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1. Inledning
En av skolans huvuduppgifter är att utbilda eleverna i demokratiska värderingar, som att visa 

respekt för varje människas egenvärde och för vår gemensamma miljö.1 Nedan följer några 

viktiga proklamationer ur Skollagen, där det deklareras att lärarens ansvar är att eleverna får 

sin rättmätiga utbildning:

5 kap. Gymnasieskolan/Gymnasieskolans målgrupp

Gymnasieskolans roll och syfte

2 § Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala 
kompetensförsörjningen till arbetslivet och till högskolesektorn. Huvudmannen för 
gymnasieskolan ska samverka med samhället i övrigt. Lag (2009:1038). 

3 § Utbildningen i gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, 
samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Utbildningen ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna har fått i grundskolan eller 
motsvarande utbildning. 

Eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Lag (2009:1038).2

1.1. Syfte och frågeställningar
Skollagen påbjuder att alla elever i Sverige ska ha en likvärdig undervisning, och att eleverna 

har rätt till en gemensam grund i varje skolämne.3 Detta gäller även i Svenska B:s 

litteraturundervisning som denna studie observerar. Uppsatsens syfte är att granska om detta 

sker genom en undersökning där lärarna medverkar i så kallade dataintervjuer.4 Lärarna svarar 

på ett antal frågor som syftar till att analysera litteraturinnehållet i undervisningen, samt att 

granska lärarnas synpunkter om litteraturen i svenskämnet. Undersökningen består främst i att 

utforska lärarnas privata litterära smak i förhållande till valet av litteratur i undervisningen. 

Uppsatsens frågeställningar baserar sig på intervjufrågorna:

• Vilka är lärarnas privata litterära intressen?

• Ska skolan ha en litteraturens kanon?

• Vilka litterära verk har lärarna med i undervisningen?

• Är kursplanen tydlig förhållande till läromålen i litteraturundervisningen?

1 Skollag (1985:1100), 2 § . 
2 Skollag (1985:1100).

3 Skollagen kap.1 Allmänna föreskrifter/Utbildning för barn och ungdom: 2: § Alla barn och ungdomar skall [...]  
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Skollag (1985:1100).

4 Med dataintervjuer menas att de intervjuade har fått svara på ett flertal färdiga frågor tillsammans, och med 
hjälp av intervjuaren. 
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Uppsatsen ämnar analysera lärarens inställning till litteraturen, både privat hemma och 

professionellt i skolan. Syftet är således att studera relationen mellan litteraturundervisningen 

och kursplanen. 

1.2. Metod och material
Denna uppsats bygger på intervjumaterial från två olika referensgrupper, och dessa grupper 

kommer hädanefter att betitlas som: F = Fyrisskolan och C = Celsiusskolan. F1 = Fyrisskolan 

nummer ett: lärare nummer ett, och så vidare.  Dessa svar ställs i relation till nationell 

forskning och därför bör detta undersökningsmaterial ha en karaktär av tendensanalys med 

utgångspunkt från intervjufrågornas svar. 

    För att underlätta hanteringen av intervjumaterialet, samt för att analyssvaren ska bli mer 

transparenta, kommer varje enskild fråga att analyseras tillsammans med utvalda och 

relevanta svar från undersökningen. På så sätt blir överskådligheten tydligare, och vid behov 

presenteras en grafisk bild över svaren. 

    Alla intervjuade lärare kunde ställa flera frågor kring syftet med uppsatsen och än mer om 

så behövdes få förklaringar av diverse frågeställningar som fanns med i intervjun. Först var 

tanken att undersökningen skulle göras med så kallade djupintervjuer, men denna  idé föll på 

framförallt uppsatsens omfångsbegränsning, och även den relativt korta tid som detta arbete 

skall genomföras på. Det som nu blev, kan man kalla för en slags fusion, där djupintervjun 

korsbefruktas med en enkätundersökning; och allt i digital form. Denna metod leder till att allt 

förarbete med i ordningsställandet av materialet och kontakten med intervjupersonerna sker 

mycket enkelt och smidigt.  
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2. Avhandling 

2.1.  Personuppgifter/informanter
Intervjuundersökning med gymnasielärare i Svenska B:

1. Vilken gymnasieskola är din arbetsplats?

Som tidigare nämnts så används två gymnasieskolor som referenser till denna studie: 

Fyrisskolan och Celsiusskolan; båda i Uppsala. Dessa två är representativa så till vida att de är 

kommunala skolor och att båda har många elever. 

2. Hur gammal är du?

Grupp F: På Fyrisskolan med sex medverkande lärare, var åldern enligt följande:

1. 46

2. 63

3. 39

4. 37

5. 60

6. 37

Grupp C: På Celsiusskolan med tre medverkande lärare, var åldern enligt följande: 

1. 62

2. 42

3. 28

Genomsnittsåldern för grupp F är 47 år, och för grupp C 44 år. 

