gymnasieelever och lärare har bättre tillgång till biblioteket på deras egen 

gymnasieskola än till bibliotek på andra skolor. 

Denna undersökning är mest kvantitativt inriktad och innehåller många 

statistiska inslag i både bilagorna och uppsatsens analysdel. Syftet är att på så sätt påvisa en 

del av den faktiska tillgången till varierat studiematerial, det vill säga skönlitteratur, på 

skolan. 

 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen består av två delar: lärarundersökningen (Se Bilaga 2) och 

elevundersökningen (Se Bilaga 3). Svensklärarna valdes för undersökningen enbart om de 

undervisade i svenska för årskurs 3. Den strategin hjälpte att få fram enkätsvaren från 

myndiga ungdomar i 18-19års åldern. Enbart 3 enkäter svarades av 17-åriga elever och fick 

lov att sorteras bort på grund av avsaknaden av deras föräldrars godkännande till deltagandet i 

min undersökning. 

I lärarundersökningen väljes tre svensklärare på varje skola, det vill säga 

sammanlagt nio lärare. Jag väljer ut lärare som undervisar svenska i åk.3 och är tillgängliga på 

skolan under den period jag genomför min undersökning. Varje lärare får en papperskopia på 
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lärarenkäten och ett svarskuvert med frimärken via sin ämnesansvariga alternativt skolans 

receptionist/administratör med tillgång till lärares arbetsfördelning. Jag får svar från fyra 

lärare (44% av de tillfrågade) vilket ger mig ett underlag för vidare analys. 

För att genomföra elevundersökningen bifogar jag ett extra kuvert till de 

samtliga tillfrågade svensklärarna. Varje kuvert innehåller en klassuppsättning med 

elevenkäter samt ett svarskuvert med frimärken för att underlätta lärarnas arbete när de ska 

dela ut enkäterna under en av sina lektioner och sedan skicka dem till mig. Jag får svar från 

fyra klasser och sammanlagt 62 elever, varav 34 manliga elever och 26 kvinnliga elever. 

Eleverna kommer från två av de tre analyserade skolorna och läser antingen på den tekniska 

eller på ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Detta ger mig ett underlag för vidare 

analys av elevperspektivet på forskningsområdet. 

De två undersökningarna utifrån enkäter till två målgrupper av deltagare är 

kvalitativt inriktade. Statistisk fakta finns här i mindre omfattning och domineras klart av 

analyser i form av resonemang. All information som utpekar enskilda lärare eller elever är 

borttagen. Syftet är att undersöka lärarnas respektive elevernas perspektiv på hur 

värdegrundsarbetet förs under litteraturundervisningen. 

 
Reflektion över den valda metoden efter genomförandet av undersökningen 

Litteraturunderlaget 

Denna analysdel tar upp kartläggningen av den tillgängliga tryckta skönlitteraturen på de 

undersökta skolorna. Kartläggningen sker utifrån författarnas födelseland. 

Det kan diskuteras om huruvida min indelning av författare enligt deras 

födelseland har varit lämplig eftersom det finns så många andragenerationsinvandrare som 

bor och är författare i Norden och de tre dominerande anglosaxiska länderna. Jag väljer att i 

denna fråga referera till Englund (1997) och hans diskussion om betydelsen av omgivningen 

för utvecklingen av den enskilda författarens erfarenheter och värdegrund (jfr ibid. s.175). 

Andragenerations-invandrare är integrerade i sitt nuvarande samhälle och vuxit upp med 

värderingar från den omgivande kulturen. I denna studie väljer jag därför att dra gränsen vid 

att andragenerations-invandrare inte representerar samhällen/länder där deras föräldrar vuxit 

upp. Ett försök att mer ingående undersöka frågan skulle föra mitt resonemang ifrån syftet för 

mitt arbete. 

Lärarenkäten  

En kompletterande undersökning med hjälp av lärar- och elevenkäter uppstod just på grund av 

de många frågor och funderingar som väcktes av den kvantitativa undersökningen av 
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litteraturunderlaget. Jag ville försäkra mig om att det undersökta litteraturunderlaget 

fortfarande var aktuellt i lärarnas arbete. Jag tog tillfället i akt och använde enkäten även för 

att analysera i vilken omfattning lärarna använde skönlitteratur i sitt värdegrundsarbete kring 

etnicitet. 

Enkäten innehåller ett par bakgrundsfrågor om lärarnas arbetsplats och antal år 

på deras nuvarande arbetsplatser. Jag kommer inte att nämna lärarnas arbetsplats i analysdelen 

eftersom den tillfrågade gruppen är väldigt begränsad och riskerar därmed att pekas ut. 

Däremot reflekterar jag över huruvida jag fått svar från alla skolor och vad den relativt låga 

(46%) svarsfrekvensen kan bero på. Alla svar sammanställs i en tabellform för en bättre 

överblick av resultaten. 

 

Elevenkäten  

Vid analysen av elevenkäterna lägger jag fokus på elevperspektivet. Även här undersöker jag 

om min kvantitativa undersökning av litteraturunderlaget fortfarande är aktuell.  

Jag redovisar ordagrant vad eleverna har berättat om sina upplevelser av 

värdegrundsarbete kring etnicitet. Jag analyserar även huruvida eleverna ser sambandet 

mellan litteraturundervisningen och deras förståelse av omvärlden och sig själva. Detta ger 

mig en förståelse för elevernas perspektiv på det som åsyftas i de aktuella styrdokumenten. 

Analysen av elevenkäter är mer omfattande på grund av det stora antalet 

deltagare. Jag har därför valt att sammanställa alla svar i en tabellform. Jag för även en 

dagbok under sammanställningen för att fånga upp mina spontana reflektioner när jag läser 

svaren. Jag dokumenterar också mina kommentarer under min analys av resultaten. 

 

4. Resultat och analys 

Litteraturundersökningen 

Litteraturlistorna som härmed analyseras har formats under andra hälften av 1900-talet, det 

vill säga. ett sekel efter den beskrivna litterära traditionen. På en av de undersökta 

gymnasieskolorna utförs regelbunden gallring av böckerna. Litteraturlistan på den skolan är 

därmed mycket kortare och mest aktualiserad efter undervisningens behov. 

Sammansättningen av skönlitteraturen på de olika skolorna skiljer sig således i vissa 

avseenden. Syftet med min kartläggning är att analysera samtliga skolor i min undersökning. 

Diagram för frekvensindex för de samtliga skolorna framställs på följande vis:  
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Diagram 1. Frekvensindex för skönlitteratur utifrån författarnas födelseland. 

 

1. Sverige 182 (29,64%) 

2. USA 100 (16,29%) 

3. Storbritannien 97 (15,8%) 

4. Frankrike 41 (6,68%) 

5. Tyskland 28 (4,56%) 

6. Norge 23 (3,75%) 

7. Finland 18 (2,93%) 

8. Danmark 16 (2,6%) 

9. Ryssland 15 (2,44%) 

10. Österrike 6 (0,98%) 

11. 3 länder med frekvensindex 5 

(0,81%/land) (Grekland, Spanien, 

Sydafrika) 

12. 5 länder med frekvensindex 4 

(0,65%/land) (Iran, Italien, Peru, Polen, 

Ukraina) 

13. 5 länder med frekvensindex 3(0,49%/land)  

(Kanada, Island, Afghanistan, Australien, 

Ungern) 

14. 8 länder med frekvesindex 2 (0,33%/land) 

(Algeriet, Belgien, Brasilien, Indien, Kuba, 

Rumänien, Tjeckien, Turkiet) 

15. 16 länder med frekvensindex 1 

(0,16%/land) ( Albanien, Bosnien-

Hercegovina, Colombia, Egypten, 

Etiopien, Indien, Japan, Karibien, 

Madagaskar, Marocko, Nigeria, Portugal, 

Somalia, Sydkorea, Trinidad Tobago, 

Zimbabwe,  ) 

16.  3 okända länder (0,49% för samtliga) 

 

Frekvensindexet påvisar den tydliga överrepresentationen av svenska författare vilket utgör 

nästan 30% eller nästan en tredjedel av alla tillgängliga författare på de skolor som ingick i 

studien. Författare som är födda i Sverige representeras nästan i samma utsträckning som de 

amerikanska och brittiska författarna som sammanlagt utgör 32.09 % av alla författare. Om 

man räknar ihop de representerade nordiska länderna (Sverige, Danmark, Finland, Island och 

Norge) så visar det sig att de utgör hela 39.41%. Vår nordiska kultur är därmed något mer 

representerad på skolbibliotekens hyllor än de två mest dominanta engelsktalande kulturerna. 

Sverige USA Storbritanien 

Frankrike Tyskland Norge 

Finland Danmark Ryssland 

Österrike De överiga 40 länderna 
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Diagram 2. visar variation av skönlitteratur från olika världsdelar: 

 

Diagram 2. Frekvensindex för skönlitteratur utifrån författarnas födelseland i respektive världsdel 

1. Europa 571 (79,2%) 

2. Nordamerika 107 (14,84%) 

3. Asien 15 (2,08%) 

4. Afrika 14 (1,94%) 

5. Sydamerika 8 (1,11%) 

6. Oceanien 3 (0,42%) 

7. ? 3(0,42%) 

 

Frekvensindexet visar att europeiska författare dominerar med 79,2%. Frekvensindexet för 

Nordamerika är också relativt högt med nästan 15%. De andra världsdelarna är dock blygsamt 

representerade med frekvensindex på maximalt 2 % på de svenska skolbiblioteken. Oceanien 

saknas helt på ett av de undersökta bibliotekerna. 

 

Lärarenkäten 

De fyra lärare som svarade på lärarenkäten har arbetslivserfarenhet mellan 7 och 24 år på sina 

nuvarande skolor. Lärarna anses därmed välinsatta i de aktuella skolornas utvecklingsarbete, 

inte minst utvecklingen av skönlitteraturunderlaget på skolornas bibliotek och 

värdegrundsarbete utifrån skönlitteratur utvecklat av de lokala ämneslagen. Lärarna 

undervisar i svenska på de högskoleförberedande programmen och bedriver därför 

litteraturundervisningen på upp till Svenska 3-nivå. Sammanställningen av svaren finns i sin 

helhet under Bilagan 2. 

 3 av 4 lärare har svarat att de huvudsakligen använder skönlitteratur som grund 

för sitt värdegrundsarbete kring etnisk mångfald. Även den fjärde läraren använder 

skönlitteratur men som ett mindre komplement till de andra olika läromedlen när det gäller 

hens värdegrundsarbete kring etnicitet. En lärare använder Internet som en källa för 

Europa 

Nordamerika 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Oceanien 

? 
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läsmaterial och inspiration för värdegrundsarbetet kring etnicitet. Samtliga använder tryckt 

skönlitteratur från sitt bibliotek och gör det ofta eller minst två gånger per termin och grupp. 

 Lärarnas svar om huruvida de anser att de har förutsättningar att arbeta med 

värdegrundsfrågor kring etnisk mångfald är däremot väldigt olika. Lärare 3 fann inte tid 

alternativt hade svårt att svara på den frågan och lämnade därför den obesvarad. Lärare 1 från 

samma skola beskriver att hen själv arbetar med värdegrunden men påpekar att arbetslaget 

inte tar upp värdegrundsfrågor på deras möten. Lärare 2 och 4 från samma skola svarar att det 

finns förutsättningar för ett sådant värdegrundsarbete: 

…Vi har bra samarbete men tiden är kort! (Lärare 2) 

Förutsättningarna är goda. (Lärare 4) 

Utfallet av analysen visar att samtliga lärare använder bibliotekariernas hjälp när de ska 

rekommendera skönlitteratur för sina klasser. Litteratururvalet styrs även av lärarens egna 

erfarenheter och för en lärare handlar det om beslut tagna på ämneslaget. Två av lärarnas 

utsagor kan tolkas som att även eleverna i vissa fall kan påverka den litteratur som de måste 

läsa under kursens gång.  

Den sista enkätfrågan är väldigt öppen och uppmuntrar lärarna att reflektera 

över de primära syftena med litteraturundervisningen. Lärarna som deltog i undersökningen 

redogör att just läsutveckling är ett tydligt syfte. Tre av lärarna lyfter dock också fram den 

potential som skönlitteraturen har för att utveckla diskussioner kring bland annat samhället, 

olika idéströmningar samt utveckling av elevernas egna identitet. 

…Med hjälp av texterna får de träna att uttrycka sina tankar. Det är också 

tacksamt material att utgå ifrån i diskussioner av allehanda slag. Genom 

litteraturen vidgar de sina vyer och sätter sin egen situation i ett större perspektiv 

och får förhoppningsvis bättre förståelse för andra. (Lärare 2) 

Samtliga lärare nämner litteraturläsningens nytta i utvecklingen av elevernas reflektions- och 

analysförmåga. Alla tänker alltså även på den sista fasen i byggandet av föreställningsvärldar 

då de försöker lära eleverna olika sätt att möta och objektifiera texten med (Jfr Langer 

2005:34-35). Litteraturen ses inte enbart som identitetsskapande verktyg.  

…[Eleverna ska] kunna diskutera skönlitterära verkningsmedel. Författarskap. 

(Lärare 1) 
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Jag vill att mina elever få en läsupplevelse främst, men också träna analys… 

(Lärare 2) 

[Litteraturundervisningen ska] ge ökad förmåga att nöta stora textmängder… 

(Lärare 3) 

Lärarnas fokus skiljer sig mycket vad det gäller litteraturundervisningens primära syften. 

Lärarna med mest arbetslivserfarenhet (åtminstone på sina nuvarande skolor) påpekar tydligt 

att läsupplevelsen står i centrum medan de andra har mycket fokus på den analytiska delen av 

litterära studier.  