3. Vilket kön tillhör du?

Alla lärare i grupp F är kvinnor och i grupp C är två kvinnor och en är man. Denna fördelning 

var ett resultat av slumpen. En man är med i grupp C, och jag kommer inte att analysera hans 

intervjusvar enligt ett genusperspektiv, utan jag kommer i denna studie se till det de alla nio 

har gemensamt; de är alla gymnasielärare i svenska. 
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4. Hur länge har du undervisat i Svenska B?

Fyrisskolan (grupp F) Celsiusskolan (grupp C)

1. två år 1.  femton år

2. cirka 30 år 2.  tio år

3. nio år 3.  två månader

4. nio år

5. femton år

6. nio år

Lärarnas genomsnittliga undervisningserfarenhet i Svenska B är för grupp F cirka 12,3 år och 

för grupp C cirka 8,2 år. Detta speglar den stora erfarenhet som dessa två intervjugrupper 

innehar. Två lärare avviker från de övriga lärarna. Först F2, som med sina 30 år har en 

gedigen undervisningserfarenhet och sen C3, som endast har undervisat i två månader och på 

så sätt drar ner genomsnittsvärdet för de övriga i gruppen, men snittet är ändå relativt högt 

totalt sett. Detta stärker undersökningen menar jag, genom att de intervjuade lärarna har en så 

lång erfarenhet, och då kan man dra slutsatsen att deras svar har relevans och vittnar om 

gedigen kompetens i det aktuella område som denna uppsats berör. 

5. Undervisar du på ett praktiskt och/eller på ett teoretiskt program på gymnasiet?

Fyrisskolan (grupp F) Celsiusskolan (grupp C)

1. Teoretiskt 1.  Teoretiskt

2. Teoretiskt 2.  Teoretiskt

3. Teoretiskt och praktiskt 3.  Teoretiskt

4. Teoretiskt och praktiskt

5. Teoretiskt

6. Teoretiskt och praktiskt

I grupp F undervisar alla av lärarna på ett teoretiskt program och hälften undervisar i praktiskt 

program. I grupp C undervisar alla lärarna på ett teoretiskt program. Denna studie granskar 

inte eventuella skillnader mellan litteraturundervisningen på de olika gymnasieprogrammen, 

utan alla dessa lärare har det gemensamt att de undervisar elever som går på de teoretiska 

programmen. Man kan tänka sig att eleverna på de praktiska utbildningarna har samma 

litteraturgrund som på de teoretiska utbildningarna, men att litteraturlistorna är reducerade 

och att i vissa fall kanske läraren använder filmatiseringar av vissa ”svåra” böcker. 
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2.2.  Kursplanen och undervisningsmålen

6. a) Tycker du att ämnesplanen/kursplanen för Svenska B är tydlig om hur eleverna 

ska uppnå sina mål i ämnet när det gäller litteraturen?

I grupp F svarar alla lärare att de är positiva till kurs- och ämnesplanen i svenska. Lärarna 

uppfattar målstyrningen som tämligen tydlig. I grupp C var svaren i stort sett desamma, fast 

med nyansskillnader som till exempel F2 som menade: ”Det finns ett stort tolkningsutrymme, 

vilket är positivt” och  F4 som hävdade: ”Inte så mycket hur de ska uppnå målen, mest vilka 

mål de ska nå upp till [...]”.

     Samtliga lärare upplever målsättningen för kursplanen i svenskämnet som tydlig. C3 avvek 

i svaret; ”Kursplanens målbeskrivning ska väl inte berätta hur eleven ska nå målen? Den 

berättar ju bara om vad eleven ska uppnå, ej hur”, men det framkommer under följdfrågan, att 

C3 anser att kursplanen är tydlig. Dessa enhetliga svar från båda grupperna måste ses som en 

stark indikator på att lärarna verkligen förstår målsättningen med svenskämnet och att lärarna 

även anser att eleverna är införstådda med målet för svenskämnet. 

b) Om positivt eller negativt: varför, på vilket sätt menar du?

Här skiftar svaren. Nedan följer ett urval som illustrerar variationen i svaren: 

F5: Det ställer stora krav på lärarens omdöme Det blir inte ”samma kurs” överallt, vilket leder till 
orättvisor i kunskapsförmedling och behörighet för eleverna. Det orsakar stora skillnader mellan 
olika regioner beroende på lärarens ämneskompetens och intresse för ämnet. Alltså är det inte 
samma kurs nationellt.

C3: Jag ser det positivt utifrån att jag som professionell lärare har fria tyglar att använda min 
ämneskunskap och på så sätt inte blir styrd hur jag ska sköta undervisningen.

Dessa två svar är inbördes helt olika i innebörd och åsikterna bekräftar hur komplex och svår 

målsättningen blir då varje skola, lärare och elev efter sin kunskap och förståelse ska tyda 

kursplanen och dessutom ha en någorlunda samsyn i ämnet. Den lärare som avvek i denna 

fråga var F6, som modigt ansåg att denne inte följer kursplanen, utan själv genom gedigen 

undervisningserfarenhet vet hur kursen skall ledas. 

    Det är en intressant upplysning och forskare som till exempel didaktikern Gunilla Molloy 

menar att skolan är en sluten värld, där extern insyn förekommer i liten utsträckning. Detta 

anser hon, leder till att vi inte vet vilka didaktiska val som varje enskild lärare gör. Molloy 
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fortsätter med att påpeka: ”Det är inte ovanligt att lärare gör en egen tolkning av kursplanen”.5 

Hon redogör i en kritisk ton för hur eleverna kan bli drabbade av ett sådant förhållningssätt: 

Klassens föregående lärare och jag har inte diskuterat gällande kursplan. Inom detta rektorsområde 
följer vi inte  heller en lokal arbetsplan. En del lärare följer den aktuella kursplanen i svenska och 
andra gör det inte. Eftersom jag i förväg aldrig vet vilken klass som jag skall ta över, finns det 
heller ingen anledning för mig att satsa på ett kontinuerligt samarbete med elevernas förgående 
lärare. Jag vet också att mina egna barn har fått slumpmässig svenskundervisning i grundskolan. 
[...]6

Molloy menar att samhället inte tjänar något på att skolans kursplaner är diffusa – inte minst 

lärarna förlorar på denna strategi.7 Det låter som en rimlig slutsats, att både lärare och elever 

är förlorare, om kursplanen är oklar och om det på så sätt kan medföra att det innehållsliga 

och undervisningen får en ojämn kvalitet.  

2.3.  Personlig litteratursmak

7. a) Vad har du för privata litterära intressen?

Spridningen var stor bland lärarna vad gäller personliga referenser; allt från nobelpristagare 

till Starlet finns med som inspiration och avkoppling när lärarna läser privat. C2 kallar bland 

annat ungdomslitteratur för ”måsten”.  F1 läser vampyrböcker och  F4 läser gärna 

socialrealistiska skildringar. F6 läser fantasy och alla läser det som många ungdomar i dag 

läser, vilket i skolsammanhang måste ses som något positivt. Tydligt är att många inte riktigt 

anser sig ha tid att läsa den litteratur som de gärna skulle vilja och att många av lärarna verkar 

pendla mellan sitt eget litteraturintresse och det som de ”borde” läsa.  

b) Anser du att dina egna bokintressen påverkar dig i urvalet av litteratur i skolan? 

I grupperna  F och C var det totalt tre av nio lärare som svarade att det litterära innehållet 

påverkas av deras privata litteraturintresse. Sex av nio lärare menade att de inte påverkas eller 

”bär med sig” sina privata litteraturintressen till klassrummet. 

    F1 antyder att antologier finns med i styrningen av litteratur: ” Inte så mycket, men jag 

fokuserar nog lite extra på skräckromantik under romantiken. [...] Kvinnliga författare 

försöker jag också plocka fram och gjorde detta även när de inte var med i antologierna”.  F6 

entusiasmerar eleverna med att använda serier i undervisningen. C2 menar att texterna ska 

vara relevanta: ”Så till vida att jag väljer texter som jag känner att det går att arbeta med, 
5 Gunilla Molloy, Reflekterande läsning och skrivning, Lund, 2008. s. 27.
6 Molloy, s. 28. 
7 Molloy, s. 28.
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texter som jag känner ger någonting, som jag kan skapa givande uppgifter kring. Man gillar 

väl mer att arbeta med vissa texter än med vissa andra”. C3 anser att påverkan är stor från 

lärarutbildningen: ”Så som läget ser ut nu så använder jag mig inte av mitt eget läsintresse 

utan utgår från universitetsstudiernas litteraturlistor från den ”kanon” de använder och tycker 

är viktigt att elever/studenter har kommit i kontakt med”. Didaktikern Molly menar att många 

lärare är påverkade av gamla traditioner. Dessa tillsammans med läromedel med 

diskussionsfrågor, styr många gånger i klassrummet.8 Alltså finns det anledning att 

uppmärksamma C3: s åsikt i denna fråga, då han precis som forskningen anser att 

lärarstudenterna påverkas av litteraturen under utbildningen. 

c) Om ja: På vilket sätt då? Om nej: Hur bestämmer du litteraturinnehållet då?

Även i denna fråga har lärarna skiftande svar, och två typiska förhållningssätt är enligt 

följande:

F1: Tänker på att alltid även plocka fram kvinnliga författare. Anknyter till filmer och böcker som 
populära i dagsläget för att väcka intresse.

C1: Det är oftast mycket enklare att använda de texter som finns i de läromedel vi använder och till 
dem finns ofta studieuppgifter.

Dessa två ytterligheter visar hur lärarna ser på sitt uppdrag. En del använder fritt det 

material som de själva har samlat till sig genom intresse och undervisningserfarenhet. 