 

Elevenkäten 
 

Deltagarnas bakgrund 

Deltagarna i elevenkäten består av 34 killar, 26 tjejer och 2 elever som inte angett sitt kön. 

Eleverna är mellan 18 och 19 år gamla vilket från början varit meningen vid planeringen av 

undersökningen. 3 elever är dock 17 år och är därmed inte myndiga för att kunna delta i denna 

studie. De flesta killarna läser på teknikprogrammet och de flesta tjejerna läser på 

ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Vid analysen av elevperspektivet är jag tvungen 

att ta hänsyn till genusaspekten för att tydligare kunna strukturera upp och tolka de många 

resultaten. En sammanställning i tabellform finns även under Bilagan 3.  

 

Källan till kunskap om olika kulturer 

I elevernas beskrivningar om hur de lär sig om olika kulturer på skolan framgår tydligt 

religionens viktiga roll i bildandet av denna kunskap. Drygt hälften av killar och nästan 75 % 

av tjejerna nämnde religionsundervisningen som ett forum för diskussion eller 

informationsinhämtning om olika kulturer. Även undervisning i svenska och engelska samt 

skönlitteraturläsning nämns av båda de manliga och kvinnliga eleverna i det här fallet. 

Läser endast om det på religions lektionerna. (Elev 17a) 

Genom religionkursen och skönlitteratur. (Elev 18a) 

Ja, [jag lär mig] en del på framförallt Engelskan och Religionen. (Elev 11b) 

På religionskunskapen, annars ingenting eftersom jag har inriktning vetenskap. 

(Elev 13b) 
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På religionslektionerna i de flesta fallen. (21d) 

Beror på vad för sorts kulturer både Svenska och Religion. (Elev 20d) 

I det sista citatet markerar eleven att arbetet kring olika kulturer skiljer sig beroende på ämnet. 

Det beror ofta på olika litteraturtillgång i de olika ämnena och på den tillgängliga 

skönlitteraturen som finns på skolornas bibliotek. 

 Även Internet anses vara den främsta källan när några av de manliga deltagare 

reflekterar över hur de inhämtar kunskap om olika kulturer. Ett par killar lär sig även genom 

att lyssna på lärare. De kvinnliga deltagarna har dock andra favoriter såsom film eller det 

sociala umgänget med elever från andra kulturer.  

…Dessutom så har jag många vänner som är från andra länder. Både från skolan 

och utanför. (Elev 10c) 

Tillgång till kulturell mångfald på skolorna nämns av flera kvinnliga enkätdeltagare. 

Många elever har svårt att välja ut någon eller några konkreta kunskapskällor 

och anger att de lär sig om olika kulturer ”på lektionerna” utan att hänvisa till något specifikt 

ämne. Detta kan tolkas som att flera skolämnen och/eller skolverksamheten i sin helhet 

faktiskt strävar efter att uppfylla det övergripande syftet med att möta och reflektera över 

olika kulturer i vårt samhälle.  

 

Litteraturvanor bland ungdomarna 

Gemensamt för ungdomarna i studien är att de föredrar svaret Ibland och Aldrig på frågan om 

hur ofta de anser sig läsa böcker skrivna av svenska författare under sin skolgång. Elev 17a 

lämnar även en förklaring ”extremt sällan”. Detta ger en fingervisning på att det inte 

rekommenderas alternativt inte väljs många svenska författare för litteraturundervisning på 

gymnasieskolorna.  

 De flesta eleverna oavsett deras kön är också överens om att de oftare läser 

författare med utländsk bakgrund. Här dominerar svarsalternativen Ibland och Ofta. Det sist 

nämnda svaret förtydligas av några elever med ”oftare” eller ”mycket ofta”.  

Det är uppenbart att tjejer i den här studien läser generellt fler böcker än killar. 

Svaren kan även tydas som att tjejer reflekterar mer över vad de läser och därför ger mer 

varierade svar. Killarna i studien väljer i sin tur oftast den mer otydliga kombinationen 

”Ibland-Ibland” när de ska rangordna sin läsning av författare med svensk respektive utländsk 
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bakgrund. Denna svarskombination kan tolkas som att killar läser lite av varje författargrupp 

alternativt läser mycket och varierar sitt urval av författare. 

Utfallet av analysen påvisar också att de allra flesta eleverna upplever att de har 

en möjlighet att välja litteratur utifrån sina egna intressen. De manliga enkätdeltagarna förlitar 

sig något mer på lärarnas rekommendationer gällande val av skönlitteratur. Ett par killar 

erkänner dock att de brukar ta det som bli över eller rentav välja böckerna enbart utifrån dess 

tjocklek. Tjejer i studien är dock något mer noga under deras val av skönlitteratur.  

Frågar vår duktiga bibliotekarie. (Elev 10c) 

Som vänner rekommenderar (eller från Internet). (Elev 13b) 

Ingen tjej lämnar detta val åt slumpen utan snarare frågar ytterligare en expert såsom 

bibliotekarie eller en vän som eventuellt redan läst någon bok. 

 

Skönlitteraturens betydelse ur elevperspektivet 

Elevenkäten innehåller också en öppen fråga som uppmanar eleverna att reflektera över 

skönlitteraturens betydelse i stort. Även denna fråga besvarades olika beroende på deltagarnas 

kön.  

Det mest frekventa svaret (eller delsvaret) är att läsning av skönlitteratur 

betraktas som ett måste eller en obligatorisk del av kursen som måste genomlidas för att få 

godkänt. Nästan hälften av deltagarna ser skönlitteraturen som nödvändigt ont på 

gymnasieskolan. Svaret ”ett måste” förekommer mer än dubbelt så ofta i de manliga 

deltagarnas enkäter än de kvinnliga deltagarnas. 

Mest för studiernas skull är ingen riktig grabb som gillar böcker. (Elev 20d) 

Oftast för att läraren säger så. (Elev 9a) 

För skolan tvingar mig. (Elev 13a) 

Intressant nog finns det även svar från 3 killar som påstår att de aldrig läser skönlitteratur 

även om de måste göra det. Ungdomarnas svar är tyvärr ofta lakoniska i sin karaktär och det 

är därför svårt att veta huruvida ett sådant förhållningssätt mot skönlitteratur hindrar vissa 

manliga elever från att få godkända betyg i svenska eller om lärarna brukar lösa en sådan brist 

på litteraturintresse på något pedagogiskt sätt.  
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Ungefär var fjärde av alla enkätdeltagare njuter dock av att få möjlighet att läsa 

skönlitteratur. Denna grupp ser litteraturen som verklighetsflykt, en möjlighet till en paus eller 

helt enkelt ett sätt att slappna av snarare än en obligatorisk skoluppgift. 

Så att jag kan släppa allt annat för ett tag. (Elev 13b)  

…För att det är avslappnande. (Elev 18a) 

Jag läser skönlitteratur när jag vill slappna av. (Elev 1a) 

Ibland kan jag tycka att det är skönt att bara slappa med en god bok. (Elev 12a) 

Ett par elever passar på och påpekar att det är frustrerande svårt att hitta tid för 

litteraturläsning under deras skoltid. 

För att det är roligt och intressant. Men jag läser inte mycket under skolan för då 

har jag inte tid. (Elev 4d) 

Jag läser inte så ofta. Men jag läser när jag är utomlands för då är enda gången 

jag får ro att läsa. (Elev 11d) 

Skönlitterär läsning anses därför av många enkätdeltagare som avslappnande men också en 

rolig, kul och intressant aktivitet. Nästan hälften har nämnt litteraturens underhållande 

karaktär i sina svar. 

För att det är intressant, avkopplande och underhållande. (Elev 11b) 

Jag läser skönlitteratur för att jag tycker att det är bäst. (Elev 2b) 

Intellektuell bildning samt det är kul. (Elev 18d) 

Jag gillar olika concept när man berättar historier. Det förekommer många i 

skönlitteratur. (Elev 1d) 

Några av elevernas reflektioner är mer utförliga än de andra och beskriver skönlitterär läsning 

som en givande bildande aktivitet. Skönlitteraturen beskrivs här som en inspirationskälla för 

reflektion, diskussion och individuell utveckling. Dessa svar visar högre mognadsgrad och 

större nyfikenhet på bland annat olika författarnas föreställningsvärldar. 

För att lära mig om historia, samhället och språk. (Elev 16d) 
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För att läsa om olika åsikter, perspektiv. Läser mest historiska romaner på grund 

av intressen. (Elev 17a) 

…Man får större förståelse för olika typer av människor samt så är det roligt att 

följa andra livsöden… (Elev 11b) 

Analysen påvisar att utfallet av svaren till den här öppna frågan varierar stort. Medan många 

elever reflekterar på djupet kämpar de andra med att hitta meningen med 

skönlitteraturläsning. Många elever har därför svarat väldigt oklart eller rentav kopplat 

litteraturundervisning med språkundervisning. 

För att utveckla min svenska. (Elev 8b) 

Ett område som man kanske har nytta av i framtiden. (Elev 14d) 

För att det är ordförrådsgivande… (Elev 10c) 

Enbart manliga elever ser skönlitteratur som en möjlighet att sätta samtiden i ett historiskt 

perspektiv i den här studien. Medan endast kvinnliga elever nämner ordförråd som ett 

huvudsyfte med litteraturläsningen. 

 

5. Diskussion 
 

Studiens validitet och reliabilitet 

Denna studie innehåller en undersökning som angriper problemområdet från olika håll. Jag 

undersöker om litteraturundervisningen fullföljer sitt syfte att genomföra värdegrundsarbete 

kring etnicitet. Jag använder kartläggningen av tillgången till skönlitteratur som 

grundundersökning. Enkätundersökningar bland lärarna och elever levandegör sedan mina 

statistiska analyser. De analyserade förutsättningarna och genomförandet av 

värdegrundsarbetet genom litteraturundervisning förankras i den aktuella läroplanen (Se 

Avgränsning och Teoretisk bakgrund, s.6-7, 15-16). En studie av en sådan omfattande 

karaktär ska självklart prövas mot sin validitet och reliabilitet.  

Validitet är ett sätt att mäta att studiens metoder faktiskt undersöker det som de 

är avsedda att undersöka (Cohen et.al 2011:179)
3
. Studiens validitet går härmed igenom och 

                                                 
3
 Min tolkning av följande formulering av validitet på engelska: ”Validity is a demostration that a particular 

instrument in fact measures what it purports to measure, or that it is intended to describe, explain or theorise”. 

Obs! Ett citat av Winter (2000) i Cohen et.al. (2011). 
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mäts utifrån flera punkter i de checklistor som finns beskrivna i Cohen et.al (2011) (ss.179-

189). 

Reliabilitet är synonymt för ett tydligt samband, konsekvent tolkning och 

aktualitet av de använda metoderna eller deltagarna (Cohen 2011:199)
4
. 

 

Kartläggningens validitet och reliabilitet 

Kartläggningen av tillgången till tryckt skönlitteratur på de undersökta gymnasieskolorna 

gjordes under hösten 2011. För att behålla aktualiteten i den här kvantitativa genomgången 

har jag gjort en komplettering i form av enkätundersökningar. Den kvalitativa delen av 

undersökningen har sålunda även ett tydligt samband med den kvantitativa grunden och höjer 

mitt arbetes validitet. 

 Den allra största delen av litteratursammansättningen som läsaren kan hitta i 

Bilaga 1 har jag dessutom gjort för hand. Kartläggningen omfattar därför verkligen samtliga 

böcker som finns på de undersökta skolorna. Jag är dock medveten över att skolornas 

bibliotek blir allt mer flexibla och att en av de undersökta skolorna redan genomför en 

regelbunden uppdatering av bibliotekets utbud. Med detta sagt hanterar jag resultaten av 

kartläggningen enbart som ett punktprov på den pågående utvecklingen av litteraturunderlaget 

på gymnasieskolorna.  

Det är också värt att notera att kartläggningen endast berör skönlitteratur skriven 

på svenska, det vill säga skönlitteratur skriven av svenska författare och utländsk 

skönlitteratur översatt till svenska. Ett möjligt samarbete mellan svensklärare och lärare i 

främmande språk har visat sig uteslutas på grund av denna begränsning. 

 

Enkätundersökningens validitet och reliabilitet 

De konkreta enkätfrågorna om huruvida tryckt skönlitteratur fortfarande används under 

hösten 2014 kan enligt de visade resultaten bekräfta skönlitteraturens fortsatta starka ställning 

vilket ökar studiens reliabilitet.  Nu när arbetet leder mot sitt slut kommer jag till insikt att 

mer detaljerade intervjuer med lärare skulle väsentligt kunna lyfta denna uppsats och hjälpa 

till bättre insyn i gymnasielärarnas vardag och förutsättningar till värdegrundsarbetet kring 

etnicitet. En av lärarna hade ett mycket utvecklade svar medan de andra var mer kortfattade i 

sina enkätsvar. Det har varit en utmaning att behålla ett objektivt förhållningssätt och inte 

lägga någon egen värdering i de kort formulerade svaren. Reliabiliteten av denna studie kan 

                                                 
4
 Min tolkning av följande formulering av reliabilitet på engelska: ”Reliability is essentially a synonym for 

dependability, consistency and replicability over time, over instruments and over groups of respondents.” 
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förhoppningsvis ändå vara stabil tack vare allt det arbete som gjorts för att utveckla mitt 

förhållningssätt under analysarbetet(Cohen 2011:202). Jag har även löpande analyserat om 

någon förbättring överhuvudtaget var möjlig under de villkoren arbetet genomfördes (ibid.). 

Dagens lärare är uppenbart upptagna vilket bekräftas av både skolornas receptionister och 

själva lärarna som tog emot mina enkäter. Alla tackade för den redan utskrivna enkäten och 

de förberedda svarskuverten med klistermärken. Enbart 4 av de 9 tänkta lärarna har dock fått 

möjlighet att svara på den korta enkäten.  Svarsfrekvensen är lägre än väntad men gör det 

ändå möjligt för mig att förankra min kartläggning i det som verkligen pågår i 

skolverksamheten. 

 Enkätundersökningen har fått tydliga konkreta svar trots att vissa frågor var av 

öppen karaktär. Många av svaren liknar varandra vilket ytterligare bekräftar frågornas 

transparenta formulering. Endast 5 av 64 elever fann någon av frågorna oklar, samtidigt som 

svaret ”oklart” även kan tolkas som ett legitimt svar på frågan varför man läser litteratur. 

Reflektionerna över validitet av mina frågeställningar i båda enkäterna är därmed också 

positiva.  

  Studien har således gjort ett anspråk på att undersöka ett begränsat 

forskningsområde på ett enkelt och tydligt sätt med hjälp av olika metoder. Validiteten och 

reliabiliteten har reflekterats över och förstärkts på flera olika nivåer. 

 

Reflektioner över de funna resultaten 
 

Strukturen för mina reflektioner följer den av frågeställningarna under syftet i uppsatsens 

inledning.  

 

Variation i utbudet av skönlitteratur 

Kartläggningen av det skönlitterära utbudet påvisar stor variation av länderna representerade 

av de olika författarna. Här finns det författare från Europa och Amerika samt även Afrika, 

Asien och Oceanien. Den skönlitterära utvecklingen visar nu ett större skönlitterär utbud från 

olika världsdelar, sett ur ett historiskt perspektiv för svensk skolverksamhet. Den skönlitterära 

världen på en svensk gymnasieskola är inte längre lika svenskcentrerad. Detta kan förklaras 

till exempel med att Sverige fick ett EU-medlemskap den 1:a januari 1995 och ingår nu i ett 

större politiskt sammanhang (www.regeringen.se). Skönlitterära listor erbjuder ett stort urval 

av amerikanska och brittiska författare. Europeisk identitet underbyggs av europeiska 

författare med frekvensindex på nästan 80% på de samtliga skolorna. Enbart de svenska 

http://www.regeringen.se/
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författarna utgör nästan en tredje del av all tillgänglig skönlitteratur vilket kan förklaras med 

strävan att fortsatt underbygga den nationella identiteten. Det förfaller därför svårt att förklara 

varför så många ungdomar i denna studie påpekar att de väljer bort skönlitteratur skriven av 

svenska författare och föredrar författare med utländsk bakgrund. 

Som det nämns ovan så finns det även böcker som representerar vissa delar av 

till exempel Oceanien och Afrika. Men det vore fel att påstå att en författare kan representera 

en hel kontinent. Med tanken på varje enskild skolas begränsade ekonomi är det samtidigt inte 

oväntat att variationen av författarna utökas långsamt och att de representerade ländernas 

kultur speglas i enbart få författares verk. Man ska inte heller förbise många elevers tillgång 

till hela Sveriges bibliotek på fritiden. Analysen berör å andra sidan enbart tryckta böcker på 

skolornas bibliotek vilket innebär att lärare och elever teoretiskt sett kan komplettera sitt urval 

av skönlitteratur med hjälp av andra medier såsom Internet, e-böcker, läromedel mm. 

Litteraturundervisningen behöver därmed inte vara begränsad till skolornas befintliga 

bibliotek. 

 

Lärarnas faktiska val av material för värdegrundsarbetet 

Lärarnas valfrihet av undervisningsmaterial framgår i deras svar på frågan 4 i Lärarenkäten 

(Se Bilagan 2). Det visar sig att ingen av lärarna angett att man använder några särskilda 

antologier vilket var det enda alternativet på 1800-1900-talen. Istället nämner en av lärarna 

Internet som en väsentlig kompletterande källa, i alla fall vad det gäller värdegrundsarbetet 

kring etnicitet. Detta bekräftar återigen Englunds (1997) teori om hur omvärldsutvecklingen 

kan påverka skolvärlden. Internet är självklart mer flexibel och spontan informationskälla om 

man jämför den med tryckta skönlitterära böcker. 

De tillfrågade lärarnas svar tyder samtidigt på att skönlitteraturen används 

absolut oftast som ett underlag för diskussioner kring värdegrundsfrågor och kompletteras 

endast till en viss del med andra källor eller undervisningsmetoder. En förklaring till en sådan 

traditionell litteraturundervisning kan återigen finnas i skolornas begränsade ekonomi och 

därmed långsam IT-utveckling. Ingen av lärarna säger till exempel något om eventuella 

individuella läsplattor som kunde ge eleverna tillgång till ett större utbud av e-böcker på 

Sveriges Nationella bibliotek. Alla är dock överens om att skolornas skönlitterära böcker i 

tryckt form fortfarande används som nästan uteslutande huvudalternativet för 

litteraturundervisningen. I min analys av lärarnas antal år på nuvarande arbetsplatser kan jag 

även konstatera att samtliga lärare har jobbat minst 7 år på samma skola och därmed hunnit 



 

33 

 

påverka bibliotekets innehåll, utveckla sin litteraturundervisning och även fått en chans att 

påverka värdegrundsarbetet i stort på de undersökta skolorna.  

Resultatet har tydligt påvisat att lärarna som har mest arbetslivserfarenhet på de 

nuvarande skolorna arbetar mycket med olika faser i byggandet av föreställningsvärldar 

(Langer 205:24-35). Deras svar understryker mest fas 3 som extra betydelsefull för deras 

litteraturundervisning. Detta samstämmer med Literary Competence as a Product of School 

Culture projektet som nämns i denna studie. Fokus ligger då på att eleverna ska få en 

läsupplevelse och uppmanas att reflektera över det de läser samt utvärdera deras egna åsikter. 

Värdegrundsarbetet genomsyrar därmed litteraturundervisningen med de två svensklärarna på 

olika plan. En av lärarna tydliggör även att skönlitteratur är den huvudsakliga om inte den 

enda källan den använder för att genomföra värdegrundsarbetet kring kulturell mångfald: ”I 

mina svenskkurser är det i valet av skönlitteratur som vi kommer in på värdegrundsfrågor” 

(Lärare 4).  

 

Elevperspektivet 

Medan alla lärare berättar att de diskuterar kulturell mångfald med hjälp av skönlitteratur, gör 

ytterst få elever det. De flesta nämner inte ens svenskundervisning som huvudkälla för deras 

kunskap kring olika kulturer, utan väljer istället Religion som det enda forumet för sådana 

diskussioner. Skillnaden mellan lärar- och elevperspektiven framgår därmed tydligt och kan 

jämföras med en liknande studie kring uppfattningar om syftet med litteraturundervisningen i 

grundskolan som genomfördes av Molloy (2009). Ytterst få elever i min studie fångar upp det 

syftet med litteraturen som lärarna försöker uppfylla i klassrummet när de följer läroplanen 

(Skolverkets Lgy11, s.6, 30). 

Resultaten som kommit fram utifrån den sjunde delen av enkäten visar även att 

de flesta eleverna väljer skönlitteratur utifrån sina egna intressen och väljer sällan det som 

läraren rekommenderar. Utifrån min egen erfarenhet som svensklärare på gymnasieskolan 

tolkar jag detta resultat ändå som att eleverna väljer böckerna från en lista förberedd av både 

svensklärare och bibliotekarie. Både under min praktikperiod på Polhemsskolan och under 

mina år på andra gymnasieskolorna har jag upplevt att lärarna lägger extra tid på att 

sammanställa en lång och varierad litteraturlista, att hitta något som kan passa de flesta 

eleverna. Det är därför inte förvånande att eleverna inte reflekterar över att den litteratur de 

läser på skolorna är framställt och genomtänkt av lärarna. Lärarna kan därmed här anses 

erbjuda ett stort genomtänkt urval av skönlitteratur som sedan väljs av eleverna utifrån deras 

genuina intressen. Att läraren verkligen använder sig av listor i samarbete med 
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bibliotekarierna bekräftas bland annat med svar på frågan 8 i lärarenkäten. Elevperspektivet 

påvisar dock att det ursprungliga skälet till att viss litteratur eller litteratur överhuvudtaget 

läses på gymnasiet kan ha undgått att bli medvetandegjorda för de flesta eleverna. Detta 

stödjer mitt antagande formulerade i Metod-delen av uppsatsen:  

Lärare och elever på gymnasieskolan har, liksom de på grundskolan, olika 

perspektiv på litteraturundervisningens syfte. Även värdegrundsarbete kring 

etnicitet kan uppfattas och formuleras olika av lärare och elever. (s.16) 

Utifrån genusaspekten kan man dock läsa de ovanstående resultaten på ett annat sätt. En tredje 

del av tjejerna i studien visar en förståelse för litteratururvalets viktiga syfte och läser för det 

mesta det som rekommenderas av läraren, bibliotekarien eller vänner. Tjejer är också mer 

motiverade i deras litteraturläsning. Värdegrundsarbetet kring etnicitet verkar också vara mer 

medvetandegjort i tjejgruppen eftersom vissa tydligt påstår att de under skoltid aktivt söker 

sig till möten med personer som kommer från andra länder. 

Killarna i studien har större motstånd mot skönlitteraturen. De få intresserade 

svaren tyder på att det eventuella intresset i andras föreställningsvärldar ligger antingen på en 

bredare historisk nivå eller som en del av allmän bildning. Värdegrundsarbetet kring etnicitet 

verkar här inte ha så mycket koppling till verkligheten. De allra flesta killarna visar också 

endast ett svagt intresse i litteraturläsningen eller kallar den ett nödvändigt ont som ingår i 

deras skolgång. Det förefaller sig vara svårare att engagera killar i ett värdegrundsarbete i 

klassrummet och låta dem ompröva sina egna värderingar och övertygelser utifrån olika 

erfarenheter beskrivna i skönlitterära texter. Endast manliga elever uttrycker dock Internet 

som en informationskälla kring olika kulturer. Det innebär att kvinnliga elever möter 

omvärlden via skönlitteratur i skolsammanhang medan killarna föredrar att göra det på egen 

hand och i det globala sammanhanget. Frågan är hur elever klarar ett sådant möte med 

omvärlden på egen hand. 

 

Den aktuella lagstiftningen i praktiken 

Utfallet av resultaten i denna studie visar att den begränsning av undervisningen och elevernas 

valfrihet som hörde till 1960-talets lagstiftning har upphört helt. Undervisningen är modern på 

gott och ont. 1990-talets dilemmat av skolans internationalisering kvarstår dock tydligt. 

Ungdomarna läser alltmer litteratur skriver av författarna med utländsk bakgrund, använder 

globala Internet som en av primära informationskällor och har tillgång till 

föreställningsvärldar skapade utanför Sverige och även utanför Europa. Förstärkningen av den 
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nationella kulturen är dock tveksam trots det rejäla litteraturutbudet av svenska författare. Den 

kulturella balansgången som beskrivs i litteraturundervisningen kan dock inte förklaras fullt ut 

på grund av undersökningens mindre skala. 

  Lärarna på de undersökta skolorna är fortfarande tydligt engagerade i 

värdegrundsarbetet kring etnicitet. Nästan samtliga lärarna fortsätter legitimera litteraturens 

goda syfte som antyds både i Lpo 94 och Gy 11 och underbygga literacy-myten som Persson 

(2006) varnar för.  Lärarna formulerar de primära syftena med sin litteraturundervisning 

nästan uteslutande nära till Gy11-skrifterna. Resultaten i denna studie visar därmed att dess 

hypotes håller fullt ut: Lärare på de undersökta gymnasieskolorna följer styrdokumenten och 

därmed genomför värdegrundsarbete kring etnicitet även under litteraturundervisningen.  

 Det är delvis en fortsatt utmaning att uppnå de övergripande värdegrundsmålen 

där ”kärnan i ämnet svenska och litteratur [är att hjälpa människan att] med hjälp av 

skönlitteratur…lära känna omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket 

2011a:161). Utmaningen uppstår framförallt för att de flesta manliga gymnasieeleverna 

fortfarande visar begränsad förståelse för syftet med skönlitteraturläsningen på skolan och 

dras mer till Internet efter liknande kunskap. 

 

Sammanfattning  

Examensarbetet presenterar forskning kring värdegrundsbegrepp aktuella för klassrummet, 

följt av egen datainsamling i form av litteraturlistor och en enkätundersökning av lärare och 

elever. Forskningen kring värdegrundsbegreppen lägger grund för den kvalitativa 

kartläggningen av värdegrundsarbetet och för vidarediskussion kring undersökningens 

resultat. 

Kartläggningen av skönlitteraturutbudet på de tre största gymnasieskolorna i 

Gävle visar ökande variation av författare med utländsk bakgrund. Sveriges medlemskap i EU 

speglas till exempel av ett stort utbud av europeiska författare på gymnasieskolorna. Alltfler 

författare med bakgrund från olika kontinenter finns på skolornas bibliotekshyllor. 

Enkätundersökningen påvisat den tryckta boken aktualitet på gymnasieskolan 

idag. Skönlitteraturen rekommenderas och läses fortfarande i tryckt form i 

skolsammanhanget. IT-utvecklingen i form av läsplattor och tillgången till ett mer omfattande 

litteraturutbud på Sveriges Nationella Bibliotek lyser med sin frånvaro.  

Värdegrundsarbetet kring etnicitet genomsyrar för det mesta 

litteraturundervisningen på de undersökta skolorna. Lärarna följer styrdokumenten i sin 
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strävan att uppfylla värdegrundsmålen och i sitt sätt att formulera litteraturundervisningens 

syfte. 

Lärarperspektivet på litteraturundervisningen skiljer sig vid första anblicken från 

elevperspektivet. Skillnaden har dock visat sig möjlig att förklara tack vare den rådande 

traditionen i den svenska skolan. Lärarnas styrning av eleverna val är omfattande men 

erbjuder goda marginaler för elevernas egen valfrihet.  