    Andra stödjer sig i stor utsträckning på de litterära antologier som finns tillgängliga i 

skolan. Forskaren Lars Brink menar i  ”Skönlitteraturens väg till klassrummet, - om 

läsarkarriär, skolkanon och verklighetsanpassning” att lärarnas tidiga läsupplevelser 

påverkar och har mycket stor betydelse för vad de senare kommer ta in i 

litteraturundervisningen. Han konstaterar  förvånat att lärarutbildningens påverkan i 

denna fråga är liten.9 Det verkar som om många lärare använder sig av skolans egna 

litteraturlistor som arbetslagen på skolorna ofta har tillgång till. Dessa brukar användas 

som stöd till den undervisade läraren och man kan ana att dessa listor har en stor 

traditionell tyngd och är styrda av både tillgången av litteratur, samt vilken litteratur 

som får stort utrymme i antologierna. 

8 Molloy, s. 76.
9 Lena Kåreland (red.) Läsa bör man...? - den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Stockholm, 2009, 
s. 59-60 f.
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d) Påverkas/styrs du av bokförlagens utgivningar av 

litteraturhistoria/antologier/levande texter med deras innehåll och dess 

tillgång/tillgänglighet?

I denna fråga anser åtta lärare av nio att de använder sig av och styrs av antologier i 

undervisningen. Alla utom en svarade ja på denna  fråga. F1 hänvisar bland annat till skolans 

resurser: ”Ja, naturligtvis i och med att det skulle bli alltför omfattande kopiering annars. Jag 

är i stor utsträckning hänvisad till de texter som finns i våra antologier. Vi har dock tillgång 

till flera läromedel och kan byta/låna av varandra. Vi har också ett bra bibliotek”. F3 redovisar 

för sin inställning:

 
”[...] Jag tycker alltid att det är roligt att läsa nyutgivna litteratursamlingar för att få input och 

inspiration till egen undervisning och få nya perspektiv på texter. Jag upplever att innehållet i 

nyutkomna antologier inte förändras så radikalt, de klassiska texterna är med, en del nytillkomna 

texter kan kännas inspirerande och som jag absolut, beroende på hur vi jobbar just då, gärna 

använder. Många gånger är frågor och arbetsuppgifter till texterna kan vara utformade annorlunda 

och på bättre sätt och det kan kännas inspirerande att jobba med”.

 C3 svarade dock nej och sa att styrningen kan komma senare efter längre

undervisningserfarenhet.: ”[…] Jag upplever att innehållet i nyutkomna antologier inte 

förändras så radikalt, de klassiska texterna är med...”. 

    Denna åsikt verkar flera inom skolvärlden dela och bokförlagens litteraturantologier 

påverkar lärarna mycket. Detta speglar det samhälle som vi levt i under större delen av 1900-

talet, då skolan har varit traditionsbunden och då litteratur har lästs via böcker. Numera på 

2000-talet slår den digitala undervisningsformen alltmer igenom ute i skolorna och 

undervisningsmaterial och böcker är digitala. Detta tillsammans med ”multimedia”, där lärare 

plockar in teater, film och så vidare, gör att den idag långsamma förändringsprocessen står 

under radikal omvandling. 
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2.4.  Litteraturval i undervisningen

e) Nämn fem böcker som du alltid tar upp/diskuterar/läser med eleverna i Svenska B  - 

undervisningen.

Grupp F:

F1: 

           1. Den unge Werthers lidanden (Goethe)

           2. Frankenstein (Shelley)

           3. Svindlande höjder (Bronte)

           4. Förnuft och känsla (Austen)

           5. Det går an (Almqvist)

F2: 

1. Candide (Voltaire)

2.  Èmile (Rousseau)

3. Robinson Crusoe (Defoe)

4. Flugornas herre (Golding)

5. Processen (Kafka)

6. Brott och straff (Dostojevskij)

F3:

1. Iliaden/Odysséen  (Homeros)

2. Shakespeare 

3. Robinson Crusoe (Defoe)

4. Frankenstein (Shelley)

5. Kallocain (Boye)

F4:

1. Candide (Voltaire)

2. Den unge Werthers lidanden (Goethe)

3. Thérèse Raquin (Zola)

4. Oliver Twist (Dickens)

5. 1984 (Orwell)

6. Frankenstein (Shelley)
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F5:

1. Candide (Voltaire)

2. Dickens romaner

3. Zolas verk

4. Canterbury tales (Chaucer)

5. Tjänstekvinnans son (Strindberg)

F6:

1. Iliaden/Odysséen (Homeros)

2. Frankenstein (Shelley)

3. Robinson Crusoe (Defoe)

4. Gullivers resor (Swift)

5. Gösta Berlings saga (Lagerlöf)

Grupp C:

C1:

1. Frankenstein (Shelley)

2. Thérèse Raquin (Zola)

3. Iliaden och Odysséen (Homeros)

4. Brott och straff (Dostojevskij)

5. Kejsarn av Portugallien (Lagerlöf)

C2:

1. Romeo och Julia (filmversion) (Shakespeare)

2. Brott och straff (Dostojevskij)

3. Doktor Glas (Söderberg)

4. Ett anspråkslöst förslag (Swift)

5. Den unge Werthers lidanden (Goethe)

C3:

Jag har inte gjort detta ännu, men Candide, Brott & straff, Körsbärsträdgården, Doktor Glas,  

1984/Kallocain. Viktiga verk.
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Summering:

1.  Frankenstein (Shelley) fem lärare

2. Brott och straff (Dostojevskij) fyra lärare 

3. Den unge Werthers lidanden (Goethe) tre lärare

4. Iliaden/Odysséen (Homeros) tre lärare 

5. Candide (Voltaire) tre lärare 

6. Robinson Crusoe (Defoe) tre lärare

7.  Thérèse Raquin (Zola) två lärare 

8.  Doktor Glas (Söderberg) tre lärare

9.  Kallocain (Boye) två lärare 

10.  1984 (Orwell) två lärare 

11. Svindlande höjder (Bronte)

12. Förnuft och känsla (Austen)

13. Shakespeare

14. Flugornas herre (Golding)

15.  Èmile (Rousseau)

16. Oliver Twist (Dickens)

17. Processen (Kafka)

18. Dickens romaner

19. Zolas verk

20. Canterbury tales (Chaucer)

21. Tjänstekvinnans son (Strindberg)

22. Gullivers resor (Swift)

23. Gösta Berlings saga (Lagerlöf)

24.  Kejsarn av Portugallien  (Lagerlöf)

25. Romeo och Julia (filmversion) (Shakespeare)

26. Det går an (Almqvist)

27. Ett anspråkslöst förslag (Swift)

28. Körsbärsträdgården (Tjechov)

Alla dessa böcker läses inte i original eller som hela verk, utan det är vanligt att lärare låter 

eleverna läsa vissa viktiga kapitel som klassen sen gemensamt diskuterar. Exempel på dessa 

verk är  Brott och straff, Illiaden och Odysséen som med sina stora volymer anses ta för lång 

tid att läsa igenom.  Av nio lärare använder fem Shellys Frankenstein  
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litteraturundervisningen, och flera lärare menar att romantiken som epok är populär bland 

eleverna och dessutom anses Shellys verk innehålla så många viktiga frågeställningar som än 

idag är relevanta för eleverna. 

     Undersökningen visar att 28 titlar finns med i det material som lärarna använder 

regelbundet  i Svenska B. Alla titlar tillhör klassikertraditionen, vilket innebär att de finns 

med i de flesta antologier och läromedel för litteraturhistoria. Av undersökningsresultatet att 

skåda torde det finnas trender och andra påverkansmekanismer som resulterar i denna relativa 

samsyn i litteratururval. Filmer är en stor influensfaktor, och säkert spelar både tillgänglighet 

och nyöversättningar av äldre litteratur en betydande roll för urvalet. Samtidigt har den 

undervisande läraren troligtvis det största ansvaret för elevernas litteraturpåverkan, 

tillsammans med elevernas egna uppväxtmiljöer med bokläsning. Detta spelar en betydande 

roll i elevens fortsatta läsutveckling senare i livet. Forskare som Molloy menar att läraren har 

ett ansvar att uppmuntra eleverna i läsning. Hon förklarar att i läraruppdraget måste den 

professionelle läraren inte bara uppmuntra till läsning – utan även läsning med tanke och 

utrymme för reflektion.10 Samtidigt resonerar hon:

Om textens betydelse skapas i transaktionen mellan läsare och text, så bär inte heller en text på en 
enda mening. Den innehåller inte heller vissa frågor eller värderingar som ständigt kan aktualiseras 
på samma sätt för varje läsare i grupp. Det innebär att skolan bör sträva efter ett bredare och mera 
varierat textval. Den rutinisering av lärares metodiska gestaltning som innebär att man varje år 
läser samma bok i samma årskurs, bör helst undvikas.11

Molloy har säkert rätt, men det verkar vara ytterst svårt att praktiskt följa hennes råd.

Läraren har i Svenska B en uppgift att lära ut en övergripande förståelse av litteraturhistorien, 

och samtidigt lyfta fram intressanta verk, författare och epoker. 

    Stefan Lundström som är forskare i didaktik, förklarar att lärares förhållningssätt till 

litteraturen och didaktiken beror dels på lärarens egen sociala bakgrund, och dels på vilken 

erfarenhet som läraren har främst via undervisning. Han menar att till exempel en nyutbildad 

lärare inte har blivit socialiserad in i skolans kultur, vilket ofta leder till en avvikande syn på 

undervisningen. Men Lundström påpekar att svensklärarnas undervisningsmaterial och 

didaktiska metoder inte heller är enhetliga.12

10 Molloy, s. 70. 
11 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund, 2003, s. 301. 
12 Stefan Lundström, Textens väg, - om förutsättningar för textval i gymnasieskolans svenskundervisning, Umeå 
universitet, 2007, s. 20.
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2.5. Riktlinjer i litteraturundervisningen

8: a) Ska skolan i Sverige ha en litteraturens kanon som styrmedel och hjälp till 

litteraturundervisningen, så att alla elever får samma litterära grundbas?