De allra flesta eleverna upplever att de lär sig om olika kulturer på skolan, även 

om inte alltid på svensklektionerna eller i undervisningssammanhang. De manliga ungdomar 

har dock även visat bristande motivation för litteraturläsning och mindre engagemang i 

litteraturens djupare individutvecklande syfte. Medan tjejerna i studien redan börjat tillämpa 

sin kunskap kring olika kulturer i praktiken, dras killarna mer till Internet och dess globala 

sammanhang. 

 

Vidare forskning 
Denna studie är mångsidig men av naturliga skäl begränsad i sitt omfång. Det finns därmed en 

stor utvecklingspotential både på den kvantitativa och den kvalitativa planen. 

Genus: Kartläggningen av skönlitteraturutbudet tar här inte hänsyn till genus av de 

diskuterade författarna. En sammanställning både utifrån genus och etnicitet kan därför vara 

väldigt givande och ge upphov till en ny intressant diskussion kring de författare som delar 

med sig av sina föreställningsvärldar till våra ungdomar. 

Böckernas innehåll: I de bifogade bilagorna finns det ett underlag för fler studier som 

fokuserar på de enskilda ländernas representativitet och val av ämnen för böckerna i varje 

land. Kan vår uppfattning av varje land verkligen vara oberoende och objektiv? Det kan hända 

att böckernas ämnen öppnar ett nytt perspektiv även för forskning kring värdegrundsarbetet 

kring etnicitet. 

 

Litteratur på de privata skolorna: En ny studie kan analysera den skönlitterära 

sammansättningen i de privata gymnasieskolorna. Analysresultaten från privata skolorna kan 

sedan jämföras med resultaten i de kommunala skolorna. Av egen erfarenhet vet jag att de 

privata gymnasieskolorna har mer begränsad tillgång till ett eget bibliotek och annorlunda 

uppbyggnad av sitt bibliotek. 

 

Annat perspektiv på författarnas föreställningsvärldar: Indelningen av författarna i olika 

etniciteter kan göras utifrån andra perspektiv på den etniska identiteten. I den här studien 
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ansågs författarna representera viss identitet endast om de själva var födda i ett annat land. 

Om andragenerationsinvandrare bland de analyserade författarna antas till exempel 

fortfarande tillhöra deras föräldrars kultur kan annorlunda resultat framkomma ur de 

sammanställda skönlitteraturlistorna. Vid mer kvalitativanalys av författarnas biografier kan 

det också eventuellt framkomma att de haft ett nära samarbete med andra kulturer eller bott i 

ett annat land vilket kunde påverka deras skrivande. En sålunda mer omfattande, kvalitativ, 

analys av listorna skulle kunna påverka de statistiska resultaten. 

 

De manliga elevernas online värld: En annan möjlig undersökning skulle kunna utveckla vår 

förståelse kring killarnas väg i utformning av deras värdegrund på Internet. Under studiens 

gång har jag letat mig till en ny värld av online krigsspel där antalet killar onekligen 

dominerar. I min ”allians” fick jag då många kommentarer om att det var annorlunda att spela 

och kommunicera online med en tjej. Det påstods att manliga allianser ofta var tysta och 

uppslukade av de egna spelvärldarna alternativt väldigt aggressiva i chatten. När jag råkade 

nämna skönlitteraturen fick jag dock välbildad och varm respons och längtan till 

litteraturläsning/diskussion. Det vore intressant att undersöka värdegrundsperspektivet online 

mer och med hjälp av konkreta frågor bland just tonåringar. Det skulle inte vara särskilt svårt 

eftersom det finns många svensktalande och engelsktalande alliansen som även har fysiska 

träffar. En sådan undersökning skulle vara givande på grund av sin aktualitet i skolans värld. 

  



 

38 

 

Referenslista 
 

Böcker: 

 

 Adolfsson, Carl-Henrik (2013): Kunskapsfrågan. En läroplansteoretisk studie av den 

svenska gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 2010-talet. Linnaeus 

university Dissertations. Växjö: Linnaeus University Press 

 Bergman, Lotta; Hultin, Eva; Molloy, Gunilla & Lundström, Stefan (2009): Makt, 

mening, motstånd. Litteraturundervisningens dilemman och möjligheter. Stockholm: 

Liber 

 Borgström, Maria & Goldstein-Kyaga, Katrin (red.) (2006): Gränsöverskridande 

identiteter i globaliseringens tid – ungdomar, migration och kampen för fred. 

Södertörns högskola: Huddinge 

 Cohen, Louis & Manion, Lawrence & Morrison, Keith (2011): Research Methods in 

Education. 7:e uppl. Routledge: London and New York 

 Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (2012): Migration och etnicitet. Perspektiv 

på ett mångkulturellt Sverige. Studentlitteratur: Lund 

 Englund, Boel (1997): Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans 

litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt återskapande. HLS Förlag: Stockholm 

 Eriksen, Thomas Hylland 2nd ed. (2002): Etnicitet and nationalism. London: Pluto 

Press 

 Goldstein-Kyaga, Katrin & Borgström, Maria (2009): Den tredje identiteten. 

Ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet. Södertörns 

högskola: Huddinge 

 Grȕber, Sabine (2008) : När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell 

praktik. Liber:Solna 

 Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2007): Identitet – vilka är du? Natur och 

kultur: Stockholm 

 Illman, Ruth & Nynäs, Peter (2005): Kultur, människa, möte. Lund: Studentlitteratur 

 Kohler-Koch, Beate (1996): The Strength of Weakness: The Transformation of 

Governance in the EU. I Gustavsson, Sverker and Lewin, Leif (ed.): The Future of the 

Nation-State. Essays on Cultural Pluralism and Political Integration. Nerenius & 

Santerus Publishers/ Graphic Systems: Stockholm 



 

39 

 

 Langer, Judith, A (2005): Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär 

förståelse. Göteborg: Daidalos 

 Lundström, Stefan (2009): Skuggspel – om svenskämnets texturval. I Bergman, Lotta 

(Red.) (2009): Makt, mening, motstånd. Litteraturundervisningens dilemman och 

möjligheter. Stockholm: Liber 

 Molloy, Gunilla (2007): Att läsa litteratur för tonåringar. Lund: Studentlitteratur 

 Molloy, Gunilla (2009): Om litteraturläsning som förförelse och maktkamp. I 

Bergman, Lotta (Red.) (2009): Makt, mening, motstånd. Litteraturundervisningens 

dilemman och möjligheter. Stockholm: Liber 

 Olsen, Johan P. (1996): Europeanization and nation-State Dynamics. I Gustavsson, 

Sverker and Lewin, Leif (ed.): The Future of the Nation-State. Essays on Cultural 

Pluralism and Political Integration. Nerenius & Santerus Publishers/ Graphic Systems: 

Stockholm 

 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994): Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Andra uppl. Lund: Studentlitteratur 

 Persson,  Magnus (2012): Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och 

läsning. Lund: Studentlitteratur 

 Rosén, Christina & Siljeholm, Lars Göran (2009): Hur väljer lärare vilken 

skönlitteratur eleverna skall läsa? En studie av åtta gymnasielärares urvalsprinciper. 

Akademin Utbildning och humaniora: Högskolan Dalarna 

 Stier, Jonas (2009): Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Lund: 

Studentlitteratur 

 Thavenius, Jan (1991): Klassbildning och folkuppfostran : om 

litteraturundervisningens traditioner. Stockholm: Symposition 

 Thavenius, Jan (Red.) (1999): Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur 

 Torell, Örjan (Red.) (2002): Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans 

litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Härnösand: Mitthögskolan. 

 Ålund, Alexandra (1996): The Stranger: Ethnicity, Identity and Belonging. I 

Gustavsson, Sverker and Lewin, Leif (ed.): The Future of the Nation-State. Essays on 

Cultural Pluralism and Political Integration. Nerenius & Santerus Publishers/ Graphic 

Systems: Stockholm 

 



 

40 

 

Internetkällor: 

 Skolverket (2011a): Gymnasieskola 2011. Sverige: Styrdokument 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597  

 Skolverket (2011b): Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Sverige: Styrdokument 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705  

 Utbildningsdepartamentet (2010): SFS 2010:800. Sverige: Lagar 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-

2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800  

 de nämnda författarnas personliga sidor 

 www.wikipedia.se  

 www.regeringen.se  

 

Kontaktade personer: 

 Gagge, Sara (bibliotekarie på Polhemsskolan): sara.gagge@gavle.se 

 von Greyerz, Susanna (bibliotekarie på Borgarskolan): susanna.vongreyerz@gavle.se 

 Sjögren, Brita (bibliotekarie på Vasaskolan): brita.sjogren@gavle.se 

 Wallin, Birgitta (chefredaktör Tidskriften Karavan): genom kontakt på 

www.karavan.se  

  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.wikipedia.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.karavan.se/


 

41 

 

 

Bilaga 1. Kartläggningen av skönlitteratur 
Litteraturlistan från Borgarskolan 

1. Achebe, Chinua – född 1930 i Nigerian  

2. Agrell, Wilhelm – född 1849 i Sverige 

3. Ajvide Lindqvist, John – född 1968 i 

Sverige 

4. Alakoski, Susanna – född 1962 i Finland 

5. Allende, Isabel – född 1942 i Peru, 

chilensk 

6. Almquist, Carl Jonas Love – född 1973 i 

Sverige 

7. Anderberg Strollo, Åsa – född 1973 i 

Sverige 

8. Ambjörnsson, Gunilla – född i Sverige 

9. Andersen, Hans Christian - född 1805 i 

Danmark 

10. Anderson, Kevin J & Moesta, Rebecca – 

född 1962 i USA 

11. Andersson, Lars – född 1954 i Sverige 

12. Aneröd, Renzo – född 1969 i Sverige 

13. Atkins, Catharine – född i USA 

14. Austen, Jane – född 1775 i Storbritannien 

15. Auster, Paul – född 1947 i USA 

16. Bakhtiari, Marjaneh – född 1980 i Iran 

17. Bach, Richard – född 1936 i USA 

18. Balzac, Honoré de - född 1799 i Frankrike 

19. Beatty, Paul – född 1962 i USA, afrikansk-

amerikansk 

20. Beecher Stowe, H. – född 1811 i USA 

21. Bédier, Joseph – född 1864 i Frankrike 

22. Bedford, Martyn – född 1959 i 

Storbritannien  

23. Bengtsson, Frans G. – född 1894 i Sverige  

24. Berggren, Mats & Coskun, Bawer - född 

1957 respektive ca 1987 i Sverige 

(sistnämnda kurdisk svensk) 

25. Bergman, Hjalmar – född 1883 i Sverige 

26. Boije af Gennäs, Louise – född 1961 i 

Sverige 

27. Bojer, Johan – född 1872 i Norge 

28. Boll, Heinrich – född 1917 i Tyskland 

29. Boye, Karin – född 1900 i Sverige 

30. Brashares, Ann- född 1967 i USA 

31. Von Bredow, Katarina – född 1967 i 

Sverige 

32. Bremer, Fredrika – född 1801 i Finland 

33. Brontë, Charlotte – född 1816 i 

Storbritannien 

34. Brontë, Emily – född 1818 i Storbritannien 

35. Brown, Dan – född 1964 i USA 

36. Brooks, Terry – född 1944 i USA 

37. Bunting, Eve – född 1966 i Storbritannien 

38. Bœkkelund Lassen, Vibeke – född i 

Danmark 

39. Caldwell, Erskine – född 1903 i USA 

40. Camus, Albert – född 1913 i Algeriet 

41. Capote, Truman – född 1924 i USA 

42. Carver, Raymond – född 1938 i USA 

43. Cederlöf, Charlotta – född 1965 i Sverige 

44. Cervantes Saavedra, Miguel de – född 

1547 i Spanien 

45. Chambers, Aiden – född 1934 i 

Storbritannien 

46. Chevalier, Tracy – född 1962 i USA 

47. Christie, Agatha – född Miller 1890 i 

Storbritannien 

48. Clason, Elin- född i Sverige 

49. Cleeves, Ann – född 1954 i Storbritannien 

50. Collins, Suzanne – född 1962 i USA 

51. Connelly, Michael – född 1956 i USA 

52. Conrad, Joseph, eg. Teodor Józef Konrad 

Korzeniowski – född 1857 i Ukraina 

53. Dagerman, Stig – född 1923 i Sverige 

54. Dahl, Roald – född 1916 i Storbritannien, 

norsk-brittisk 

55. Dahl, Tora – född 1886 i Sverige 

56. Danielsson, Bernt – född 1953 i Sverige 

57. Danielsson, Tage – född 1928 i Sverige 

58. Defoe, Daniel – född omkring 1660 i 

Storbritannien 

59. Delblanc, Sven – född 1931 i Kanada 

60. Dickens, Charles – född 1812 i 

Storbritannien 

61. Dostojevskij, Fedor Michajlovitj – född 

1821 i Ryssland 

62. Doyle, Arthur Conan – född 1859 i 

Storbritannien 

63. Dumas, Alexandre – född 1824 i Frankrike 

64. Edelfeldt, Inger – född 1956 i Sverige 

65. Eddings, David – född 1931 i USA 

66. Einhorn, Lena – född 1954 i Sverige 

67. Ekman, Kerstin – född 1933 i Sverige 

68. Ellroy, James – född 1948 i USA 

69. Engström, Mikael – född 1961 i Sverige 

70. Enquist, Per Olov – född 1934 i Sverige 

71. Evans, Nicholas – född 1950 i 

Storbritannien  

72. Fagerholm, Monika – född 1961 i Finland 

73. Fielding, Joy – född 1945 i Kanada 

74. Flaubert, Gustave – född 1821 i Frankrike 

75. Fogelström, Per Anders – född 1917 i 

Sverige 

76. Foley, Douglas – född 1949 i 

Storbritannien 

77. Forrest, Emma – född 1977 i 

Storbritannien 

78. Forsberg, Joakim – född 1969 i Sverige 

79. Fossum, Karin – född 1954 i Norge 

80. Frank, Anna – född 1929 i Tyskland 

81. Fredriksson, Marianne – född 1927 i 

Sverige 

82. Fridegård, Jan – född 1897 i Sverige 

83. Gaarder, Jostein – född 1952 i Norge 

84. Gardell, Jonas – född 1963 i Sverige 

85. Gibson, William – född 1948 i USA 
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86. George, Elisabeth – född 1949 i USA 