Samtliga lärare i undersökningen är positiva till en litteraturens kanon i skolan. De anser att 

kanon ska inspirera och vägleda – inte styra undervisningen. C1 tycker att en kanon skulle 

vara bra om den inte blev för omfattande. Fler lärare var inne på att en ”light” kanon skulle 

vara bra, för då kunde lärarna ha en grund att stå på samtidigt som de kunde välja till den 

litteratur som de ansåg att den elevgrupp de undervisade skulle ha nytta och glädje av. Detta 

resonemang är intressant och spännande. Kanske kommer det direktiv från politiskt håll 

framöver som bidrar till att skapa en nationell ”light” kanon? 

b) Om ja eller nej: varför?

Det anmärkningsvärda i denna del av studien är att F1 och C1 har exakt samma formulering 

som svar, vilket pekar på en gemensam syn på kanon i skolan: F1/C1: ”Det skulle garantera 

en större likvärdighet mellan skolor och kanske även utgöra ett bra påtryckningsmedel för att 

få köpa in en viss miniminivå av böcker”.  Det finns samtidigt stora risker med att konstruera 

en litteraturens kanon. Till exempel menade författaren och debattören Viktor Rydberg under 

1800-talet i en artikel om ”Modersmålets litteratur i skolorna”, att till och med grekerna hade 

insett poängen med att genom litteraturen ”[...] bilda enkla, kraftfulla, sköna och harmoniska 

människor”.13 Denna mening kan låta konstig i vår samtids öron, men trender och kulturella 

tankar växlar ständigt, både i litteraturen och i verkligheten. Rydbergs uttalanden kan väga åt 

det nationella hållet då han levde i en tid då nationalismen stärkte sin roll. Nationalismens 

följder i Europa fick senare en ödesdiger konsekvens i och med första världskrigets blodbad. 

Flera ismer kom att bildas under 1800- och 1900-talen så som socialismen, kapitalismen, 

fascismen, nazismen och kommunismen. Det är viktigt att påpeka detta i anslutning till citatet 

ovan. Detta enskilda argument från en ledande och populär litterär debattör från 1800-talet får 

här stå som symbol för en allmän varning till bildandet av en smakstyrande kanon, då risken 

är stor att sociala, ekonomiska och politiska hänsyn tas in i kanonbildningen, och därmed blir 

den inte ”tidlös” utan extremt tidsberoende. Utvecklingen tenderar dessutom att eskalera, så 

en eventuell kanon torde bli inaktuell mycket fort. Detta bör iakttas.  

13 Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse, Universitetet i Linköping, 1989. s. 81. 
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2.6. Kritiska synpunkter på läroplanen

9. a) Tycker du att det är något problem att elever som undervisas i Svenska B runt om i 

Sverige får olika mycket litteraturundervisning, och att de även får lära sig olika 

litterära ramar, där kvantitet och kvalitet skiftar mer eller mindre från kommun till 

kommun, skola och lärare?

Återigen är nästan alla utfrågade eniga om svaret; åtta av nio svarar att de upplever bekymmer 

med att litteraturundervisningen saknar styrmedel för att garantera att alla elever i Sverige får 

samma grundinnehåll. För att visa exempel på hur svaren skiftade i dessa grupper, visas här 

fyra åsiktsinriktningar. F5: ”Ja, det blir ett problem. Jag anser att utbildning är en rättvisefråga 

och då måste kurserna och så stora delar av innehållet vara likartade. ”

C3: Nej, är det behöriga lärare är deras utgångspunkt alltid kursplanen och då bör man också veta 
vad som är viktigt för eleven, däremot är det alltid bra med mallar och förslag på vad som kan vara 
viktigt att ta upp för inspirationens skull, men aldrig styra vad en lärare i detalj ska och måste ta 
upp på undervisningen.

Ovanstående kommentarer visar skillnaderna.  Problemet med C: s resonemang är att 

lärarkåren inte verkar ha en samsyn på vad kurs- och ämnesmålen ska mynna ut i, och 

det är ett stort problem i sig då kursplanen idag inte är detaljerad, utan mer informerar i 

övergripande drag om målsättningen. Vidare resonerar andra informanter:

C1: Ja, det kan så klart vara ett problem om undervisningen inte följer kursens mål.
Men jag kan inte se hur man ska komma ifrån det här problemet om man inte har större insyn 
utifrån i arbetet. T ex ska naturligtvis nationella prov bedömas av utomstående, och inte av 
skolans lärare.