87. Gerell, Boel – född 1966 i Sverige 

88. Glaser, Pernilla – född 1972 i Sverige 

89. Goethe, Johann Wolfgang von – född 1949 

i Tyskland 

90. Gogol, Nikolaj – född 1809 i Ryssland 

91. Golding, William – född 1911 i 

Storbritannien 

92. Gorkij, Maksim – född 1868 i Ryssland 

93. Greene, Graham – född 1904 i 

Storbritannien 

94. Grimsdóttir, Vigdis – född 1953 i Island 

95. Guillou, Jan – född 1944 i Sverige 

96. Halvardsson, Louise – född 1982 i Sverige 

97. Hamsun, Knut – född 1859 i Norge 

98. Hamberg, Emma – född 1971 i Sverige 

99. Harning, Anderz – född 1938 i Sverige 

100. Harnum, Robert – född 1947 i USA 

101. Harris, Robert – född 1957 i Storbritannien 

102. Hearn, Lian – född 1942 i Storbritannien 

103. Hedberg, Olle – född 1899 i Sverige 

104. Held, Kurt – född 1897 i Tyskland 

105. Harnum, Robert – född 1947 i USA 

106. Heller, Joseph – född 1923 i USA 

107. Hemingway, Ernest – född 1899 i USA 

108. Hermann, Hesse – född 1877 i Tyskland 

109. Herrström, Christina – född 1959 i Sverige 

110. Heym, Stefan – född 1913 i Tyskland 

111. Hildebrandt, Johanne – född 1964 i 

Sverige  

112. Hinton, Susan E. – född 1949 i USA 

113. Holberg, Ludvig – född 1684 i Norge 

114. Holmberg Bo R & Strömberg, Katarina – 

födda i Sverige 

115. Holt, Anne – född 1958 i Norge 

116. Hornby, Nick – född 1957 i Storbritannien  

117. Hosseini, Khaled – född 1965 i 

Afghanistan  

118. Hugo, Victor – född 1802 i Frankrike  

119. Huxley, Aldous – född 1894 i 

Storbritannien  

120. Härkönen, Anna-Leena – född 1965 i 

Finland 

121. Høeg, Peter – född 1957 i Danmark 

122. Ingermansson, Kajsa – född 1965 i Sverige 

123. Isaksson, Malin – född 1972 i Sverige 

124. Jansson, Tove – född 1914 i Finland 

125. Jersild, Per Christian – född 1935 I 

Sverige 

126. Jewell, Lisa – född 1968 I Storbritannien 

127. Johansson, Elsie – född 1931 i Sverige 

128. Johansson, Ivar-Lo – född 1901 i Sverige 

129. Johansson, Kjell – född 1941 i Sverige 

130. Johnson, Eyvind – född 1900 i Sverige 

131. Jonsson, Thorssten – född 1910 i Sverige 

132. Jordan, Robert – född 1948 i USA 

133. Joyce, James – född 1882 i Storbritannien 

134. Kadefors, Sara – född 1965 i Sverige 

135. Kafka, Franz – född 1924 i Österrike  

136. Kallenberg, Lena – född 1950 i Sverige 

137. Kallifatides, Theodor – född 1938 i 

Grekland 

138. Karlsson, Ylva – född 1978 i Sverige 

139. Karnstedt, Torgny – född 1952 i Sverige 

140. Kemal, Yasar – född 1923 i Turkiet 

141. Kennedy, Douglas – född 1955 i USA 

142. Kerouac, Jack – född 1922 i USA 

143. Kerr, Katharine – född 1944 i USA 

144. Kertész, Imre – född 1929 i Ungern 

145. Kesey, Ken – född 1935 i USA 

146. Keyes, Marian – född 1963 i 

Storbritannien 

147. Khemiri, Jonas Hassen – född 1978 i 

Sverige (tunisisk pappa) 

148. King, Stephen – född 1947 i USA 

149. Kolterjahn, Marika – född 1974 i Sverige 

150. Korschunow, Irina – född 1925 i Tyskland 

151. Kosinski, Jerzy – född 1933 i Polen 

152. Krusenstjerna, Agnes von – född 1894 i 

Sverige 

153. Küchen, Maria – född 1961 i Sverige 

154. Lagercrantz, Olof – född 1911 i Sverige 

155. Lagerkvist, Pär – född 1891 i Sverige 

156. Lagerlöf, Selma – född 1858 i Sverige 

157. Lapidus, Jens – född 1974 i Sverige 

158. Larsson, Åsa – född 1966 i Sverige 

159. Laxness, Halldór Kiljan – född 1902 i 

Island 

160. Levi, Primo – född 1987 i Italien 

161. Lidman, Hans – född 1910 i Sverige  

162. Lidman, Sara – född 1923 i Sverige 

163. Lind, Mecka – född 1942 i Sverige 

164. Linderborg, Åsa – född 1968 i Sverige 

165. Lindahl, Inger – född 1953 i Sverige  

166. Lindgren, Astrid – född 1907 i Sverige 

167. Lindgren, Torgny – född 1938 i Sverige 

168. Lingard, Joan – född 1932 i Storbritannien 

169. Linna, Väinö – född 1920 i Finland 

170. Lindström, Fredrik – född 1963 i Sverige  

171. Ljunggren, Magnus – född 1960 i Sverige 

172. Lo-Johansson, Ivar – född 1901 i Sverige 

173. Loe, Erlend – född 1969 i Norge 

174. London, Jack – född 1876 i USA 

175. Lundegård, Åsa – född 1965 i Sverige 

176. MacBride, Stuart – född i Storbritannien 

177. Maclean, Alistair – född i Storbritannien 

178. Mailer, Norman – född 1923 i USA 

179. Malmberg, Bertil – född 1889 i Sverige 

180. Mankell, Henning – född 1948 i Sverige 

181. Mann, Thomas – född 1875 i Tyskland 

182. Marklund, Liza – född 1962 i Sverige 

183. Marsden, John – född 1950 i Australia 

184. Martinson, Harry – född 1904 i Sverige 

185. Martinson, Moa – född 1890 i Sverige 

186. Maugham, W. Somerset – född 1874 i 

Frankrike 

187. Mazetti, Katarina – född 1944 i Sverige 

188. McCourt, Frank – född 1930 i USA 

189. McKillip, Patricia A. – född 1948 i USA 

190. Meyer, Stephen – född 1958 i USA 

191. Mina, Denise – född 1966 i Storbritannien 

192. Moberg, Vilhelm – född 1898 i Sverige 

193. Molière – född 1622 i Frankrike 

194. Molin, Lars – född 1942 i Sverige 
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195. Moodysson, Lukas – född 1969 i Sverige 

196. Mosley, Walter – född 1952 i USA 

197. Mørk, Christian – född 1966 i Danmark 

198. Nesser, Håkan – född 1950 i Sverige 

199. Niemi, Mikael – född 1959 i Sverige 

200. Nilsson, Johanna – född 1973 i Sverige 

201. Nilsson, Per – född 1954 i Sverige  

202. Nilsson Piraten, Fritiof – född 1895 i 

Sverige 

203. Norden, Peter - ? 

204. Nordin, Magnus – född 1963 i Sverige 

205. Nørgaard, Lise – född 1917 i Danmark 

206. Oates, Joyce Carol – född 1938 i USA 

207. Ohlsson, Sara – född 1977 i Sverige 

208. Olsson, Ingrid – född 1977 i Sverige 

209. Olsson, Vibeke – född 1958 i Sverige 

210. Orwell, George pseud. för Eric Blair – 

född 1903 i Brittiska Indien 

211. Paasilinna, Arto – född 1942 i Finland 

212. Palin, Michael – född 1943 i 

Storbritannien 

213. Palm, Anna-Karin – född 1961 i Sverige 

214. Panduro, Leif – född 1923 i Danmark 

215. Piñol, Albert Sanchez – född 1965 i 

Spanien  

216. Poe, Edgar Allan – född 1809 i USA 

217. Pohl, Peter – född 1940 i Tyskland 

218. Poulsen, Torben – född 1946 i Danmark 

219. Prévost, Abbe – född 1763 i Frankrike 

220. Puzo, Mario – född 1920 i USA 

221. Rai, Bali – född 1971 i Storbritannien, 

indisk-brittisk 

222. Ranelid, Björn – född 1949 i Sverige 

223. Redfield, James – född 1950 i USA 

224. Redmond, Patrick – född 1966 i 

Storbritannien 

225. Remarque, Erich Maria – född 1898 i 

Tyskland 

226. Rendell, Ruth – född 1930 i Storbritannien  

227. Rhinehart, Luke – född 1932 i USA 

228. Roslund & Hellström – födda 1957 

respektive 1974 i Sverige 

229. Rudehill, Håkan – född 1944 i Sverige 

230. Runeberg, Johan Ludvig – född 1804 i 

Finland 

231. Rydberg, Carina – född 1962 i Sverige 

232. Rydberg, Viktor – född 1828 i Sverige 

233. Sachar, Louis – född 1954 i USA 

234. Salinger, Jerome David – född 1919 i USA 

235. Sánchez Piñol, Albert – född 1965 i 

Spanien 

236. Sandahl, Ronnie – född 1984 i Sverige 

237. Sandel, Cora – född 1880 i Norge 

238. Saramago, José – född 1922 i Portugal 

239. Sandén, Mårten – född 1962 i Sverige 

240. Schütt, Roland – född 1913 i Sverige 

241. Schlink, Bernhard – född 1944 i Tyskland 

242. Scott, Walter – född 1771 i Storbritannien 

243. Scott, Kody – född 1963 i USA 

244. Shute, Nevil – född 1899 i Storbritannien 

245. Shelley, Mary – född 1797 i Storbritannien  

246. Simenon, Georges – född 1903 i Belgien 

247. Siwertz, Sigfrid – född 1882 i Sverige 

248. Sjolochov, Michael – född 1958 i USA 

249. Sjöwall & Wahlöo – födda 1935 

respektive 1926 i Sverige 

250. Skantze, Alexander – född 1972 i Sverige 

251. Solzjenitsyn, Alexandr – född 1918 i 

Ryssland 

252. Sorland, Björn - ? 

253. Steinbeck, John – fööd 1902 i USA 

254. Stevenson, Robert Louis – född 1850 i 

Storbritannien  

255. Stowe, H. Beecher – född 1811 i USA 

256. Strindberg, August – född 1849 i Sverige 

257. Swift, Jonathan – född 1667 i 

Storbritannien 

258. Sykes, Plum – född 1969 i Storbritannien 

259. Söderberg, Hjalmar – född 1869 i Sverige 

260. Tartt, Donna – född 1963 i USA 

261. Tetzner, Lisa – född 1894 i Tyskland 

262. Tey, Josephine – född 1896 i 

Storbritannien 

263. Theorin, Johan – född 1963 i Sverige 

264. Thorup, Kirsten – född 1942 i Danmark 

265. Thydell, Johanna – född 1980 i Sverige   

266. Tjechov, Anton – född 1860 i Ryssland 

267. Tolkien, JRR – född 1892 i Sydafrike, 

brittiska föräldrar 

268. Tolstoj, Lev – född 1828 i Ryssland 

269. Tournier, Michel – född 1924 i Frankrike 

270. Trotsig, Astrid – född 1970 i Sydkorea  

271. Twain, Mark pseud. för Samuel Langhorne 

Clemens – född 1835 i USA 

272. Undset, Sigrid – född 1882 i Danmark 

273. Unge, Mirja – född 1973 i Sverige 

274. Wahl, Mats – född 1945 i Sverige 

275. Wahldén, Christina – född 1965 i Sverige 

276. Wallin, Marie-Louise – född 1933 i 

Sverige 

277. Walters, Minette – född 1949 i 

Storbritannien 

278. Warner, Alan – född 1964 i Storbritannien 

279. Wassmo, Herbjørg – född 1942 i 

Nordnorge 

280. Weisberger, Lauren – född 1977 i USA 

281. Verne, Jules – född 1828 i Frankrike 

282. Vesaas, Tarjei – född 1897 i Norge 

283. Westall, Robert – född 1929 i 

Storbritannien  

284. Westerfeld, Scott – född 1963 i USA 

285. Williams, Eric – född 1911 i Trinidad 

Tobago 

286. Willumsen, Dorrit – född 1940 i Danmark 

287. Voltaire, François Marie Arouet de – född 

1694 i Frankrike  

288. Vonnegut, Kurt – född 1922 i USA 

289. Woods, Stuart – född 1938 i USA 

290. Woolf, Virginia – född 1966 i USA 

291. Woolrich, Cornell – född 1903 i USA 

292. Zola, Émile – född 1840 i Frankrike 

293. Östergren, Klas – född 1955 i Sverige 
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Diagram.1 Borgarskolan. Indelning av författarnas etniska bakgrunder utifrån respektive land. 

 

1. Sverige 109 (37%) 

2. USA 55 (19%) 

3. Storbritannien 42 (14%) 

4. Frankrike 12 (4%) 

5. Tyskland 12 (4%) 

6. Norge 10 (3,4%) 

7. Danmark 10 (3,4%) 

8. Finland 8 (2,7%) 

9. Ryssland 6 (2%) 

10. Spanien 3 (1%) 

11. Kanada 2 (0,7%) 

12. Island 2 (0,7%) 

13. 21 länder representerade med en 

författare (Afghanistan, Algeriet, 

Australien, Belgien, Grekland, 

Indien, Iran, Italien, Nigeria, Peru, 

Polen, Portugal, Sydafrika, 

Sydkorea, Trinidad Tobago, 

Turkiet, Ukraina, Ungern, 

Österrike, ?) 

 

Diagram 2. Borgarskolan. Indelning av författare utifrån varje enskild världsdel. 
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1. Europa 223 (76%) 

2. Nordamerika 58 (20%) 

3. Asien 4 (1%) 

4. Afrika 3 (1%) 

5. Sydamerika 1 (0,3%) 

6. Oceanien 1 (0,3%) 

7. ? – 1 (0,3%) 

Beräkningen av antalet länderna i varje representerad världsdel respektive 

procenttal länder inom varje världsdel ser ut på det följande viset (antalet länder respektive 

procentantalet länder per världsdel): 

1. Europa 19 (43%) 

2. Asien 4 (8,5%) 

3. Nordamerika 3 (13%) 

4. Afrika 3 (5,6%) 

5. Sydamerika 1 (8,3%) 

6. Oceanien 1 (8,3%) 

7. ?- 1 
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Litteraturlistan från Polhemskolan 

1. Abdel-Fattah, Randa - född 1980 i 

Australien 

2. Ajvide Lindqvist, John – född 1968 i 

Sverige 

3. Alakoski, Susanna – född 1962 i Finland, 

sverigefinsk 

4. Allende, Isabel – född 1942 i Peru, 

chilensk 

5. Amis, Martin - född 1949 i Storbritannien 

6. Anderson, Laurie Halse - född Laurie Beth 

Halse 1961 i USA 

7. Aneröd, Renzo - född 1969 i Sverige 

8. Atkins, Catherine – född i USA 

9. Atwater-Rhodes, Amelia – född 1984 i 

USA 

10. Austen, Jane – född 1775 i Storbritannien 

11. Bakhtiari, Marjaneh – född 1980 i Iran 

12. Benedictsson, Victoria – född 1850 i 

Sverige 

13. Berggren, Mats - född 1957 i Sverige 

14. Bernuth, Christa von - född 1961 i 

Tyskland 

15. Boye, Karin - född 1900 i Sverige 

16. Bredow, Katarina von – född 1967 i 

Sverige 

17. Brinkemo, Per – född i Sverige, föreläser 

om Somalia 

18. Brontë, Charlotte – född 1816 i 

Storbritannien 

19. Brontë, Emily – född 1818 i Storbritannien 

20. Brown, Dan – född 1964 i USA 

21. Carrére, Emmanuel – född 1957 i 

Frankrike 

22. Casta, Stefan – född 1949 i Sverige 

23. Coelho, Paulo – född 1947 i Brasilien 

24. Cross, Gillian – född 1945 i Storbritannien 

25. Defoe, Daniel – född omkring 1660 i 

Storbritannien 

26. Dickens, Charles – född 1812 i 

Storbritannien 

27. Dirie, Waris – född 1965 I Somalia 

28. Dostojevskij, Fjodor – född 1821 i 

Ryssland 

29. Dumas, Alexandre – född 1802 i Frankrike 

30. Dömstedt, Tomas – född 1960 i Sverige 

31. Engström, Mikael – född 1961 i Sverige 

32. Eriksson, Erik – född 1937 i Sverige 

33. Ewing, Lynne – född i USA 

34. Foley, Douglas – född 1949 i 

Storbritannien 

35. Fugard, Athol – född 1932 i Sydafrika 

36. Goethe, Johann Wolfgang von – född 1749 

i Tyskland 

37. Golding, William – född 1911 i 

Storbritannien 

38. Gregory, Julie – född 1969 I USA 

39. Grogarn, Margareta – född i Sverige 

40. Guénard, Tim – född i Frankrike  

41. Guillou, Jan – född 1944 i Sverige 

42. Gustavsson, Anita – född på 1900-talet i 

Sverige 

43. Hamberg, Emma – född 1971 i Sverige 

44. Harnum, Robert – född 1947 i USA 

45. Hayden, Torey L. – född 1951 i USA 

46. Hearn, Lian – född Lian Hearn G. M. 

Hanson 1942 i Storbritannien 

47. Hedman, Sofia – född 1987 i Sverige 

48. Helgesson, Jonas - född ca 1979 i Sverige 

49. Herrström, Christina – född 1959 i Sverige 

50. Higson, Charlie – 1958 i Storbritannien 

51. Hildebrandt, Johanne – född 1964 i 

Sverige 

52. Holm, Gretelise – 1946 i Danmark 

53. Horowitz, Anthony – född 1956 i 

Storbritannien 

54. Hosseini, Khaled – född 1965 i 

Afghanistan 

55. Ishiguro, Kazuo – född 1954 i Japan 

56. Kaaberbøl, Lene – född 1960 i Danmark 

57. Kafka, Franz – född 1883 i Österrike 

58. Kallenberg, Lena – född 1950 i Sverige 

59. Kallentoft, Mons – 1968 i Sverige 

60. Karnstedt, Torgny – 1952 i Sverige 

61. Kertész, Imre – 1929 i Ungern 

62. Krog, Niklas – 1965 i Sverige  

63. Lagercrantz, David – född 1962 i Sverige 

64. Lagerkvist, Pär – 1891 i Sverige 

65. Lagerlöf, Selma – 1958 i Sverige 

66. Lapidus, Jens – 1974 i Sverige 

67. Larsson, Stieg – född Karl Stig-

Erland Larsson 1954 i Sverige 

68. Laszlo, Carlo – Sverige? 

69. Lehane, Dennis – född 1965 i USA 

70. Leon, Donna – född 1942 i USA 

71. Lindahl, Inger – född 1953 i Sverige 

72. Linderborg, Åsa – född 1968 i Sverige 

73. London, Jack - född John Griffith Chaney 

i 1876 I USA 

74. Luciani, Domenica – född i Italien 

75. Marsden, John – född 1950 i Australien 

76. Martinson, Harry – född 1904 i Sverige 

77. Martinson, Moa – född 1890 i Sverige 

78. Maupassant, Guy de – född 1850 i 

Frankrike 

79. McNab, Andy – född 1959 i Storbritannien 

80. Meyer, Stephenie - 

född Stephenie Morgan 1973 i USA 

81. Mills, Magnus – född i Storbritannien 

82. Mina, Denise – född 196 i Storbritannien 

83. Moberg, Vilhelm – född 1898 i Sverige 

84. Muhsen, Zana – född 1965 i Storbritannien 

85. Niemi, Mikael – född 1959 i Sverige 

86. Nilsson, Johanna – född 1973 i Sverige 

87. Nilsson, Per – född 1954 i Sverige 

88. Nordin, Magnus – född 1963 i Sverige  

89. Nye, Robert – född 1939 i Storbritannien 

90. Oates, Joyce Carol – född 1938 i USA 

91. Orwell, George – född 1903 i Brittiska 

Indien 
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92. Paulsen, Gary – född 1939 i USA 

93. Pelzer, Dave – född 1960 i USA 

94. Pohl, Peter – född 1940 i Tyskland 

95. Rai, Bali – född 1971 i Storbritannien 

96. Redmond, Patrick – född 1966 i 

Storbritannien 

97. Roman, Andreas – född 1975 i Sverige 

98. Sachar, Louis – född 1954 i USA 

99. Scott, Walter – född 1771 I Storbritannien 

100. Sebold, Alice – född 1963 i USA 

101. Shelley, Mary Wollstonecraft – född 1797 

i USA 

102. Solsjenitsyn, Alexander – född 1918 i 

Ryssland 

103. Soneryd, Andreas – född 1973 i Sverige 

104. Steinbeck, John – född 1902 i USA 

105. Stevenson, Robert Louis – född 1850 i 

Storbritannien 

106. Stoker, Bram – född 1847 i Storbritannien 

107. Sutcliffe, William – 1971 i Storbritannien 

108. Svensson, Britta – född 1955 i Sverige 

109. Swindells, Robert – född 1939 i 

Storbritannien 

110. Svingen, Arne – född 1967 i Norge 

111. Swift, Jonathan – född 1667 i 

Storbritannien 

112. Söderberg, Hjalmar – född 1869 i Sverige 

113. Thydell, Johanna – född 1980 i Sverige 

114. Tiainen, Marja-Leena – född 1951 i 

Finland 

115. Tolkien, J.R.R. – född  John Ronald Reuel 

Tolkien 1892 i Oranjefristaten (Sydafrika) 

116. Twain, Mark – född 1835 i USA 

117. Unenge, Johan – född 1963 i Sverige 

118. Wahl, Mats - - född 1945 i Sverige 

119. Wahldén, Christina – 1965 i Sverige 

120. Westerfeld, Scott – född 1963 i USA 

121. Vestlin, Mikael – född 1962 i Sverige 

122. Whyman, Matt – född 1969 i 

Storbritannien 

123. Widerberg, Siv - född 1931 i Sverige 

124. Wild, Margaret - född 1948 i Sydafrika 

125. Voltaire, Francois Marie – född 1694 i 

Frankrike 

126. Zola, Émile – född 1840 i Frankrike 

 

 

Diagram 3. Polhemsskolan. Indelning av författarna enligt deras etniska bakgrunder. 

 

1. Sverige 42 (33%) 

2. Storbritannien 26 (20,6%) 

3. USA 21 (16,7%) 

4. Frankrike 6 (4,8%) 

5. Tyskland 3 (2,4%) 

6. Sydafrika 3 (2,4%) 

7. Australien 2 (1,6%) 

8. Ryssland 2 (1,6%) 

9. Danmark 2 (1,6%) 

10. Finland 2 (1,6%) 

11. 12 länder representerade med en 

varsin författare 1 (0,8%) 

(Afghanistan, Brasilien, Indien, 

Iran, Italien, Norge, Japan, Peru, 

Somalia, Ungern, Österrike, ? ) 12 

(10%)

Om jag tittar närmare på de världsdelarna som finns i författarnas bakgrund får 

jag ett tydligt mönster: 
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Diagram 4. Polhemsskolan. Indelning av de representerade länderna per världsdel. 

 

1. Europa 92 (73%) 

2. Nordamerika 21 (17%) 

3. Asien 4 (3%) 

4. Afrika 4 (3%) 

5. Sydamerika 2 (1,6%) 

6. Oceanien 2 (1,6%) 

7. ? – 1 (0,8%) 

Antalet representerade länder per världsdel respektive procenttal länder inom 

varje världsdel är följande: (antalet respektive procentantalet länder i parentesen):

1. Europa 11 (25%) 

2. Asien 4 (8,5%) 

3. Afrika 2 (3,7%) 

4. Sydamerika 2 (1,7%) 

5. Nordamerika 1 (4,3%) 

6. Oceanien 1 (8,3%) 

7. ?-1 
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 Litteraturlistan från Vasaskolan 

 