C2: Absolut ett problem, då det inte finns angivet i kursplanerna exempelvis ett minsta antal hela 
verk som bör studeras, hur mycket tid som ska ägnas åt litteraturstudier osv. Detta kan innebära 
att vissa elever har betydligt högre krav på sig, läser många och tunga texter, medan andra bara 
läser brottstycken av texter och ”glider” igenom studierna.

C1 menar att en lösning på problemet med eventuella orättvisor i och rättning av 

nationella proven är att externa lärare ska sköta elevernas rättning – inte elevernas egen 

lärare. Med detta följer en misstanke om risk för jäv och detta borde Skolverket 

tillsammans med lärarkåren och riksdagen ha bearbetat. Det finns orsak att  tillsätta 

utredningar som iakttar hur, och om lärarnas olika undervisningsformer eventuellt kan 

orsaka kvalitetsskillnader och därmed utsätta eleverna för en ojämlik undervisning, med 

ojämn kvalité som följd. Hjälp av externa granskare bör således användas för kontroll 
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av undervisningen. Detta borde ses som en allvarlig iakttagelse, då lärare har följande 

skyldighet enligt lag: 

Skollagen  kap.1  Allmänna  föreskrifter/Utbildning  för  barn  och  ungdom:  2:  §  Alla  barn  och 
ungdomar skall [...] Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet. 14

Alltså; om en likvärdig utbildning inte erbjuds, borde detta undersökas mera ingående. 

C2 har den uppfattningen att bristen på detaljstyrning eller vad målet för ämnet 

egentligen är, kan skapa problem även för eleverna som då inte vet vad de ska relatera 

till, då kursplanen/ämnesplanen är såpass otydlig. 

    Angående kanonisering i litteraturundervisningen menar dessutom Brodow & 

Rininsland att många lärare är trygga med att ha lokala kursplaner som mera detaljerat 

styr stoffhanteringen i svenskundervisningen. De påpekar att den troliga orsaken till 

detta är att skolan och lärarna vill ha en likvärdig undervisning.15 Brodow & Rininsland 

varnar för att en alltför mångtydig kursplan kan få tydliga negativa konsekvenser: 

Om läraren inte kan verbalisera kvalitetskraven kommer elevernas fokus att ligga på kvantiteten: 
hur många texter man ska ha läst och hur många analyser man ska lämna in.16

De fortsätter med att förklara att många lärare i debatter upplever att kursplanerna och nya 

direktiv kommer i ständigt flöde, vilket skapar ett splittrat arbetsklimat, och dessutom 

inkräktar på lärarens profession. Läraren ska själv kunna förmedla kvalitativ undervisning till 

eleverna.17 Forskning visar att kursplaner tidigare hade en större styrning i textvalet, men med 

Lpo94 och Lpf94 har det skapats en mer allmänt hållen ämnesplan där detaljstyrningen har 

försvunnit.18 Samma forskning påpekar att det är läraren som styr litteratururvalet, även om 

många lärare låter sina elever vara med i beslutsprocessen. Men detta är endast skenbart, 

menar forskarna, då det är tre viktiga saker som styr litteraturundervisningen: Lärarens 

didaktiska mål. Lärarens kunskap om elevers mognad och förmåga att ta till sig litterära 

texter. Elevers tips och önskemål.19

14 Skollag (1985:1100),  kap.1; 2 §.
15 Bengt Brodow & Kristina Rininsland, Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori, Lund , 2005, 
s. 60.
16 Brodow & Rininsland, s. 64-65 f.
17 Brodow & Rininsland, s. 65. 
18 Brodow & Rininsland, s. 129.
19 Brodow & Rininsland, s. 129-130 f.
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Således kommer elevernas önskan om litteratur sist och detta rimmar illa med det senaste 

decenniets fokus på elevdemokrati och uppfattningen att deras inverkan skulle förbättra 

arbetsklimatet i skolan. 

3. Slutsats/ diskussion
Till att börja vill jag varmt rekommendera att använda dataintervjumetoden när så är möjligt 

för uppsats- eller avhandlingsskrivande.  Av slumpmässiga skäl blev det en ojämn 

könsfördelning i studien, men huvudspåret för denna uppsats gäller inte genusanalys. Denna 

könsfördelning kan dock bero på att många fler kvinnor än män arbetar som gymnasielärare i 

svenska, samt att jag inte aktivt hade en ambition att finna lika många av vardera kön. 

    En annan utstickande faktor när det gäller intervjuunderlaget, är att den enda manliga 

läraren som är med har arbetat kortast av dem alla – inte ens en termin! Men jag ansåg detta 

ändå vara intressant för att få en bild av synen på litteraturen i skolan, inte bara från de erfarna 

lärarna, utan även från en lärare som representerar den nya  generationen gymnasielärare. Då 

hela undersökningen stödjer sig på ett begränsat antal individer, har jag givetvis tagit med 

annan nationell forskning i detta ämne eller i angränsande sådana. 