1. Adams, Richard - född 1920 i 

Storbritannien  

2. Agrell, Alfhild - född 1849 i Sverige 

3. Ahl, Kennet - född 1935 i Sverige 

4. Aischylos - född 525 f.Kr. i Grekland 

5. Ajvide Lindqvist, John - född 1968 i 

Sverige 

6. al-Sadawi, Nawal - född 1931 i Egypten 

7. Alakoski, Susanna - född Alakoski 1962 i 

Finland, sverigefinsk 

8. Alfredson, Hans - född 1931 i Sverige 

9. Alfvén, Inger - född 1940 i Sverige 

10. Allende, Isabel - född 1942 i Peru, är 

chilensk 

11. Almquist, Carl Jonas Love – född 1793 i 

Sverige 

12. Andersen, Hans Christian - född 1805 i 

Danmark 

13. Andersson, Bernt-Olov - född 1947 i 

Sverige 

14. Andersson, Dan – född 1888 i Sverige 

15. Andersson, Gunder - född 1943 i Sverige 

16. Andersson, Lars - född 1954 i Sverige 

17. Andersson, Lena - född 1970 i Sverige 

18. Aspenström, Werner - född 1918 i Sverige 

19. Atwood, Margaret - född 1939 i Kanada 

20. Austen, Jane - född 1775 i Storbritannien  

21. Auster, Paul - född 1947 i USA 

22. Axelsson, Majgull - född Andersson 1947 i 

Sverige 

23. Bakhtiari, Marjaneh - född 1980 i Iran 

24. Balzac, Honoré de - född 1799 i Frankrike 

25. Barbery, Muriel - född 1969 i Marocko 

26. Baudelaire, Charles 1821-1867  - född 

1821 i Frankrike 

27. Becevic, Zulmir - född 1982 i Bosnien-

Hercegovina 

28. Beckett, Samuel - född 1906 i 

Storbritannien 

29. Bédier, Joseph – född 1864 i Frankrike 

30. Bellman, Carl Michael - född 1740 i 

Sverige 

31. Benedictsson, Victoria - Född 1850 i 

Sverige 

32. Bengtsson, Frans G. - född 1894 i Sverige  

33. Bergman, Hjalmar - född 1883 i Sverige 

34. Boccaccio, Giovanni - född 1313 i Italien 

35. Boije af Gennäs, Louise - född 1961 i 

Sverige 

36. Bojer, Johan - född 1872 i Norge 

37. Boye, Karin - född 1900 i Sverige 

38. Bradbury, Ray - född 1920 i USA 

39. Brady, Joan – född i  USA  

40. Brecht, Bertolt - född 1898 i Tyskland 

41. Brontë, Charlotte född 1816 i 

Storbritannien 

42. Brontë, Emily - född 1818 i Storbritannien 

43. Brundin, Anna-Lena - född 1959 i Sverige 

44. Brunner, Ernst - född 1950 i Sverige 

45. Burnford, Sheila - född 1918 i 

Storbritannien 

46. Böll, Heinrich - född 1917 i Tyskland 

47. Calvino, Italo - född 1923 på Kuba 

48. Camus, Albert – född 1913 i Algeriet 

49. Cann, Kate – född 1954 i Storbritannien 

50. Cárdenas Angulo, Teresa - född 1970 i 

Cuba 

51. Casta, Stefan - född 1949 i Sverige 

52. Catullus, Cajus Valerius - 

publicerad 1684 (by Prostant apud 

Isaacum Littleburii bibliopolam 

Londinensem) i Storbritannien 

53. Cederlöf, Charlotta – född 1965 i Sverige 

54. Cervantes Saavedra, Miguel de - född 

1547 i Spanien 

55. Chateaubriand, Francois-René de - född 

1768 i Frankrike 

56. Chevalier, Tracy – född 1962 i USA 

57. Christie, Agatha - född Miller 1890 i 

Storbritannien 

58. Claesson, Stig - född 1928 i Sverige 

59. Coelho, Paulo - född 1947 i Brasilien  

60. Conrad, Joseph, eg. Teodor Józef Konrad 

Korzeniowski – född 1857 i Ukraina  

61. Cookson, Catherine - född 1906 i 

Storbritannien 

62. Cormier, Robert - född 1925 i USA 

63. Dagerman, Stig - född 1923 i Sverige 

64. Dahl, Roald - född 1916 i Storbritannien, 

norsk-brittisk 

65. Dante Alighieri - född 1265 i Italien 

66. Defoe, Daniel - född omkring 1660 i 

Storbritannien 

67. Demervall, Per, - född 1955 i Sverige 

68. Dickens, Charles - född 1812 i 

Storbritannien 

69. Dostojevskij, Fedor Michajlovitj - 

född 1821 i Ryssland 

70. Doyle, Arthur Conan - född 1859 i 

Storbritannien 

71. Edelfeldt, Inger - född 1956 i Sverige 

72. Edwardson, Åke – född 1953 i Sverige 

73. Ehnmark, Katarina – född i Sverige? 

74. Ekman, Kerstin - född 1933 i Sverige 

75. Eliot, Thomas Stearns - född 1888 i USA 

76. Ellroy, James - född 1948 i USA 

77. Ende, Michael - född 1929 i Tyskland  

78. Engström, Albert - född 1869 i Sverige 

79. Enquist, Per Olov - född 1934 i Sverige 

80. Ericsdotter, Åsa - född 1981 i Sverige 

81. Erskine, Barbara - born 1944 i 

Storbritannien 

82. Fagerholm, Monika - född 1961 i Finland, 

finlandssvensk  

83. Faldbakken, Knut - född 1941 i Norge 

84. Fallada, Hans -, född 1893 i Tyskland 

85. Faulkner, William - född Falkner 1897 i 

USA 
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86. Fielding, Henry - född 1707 i 

Storbritannien 

87. Fink, Ida – född 1921 i Poland, Jewish 

88. Flaubert, Gustave - född 1821 i Frankrike 

89. Fogelström, Per Anders - född 1917 i 

Sverige 

90. Forsberg, Joakim - född 1969 i Sverige 

91. Fossum, Karin - född 1954 i Norge 

92. Fredriksson, Marianne – född 1927 i 

Sverige 

93. Fridegård, Jan – född 1897 i Sverige 

94. Fröding, Gustaf - född 1860 i Sverige 

95. García Márquez, Gabriel - född 1927 i 

Colombia  

96. Gardell, Jonas - född 1963 i Sverige 

97. Gavalda, Anna - född 1970 i Frankrike 

98. Gide, André - född 1869 i Frankrike 

99. Gifford, Nick – född 1918 i Storbritannien 

100. Goethe, Johann Wolfgang von - född 1749 

i Tyskland 

101. Gogol, Nikolaj - född 1809 i nuvarande 

Ukraina 

102. Golding, William - född 1911 i 

Storbritannien 

103. Gorkij, Maksim - född 1868 i Ryssland 

104. Gripe, Maria - född som Maja Stina 

Walter 1923 i Sverige 

105. Guène, Faïza - född 1985 i Frankrike 

106. Guillou, Jan - född 1944 i Sverige 

107. Hagman, Per - född 1968 i Sverige 

108. Hamsun, Knut - född 1859 i Norge 

109. Hansson, Carola - född 1942 i Sverige 

110. Heidenstam, Verner von - född 1859 i 

Sverige 

111. Heller, Joseph - född 1923 i USA 

112. Hemingway, Ernest - född 1899 i Illinois, 

USA 

113. Hermansson, Marie - född 1956i Sverige 

114. Herrström, Christina - född 1959 i Sverige 

115. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus - född 

1776 i Tyskland  

116. Holberg, Ludvig - född 1684 i Norge, 

norsk-dansk 

117. Holt, Anne - född 1958 i Norge 

118. Holt, Kåre - född 1916 i Norge 

119. Homeros - en historisk person på 700-talet 

f.Kr. från det joniska Mindre Asien 

120. Hosseini, Khaled - född 1965 i 

Afghanistan  

121. Hugo, Victor - född 1802 i Frankrike 

122. Huxley, Aldous - född 1894 i 

Storbritannien  

123. Hägg, Göran - född 1947 i Sverige 

124. Høeg, Peter - född 1957 i Danmark 

125. Höijer, Björn-Erik - född 1907 i Sverige 

126. Ibsen, Henrik - född 1828 i Norge 

127. Ionesco, Eugène - född 1909 i Rumänien 

128. Irving, John - född John Wallace Blunt, Jr. 

1942 i USA 

129. Jacobsen, Roy - född 1954 i Norge 

130. Jansson, Tove - född 1914 i Finland 

131. Jelinek, Elfriede - född 1946 i Österrike  

132. Jerome, Jerome K. - född 1859 i 

Storbritannien 

133. Jersild, Per Christian - född 1935 i Sverige 

134. Johannes, Per - född 1984 i Sverige 

135. Johansson, Elsie - född i Sverige 

136. Johansson, Kjell - född 1941 i Sverige 

137. Johnson, Eyvind - född 1900 i Sverige 

138. Joyce, James - född 1882 i Storbritannien  

139. Jörgensdotter, Anna - född 1973 i Sverige 

140. Kadaré, Ismaïl - född 1936 i Albanien  

141. Kadefors, Sara - född 1965 i Sverige 

142. Kafka, Franz - född 1883 i Österrike 

143. Kallenberg, Lena - född 1950 i Sverige 

144. Kallentoft, Mons  - född 1968 i Sverige 

145. Kallifatides, Theodor - född 1938 i 

Grekland 

146. Kandre, Mare - född 1962 i Sverige 

147. Karlsson, Sven Olov - född 1952 i Sverige 

148. Kemal, Yasar - född 1923 i södra Turkiet 

149. Kennedy, William - född 1928 i USA 

150. Kerouac, Jack - född 1922 i USA 

151. Kertész, Imre - född 1929 i Ungern 

152. Khemiri, Jonas Hassen - född 1978 i 

Sverige 

153. Kihlgård, Peter - född 1954 i Sverige 

154. Kincaid, Jamaica - född 1949, as Elaine 

Cynthia Potter Richardson i Caribbean 

155. King, Laurie R. - född 1952 i USA 

156. King, Stephen - född 1947 i USA 

157. Kleist, Heinrich von - född 1777 i 

Tyskland 

158. Klingberg, Ola - född 1965 i Sverige 

159. Kosinski, Jerzy - född 1933 i Polen 

160. Krusenstjerna, Agnes von - född 1894 i 

Sverige 

161. Kundera, Milan - född 1929 i 

Tjeckoslovakien, nu Tjeckien, 

162. Kureishi, Hanif - född 1954 i 

Storbritannien 

163. Küchen, Maria - född 1961 i Sverige 

164. La Fayette, Marie Madeleine de - född 

1634 i Frankrike 

165. Lagercrantz, Rose - född 1947 i Sverige 

166. Lagerkvist, Pär - född 1891 i Sverige 

167. Lagerlöf, Selma - född 1858 i Sverige 

168. Larsmo, Ola - född 1957 i Sverige 

169. Laxness, Halldór Kiljan - född 1902 i 

Island 

170. Le Clézio, Jean-Marie Gustave - född 13 

1940 i Frankrike, fransk-mauritisk  

171. Leffler, Anne Charlotte - född 1849 i 

Sverige 

172. Lessing, Doris - född Tayler 1919 i Iran 

173. Lidman, Sara - född 1923 i Sverige 

174. Lindgren, Astrid - född Ericsson 1907 i 

Sverige 

175. Lindgren, Torgny - född 1938 i Sverige 

176. Lindroth, Lasse - född 1972 i Iran 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1962
http://sv.wikipedia.org/wiki/1933
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
http://sv.wikipedia.org/wiki/1961
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177. Lindroth, Malin - Född 1965 i Sverige 

178. Linna, Väinö - född 1920 i Finland 

179. Lo-Johansson, Ivar - född 1901 i Sverige 

180. Loe, Erlend - född 1969 i Norge 

181. London, Jack - född John Griffith Chaney 

1876 i USA 

182. Lundell, Ulf - född 1949 i Sverige 

183. Lundgren, Torbjörn - född 1949 i Sverige 

184. Malmberg, Bertil - född 1889 i Sverige 

185. Malmberg, Stig - född 1930 i Sverige 

186. Malmsten, Bodil - född 1944 i Sverige  

187. Mankell, Henning - född 1948 i Sverige 

188. Mann, Thomas - född 1875 i Tyskland 

189. Marklund, Liza - född 1962 i Sverige 

190. Martinson, Harry - född 1904 i Sverige 

191. Martinson, Moa - född Swartz 1890 i 

Sverige  

192. Maupassant, Guy de - född 1850 i 

Frankrike 

193. Mazetti, Katarina - född 1944 i Sverige 

194. McCall Smith, Alexander - född 1948 i 

Sydrhodesia (i nuvarande Zimbabwe) 

195. Mead, Alice – född 1952 i USA  

196. Mérimée, Prosper - född 1803 i Frankrike 

197. Moberg, Vilhelm - född 1898 i Sverige 

198. Molière - född 1622 i Frankrike 

199. Molin, Lars - född 1942 i Sverige 

200. Mulisch, Harry – född 1927 i Österrike 

201. Müller, Herta - född 1953,  a Romanian-

born German 

202. Myrdal, Jan - född 1927 i Sverige 

203. Mårtensson, Bodil - född 1952 i Sverige 

204. Möller, Cannie - född 1947 i Sverige 

205. Némirovsky, Irène - född 1903 i Ukraina 

206. Nesser, Håkan - född 1950 i Sverige 

207. Niemi, Mikael - född 1959 i Sverige 

208. Nilsson, Johanna - född 1973 i Sverige 

209. Nilsson, Per - född 1954 i Sverige 

210. Norin, Camilla – född ca 1987 i Sverige 

211. Ohlsson, Bengt - född 1963 i Sverige 

212. Oksanen, Sofi - född 1977 i Finland 

213. Olsson, Jan Olof - född 1920 i Sverige 

214. Olsson, Vibeke - född 1958 i Sverige 

215. Onfray, Michel - född 1959 i Frankrike 

216. Orwell, George  Eric Blair - född Eric 

Blair 1903 i Brittiska Indien 

217. Paasilinna, Arto - född 1942 i Finland 

218. Palm, Anna-Karin - född 1961i Sverige 

219. Pamuk, Orhan - född 1952 i Turkiet 

220. Panduro, Leif - född 1923 i Danmark 

221. Paton, Alan - född 1903 i Sydafrika 

222. Pausewang, Gudrun - född 1928, i 

Czechoslovakia, nu Czech Republic 

223. Pettersson, Waltraut - född 1930 i 

Tyskland 

224. Pilcher, Rosamunde - född 1924 

som Rosamunde Scott i Storbritannien 

225. Plath, Sylvia - född 1932 i USA 

226. Pleijel, Agneta - född 1940 i Sverige 

227. Poe, Edgar Allan - född 1809 i USA 

228. Pohjanen, Bengt - föddes 1944 i Finland 

229. Pohl, Peter - född 1940 i Tyskland 

230. Proust, Marcel - född 1871 i Frankrike 

231. Rabelais, Francois - född cirka 1494 i 

Frankrike  

232. Racine, Jean - född 1639 i Frankrike  

233. Ramqvist, Karolina - född 1976 i Sverige 

234. Remarque, Erich Maria - född 1898 i 

Tyskland 

235. Rilke, Rainer Maria - född 1875 i 

Österrike 

236. Rudehill, Håkan - född 1944 i Sverige 

237. Runeberg, Johan Ludvig - född 1804 i 

Finland 

238. Rydberg, Viktor - född 1828 i Sverige 

239. Rådström, Niklas - född 1953 i Sverige 

240. Salinger, Jerome David - född 1919 i USA 

241. Sandahl, Ronnie - född 1984 i Sverige 

242. Sartre, Jean-Paul - född 1905 i Frankrike 

243. Sattarvandi, Hassan Loo - född 1975 i Iran 

244. Schlink, Bernhard - född 1944 i Tyskland 

245. Semprún, Jorge – född 1923 i Spanien 

246. Shakespeare, William - född 1564 i 

Storbritannien 

247. Shelley, Mary W. - född 1797 i 

Storbritannien 

248. Simenon, Georges - född 1903 i Belgien 

249. Simon, Claude - född 1913 i Madagaskar 

250. Singer, Isaac Bashevis - född 1902 i Polen 

251. Siwertz, Sigfrid – född 1882 i Stockholm 

252. Sjalamov, Varlam – född 1907 i Ryssland 

253. Sjöberg, Birger - född 1885 i Sverige 

254. Skantze, Alexander - född 1972 i Sverige 

255. Skugge, Linda - född Norrman 1973 i 

Sverige 

256. Snoilsky, Carl - född 1841 i Sverige 

257. Sofokles - cirka 497 f.Kr. - 406 f.Kr., 

Grekland 

258. Solzjenitsyn, Alexandr - född 1918 i 

Ryssland 

259. Stéenhoff, Frida - född 1865 i Sverige 

260. Steinbeck, John - född 1902 i USA 

261. Stevenson, Robert Louis - född 1850 i 

Storbritannien  

262. Strandberg, Kerstin - född 1932 i Sverige 

263. Strindberg, August - född 1849 i Sverige 

264. Ström, Karin - född 1977 i Sverige 

265. Strömstedt,Margareta - född Henriksson 

1931 i Sverige 

266. Sundman, Per Olof - född 1922 i Sverige 

267. Sveland, Maria - född 1974 i Sverige 

268. Svensson, Amanda – född 1987 i Sverige 

269. Svensson, Carin - född 1956 i Sverige 

270. Swift, Jonathan - född 1667 i 

Storbritannien 

271. Söderberg, Hjalmar - född 1869 i Sverige 

272. Södergran, Edith - född 1892 i Ryssland 

273. Taube, Evert - född 1890 i Sverige 

274. Tegnér, Esaias - född 1782 i Sverige  

http://sv.wikipedia.org/wiki/1903
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brittiska_Indien
http://sv.wikipedia.org/wiki/1976
http://sv.wikipedia.org/wiki/1875
http://sv.wikipedia.org/wiki/1944
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275. Thomas, Dylan - född 1914 i 

Storbritannien 

276. Thor, Annika - född Katz 1950 i Sverige 

277. Thorvall, Kerstin - född 1925 i Sverige 

278. Tjechov, Anton - född 1860 i Ryssland 

279. Tolstoj, Lev - född 1828 i Ryssland 

280. Tournier, Michel - född 1924 i Frankrike 

281. Tunström, Göran - född 1937 i Sverige 

282. Twain, Mark pseud. för Samuel Langhorne 

Clemens - född 1835 i USA  

283. Undset, Sigrid - född 1882 i Danmark 

284. Wahl, Mats - född 1945 i Sverige 

285. Vallgren, Carl-Johan - född 1964 i Sverige 

286. Vargas Llosa, Mario - född 1936 i Peru 

287. Wassmo, Herbjørg - född 1942 i 

Nordnorge 

288. Verne, Jules - född 1828 i Frankrike 

289. Vesaas, Tarjei - född 1897 i Norge 

290. Westberg, Anna - född 1946 i Sverige 

291. Wijkmark, Carl-Henning - född 1934 i 

Sverige 

292. Virdborg, Jerker - född 1971 i Sverige 

293. Voigt, Cynthia - född 1942 i USA 

294. Voltaire, François Marie Arouet de - född 

1694 i Frankrike 

295. Wondmeneh, Yeshiwork - född 1958 i 

Etiopien 

296. Vonnegut, Kurt - född 1922 i USA 

297. Woolf, Virginia - född 1882 i 

Storbritannien 

298. Voors, Barbara - född 1967 i Iran. 

299. Wägner, Elin - född 1882 i Sverige 

300. Zak, Monica - född 1939 i Tyskland 

301. Zola, Émile - född 1840 i Frankrike 

302. Åkesson, Sonja - född 1926 i Sverige 

303. Östergren, Klas - född 1955 i Sverige 

 

 

Diagram 5. Vasaskolan. Indelning av författare enligt deras etniska bakgrunder. 

 

1. Sverige 131 (43%) 

2. Storbritannien 29 (9,6%) 

3. USA 24 (8%) 

4. Frankrike 23 (7,6%) 

5. Tyskland 13 (4,3%) 

6. Norge 12 (4%) 

7. Finland 8 (2,6%) 

8. Ryssland 7 (2,3%) 

9. Iran 5 (1,7%) 

10. Danmark 4 (1,3%) 

11. Grekland 4 (1,3%) 

12. Österrike 4 (1,3%) 

13. Polen 3 (1%) 

14. Ukraina 3 (1%) 

15. Italien 2 (0,7%) 

16. Kuba 2 (0,7%) 

17. Peru 2 (0,7%) 

18. Rumänien 2 (0,7%) 

19. Spanien 2 (0,7%) 

20. Tjeckien 2 (0,7%) 
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21. 20 länder representerade med en 

varsin författare 1 (0,3%) 

(Afghanistan, Albanien, Algeriet, 

Belgien, Brasilien, Bosnien-

Hercegovina, Karibien, Colombia, 

Egypten, Etiopien, Indien, Island, 

Kanada, Madagaskar, Marocko, 

Sydafrika, Turkiet, Zimbabwe, 

Ungern, ?) 20 (7%)

Om jag delar in antalet författare utifrån de representerade världsdelarna får jag 

följande resultat: 

Diagram 6.Vasaskolan. Antalet representerade länder per var enskild världsdel. 

 

1. Europa 256 (84,5%) 

2. Nordamerika 28 (9,2%) 

3. Asien 7 (2,3%) 

4. Afrika 7 (2,3%) 

5. Sydamerika 4 (1,3%) 

6. ?-1 (0,3%)

Indelningen av antalet länder utifrån de representerade världsdelarna blir 

följande (antalet respektive procentantalet länder per världsdel): 

1. Europa 22 (50%) 

2. Nordamerika 4 (8,5%) 

3. Asien 3 (6,4%) 

4. Afrika 7 (13%) 

5. Sydamerika 3 (20%) 

6. ? – 1 
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Bilaga 2. Lärarenkäten  
1. Vilken skola undervisar du på? 

__________________________________________ 

2. Hur länge har du jobbat på din nuvarande skola? 

____________________________ 

3. Inom vilket program undervisar du i svenska? 

________________________________________________________________

___ 

4. Vilka läromedel använde du under det senaste året i ditt värdegrundsarbete kring 

etnisk mångfald? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 

5. Använder du skönlitteratur som utgångspunkt för diskussion kring etnicitet? 

 Ja 

 Oftast 

 Ibland 

 Nej 

6. Om du svarar ja, oftast eller ibland på frågan 5: Hur ofta använder du 

skönlitteratur i pappersform från ditt skolbibliotek? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 



 

55 

 

7. Anser du att du har bra förutsättningar för att jobba med värdegrundsfrågor 

kring etnisk mångfald? Här kan du t.ex. reflektera över tidsramarna för din 

undervisning, tillgängliga läromedel på din skola, samarbete kring 

värdegrundsarbete i ditt arbetslag mm. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 

8. Hur väljer dina elever skönlitteratur under läsåret? 

 Utifrån en litteraturlista föreslagen av dig 

 Utifrån en litteraturlista föreslagen av bibliotekarie/arbetslaget 

 Utifrån elevernas egna önskemål 

 Annat 

_______________________________________________________ 

9. Vad anser du är de primära syften med litteraturundervisningen?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________ 
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Tabell over samtliga de samtliga svaren 
Fråga/svar Lärare 1  Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

Vilken skola 

undervisar du på? 

(Anonymt i bilagan) 

… … … … 

Hur länge har du 

jobbat på din 

nuvarande skola? 

7 år 17 år 11 år 24 år 

Inom vilket/vilka 

program undervisar du 

i svenska? 

Ekonomi-/ Handel TE Ekonomi TE 

Vilka läromedel 

använde du under det 

senaste året i ditt 

värdegrundsarbete 

kring etnisk mångfald? 

Skönlitteratur Inga specifika. 

Jag har de 

läromedel som 

funkar för de 

specifika moment 

jag har. 

Skönlitterär

a böcker 

Inga läromedel. I 

mina svenskkurser 

är det i valet av 

skönlitteratur vi 

kommer in på 

värdegrundsfrågor

. 

Använder du 

skönlitteratur som 

utgångspunkt för 

diskussion kring 

etnicitet?  

Ja Ibland Ja Ja 

Hur ofta använder du 

skönlitteratur i 

pappersform från ditt 

bibliotek? 

Relativt ofta Flera gånger/läsår Minst två 

gånger per 

läsår och 

klass 

Oftast i 

pappersform. Vi 

använder också 

mycket material 

från 

www.vardegrund.

se  

Anser du att du har bra 

förutsättningar för att 

jobba med 

värdegrundsfrågor 

kring etnisk mångfald? 

Nu har jag valt att 

närma mig ämnet 

genom ett läsprojekt. I 

arbetslaget diskuterar 

vi inte dessa frågor. 

”Bra” är synd att 

säga men min 

ambition är 

förstås att hinna 

med så mycket 

som möjligt. Vi 

har bra samarbete 

men tiden är 

alltid kort! 

-  Förutsättningarna 

är goda. 

Hur väljer dina elever 

skönlitteratur under 

läsåret? 

Utifrån en 

litteraturlista 

föreslagen av 

bibliotekarie/ämneslag

et. 

Alla tre beroende 

på! 

En 

kombinatio

n av ovan 

Litteraturlistorna 

görs av mig och 

bibliotekarien. 

Vad anser du är de 

primära syftena med 

litteraturundervisninge

n? 

Läsutveckling. 

Samhällskunskap. Få 

kunskap om 

ideströmningar, kunna 

diskutera skönlitterära 

verkningsmedel. 

Författarskap. 

Jag vill att 

eleverna ska få en 

läsupplevelse 

främst, men 

också träna 

analys/läsförståel

se och språk. 

Med hjälp av 

texterna får de 

träna att uttrycka 

sina tankar. Det 

är också tacksamt 

material att utgå 

ifrån i 

diskussioner av 

allehanda slag. 

Ökad 

förmåga att 

möta stora 

textmängde 

Ökat 

ordförståels

e 

Ge eleverna 

läsupplevelser 

med mersmak. 

Läsning bidrar 

också til 

språkutveckling, 

reflektionsförmåg

a och 

omvärldsförståels

e.  

http://www.vardegrund.se/
http://www.vardegrund.se/
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Genom 

litteraturen vidgar 

de sina vyer och 

sätter in sin egen 

situation i ett 

större perspektiv 

och får 

förhoppningsvis 

bättre förståelse 

för andra. 
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Bilaga 3. Elevenkäten 
 

Du är:  

 

 Kille 

 Tjej 

 

1. Vilken gymnasieskola studerar du på?________________________________ 

2. Vilken årskurs går du nu? _________________________________________ 

3. Vilket program läser du? ___________________________________________ 

4. Hur lär du dig om olika kulturer i skolan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Hur ofta läser du böcker skrivna av svenska författare? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

6. Hur ofta läser du böcker skrivna av författare med utländsk bakgrund? 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

7. Hur väljer du skönlitteratur på skolan? 

 Utifrån mina intressen 

 Jag läser det som läraren rekommenderar 

8. Varför läser du skönlitteratur? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 
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Enkätsammanställning 

Fråga/Svar  Killar 34 Vet ej 2 Tjejer 26 

Gymnasieskola Nr.1: 30 

Nr.2: 4 

Nr.1: 2 Nr.2: 17 

Nr.1: 9 

Hur gammal är du? 18-19 18 18-19 

Program TE 30 

Ekonomi/juridik 4 

TE 2 Ekonomi/ juridik 17 

TE 9 

Hur lär du dig om 

olika kulturer på 

skolan? 

Religion 19 

SO 6 

Internet 4 

Svenska 6 

Engelska 3 

Lektionerna 3 

Lyssnar på läraren. 2 

Oklart 2 

Olika 2 

Inte alls 4 

Läser böcker 2 

Religion 0    

SO 0 

Internet 1 

Svenska 0 

Engelska 0 

Lektionerna 1 

Lyssnar på 

läraren.0 

Oklart 1 

Olika 2 

Inte alls 0 

Religion 20 

SO 4 

Internet 0 

Svenska 5 

Engelska 2 

Lektionerna 2 

Lyssnar på läraren.0 

Oklart 2 

Olika 0 

Inte alls eller lite 2 

Läser böcker 0 

Skönlitteratur 1 

Läroböcker 1 

Filmer 1 

Tack vare kulturell mångfald på 

skolan.3 

Hur ofta läser du 

böcker skrivna av 

svenska författare? 

Aldrig 14 

Ibland 19 

Extremt sällan 1 

Ibland 2 Aldrig 4 

Ibland 20 

Ofta 2 

Hur ofta skriver du 

böcker skrivna av 

författare med 

utländsk bakgrund? 

Aldrig 9 

Ibland 21 

Ofta 4 

Ibland 2 Aldrig 4 

Ibland 17 

Ofta 6 
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Hur väljer du 

skönlitteratur på 

skolan? 

Utifrån mina intressen. 22 

Det som lärare rekommenderar. 9 

Tar det som blir över. 2 

Tar beroende på tjockleken 1 

Utifrån 

mina 

intressen. 1 

Utifrån mina intressen. 

16 

Det som läraren 

rekommenderar. 7 

Frågar bibliotekarie 2 

Vänner rekommenderar. 

2 

Varför läser du 

skönlitteratur? 

För att slappna av. 5 

Intressant och kul. 6 

Ett måste. 17 

Intresse för 

litteraturvetenskap. 

Oklart 2 

Olika 2    Gör aldrig 

det! 3 

Om olika perspektiv, 

åsikter, historia mm! 

3 

Intellektuell bildning! 

2 

För att lära mig 

språk.1 

Ett måste. 2 För att slappna av. 8 

Intressant och kul. 16 

Ett måste. 8 

Intresse för 

litteraturvetenskap. 0 

För ”grammatik 

uppbyggnad” och 

utveckling av ordförråd. 

3 

Oklart 0 

Olika 0  

Gör aldrig det! 0 

Förståelse för andra! 1 

Läser ej för skolan. 1 

Man har nytta av det i 

framtiden! 1 

 

 

 

 

 