    Forskarna Bengt Brodow och Kristina Rininsland menar att det är nödvändigt för lärare att 

vara orienterade i elevernas litteraturvärld. De hävdar att läraren bör känna till ungdomarnas 

bokintresse, för att sedan kunna vägleda dem till mera avancerad och kvalificerad läsning.20 

De poängterar att lärare inte ska ha dåligt samvete om de läser böcker utifrån sin egen privata 

smak. Det viktiga är att lärarnas läslust smittar av sig till eleverna, och att de tillsammans med 

läraren får upp ögonen för nya litterära fält, samt att undervisningen ger ungdomarna fler 

verktyg till textanalys och kritiskt tänkande.21 Dessa ovan fakta bör nog kunna likställas med 

de flesta informanternas åsikter och strävanden i litteraturundervisningen. 

     En rapport från ”Skolverkets lägesbedömning 2003” visade att 90 % av de  lärare som 

undervisar i svenska menar att de trivs i skolan och med undervisningen. Dessutom känner de 

engagemang och arbetsglädje. Men samtidigt upplever 70 % av lärarna att de har en tung 

arbetsbörda och att de är trötta och utarbetade, då lärarna har inte fått mera förberedelsetid att 

planera lektioner.22  Detta kan tolkas som att lärare, och i synnerhet gymnasielärare i svenska, 

har ett svårt uppdrag att utföra, särskilt när förändringar av arbetsvillkoren och 

förutsättningarna för lärarnas arbete ofta växlas, genom nya budgetar och läroplaner. 

20  Brodow & Rininsland, s. 49. 
21 Brodow & Rininsland, s. 49-50 f. 
22 ”Skolverkets lägesbedömning”, s. 94. 
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Andra viktiga förändringar menar Brodow och  Rininsland, är att kvalitetskraven på 

undervisningen har ökat, samt att lärare nu måste än mera ta hänsyn till och ansvara för 

elevernas sociala och personliga utveckling.23 Dessutom påtalar Brodow och  Rininsland att 

flertalet lärare använder sig av framför allt den egna empiriska erfarenheten från sin 

profession, och även råd från kollegor som kunskapskälla.24 Detta kan ses som självklarheter, 

att lärare hjälper varandra med tips och råd både med undervisningsmaterial och även med 

didaktiska val. Men faktum är att skolans värld är mycket traditionsbunden och didaktiska och 

pedagogiska nyheter utvecklas och förändras långsamt. 

     Åter till litteraturläsningen i skolan. Gunilla Molloy menar att lärare måste ha läst den text 

som eleven ska redovisa. Detta anses vara viktigt då läraren framstår dels som kvalificerad 

läsare, och dels visar engagemang och delar läsupplevelsen.25 

    Läraren har många svåra val att göra i klassrummet, och flera av dessa svårigheter kommer 

från att läraren ska undervisa många elever samtidigt, som ofta har en stor kunskaps- och 

motivations spridning när de kommer till gymnasiet. Detta försvårar lärarens arbete. 

    En annan problematik är att kursplanen i svenska nämner knappt äldre litteratur, vilket 

Brodow & Rininsland menar ger lärarna frihet att välja vilken litteratur och hur mycket som 

ska ingå i undervisningen.26 Ett vanligt problem som lärare har när de presenterar äldre 

litteratur är att många elever tycker att texterna och språket är svårtillgängliga. Men vissa 

lärare löser detta med att till exempel byta ut något av William Shakespeares dramer mot 

filmvisning.27 Gun Malmgren menar att för att en lärare ska få skeptiska elever att läsa krävs 

att läraren har goda argument, samtidigt som dessa framförs på ett begripligt sätt för eleven.28 

    Forskaren Jan Thavenius förklarar att historiesynen påverkar undervisningens innehåll och 

att elevernas föreställnings- och erfarenhetsvärld måste relateras till det innehållsliga i till 

exempel litteraturen. Han menar även att läsning av skönlitteratur kan vara en förmedlande 

länk till att förstå historiska teorier och strukturella samband.29 En av slutsatserna man kan dra 

av denna tanke är att litteraturundervisningen gynnas av en stor frihet, där kursplanerna och 

ämnesmålen inte inskränker lärarens ambitioner till ämnesinnehållet. Men hur skulle en 

detaljerad plan se ut? Vem bestämmer vilken litteratur som är viktig? Handlingsfrihet för 

lärare torde ge en större chans till framgång i undervisningen.  

23 Brodow & Rininsland, s. 51. 
24 Brodow & Rininsland, s. 70. 
25 Brodow & Rininsland.  s. 71-72 f.
26 Brodow & Rininsland, s. 77. 
27 Brodow & Rininsland, s. 78. 
28 Brodow & Rininsland, s. 91.
29 Johan Elmfeldt, Läsningens röster, om litteratur, genus och lärarskap, 1997, s. 315.
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Även forskaren Kristina Rininsland har i sina studier klarlagt att flertalet lärare önskar att 

äldre litteratur i kursplanen införlivades, men att många lärare samtidigt är nöjda med 

undervisningsfriheten och med sina lokala kursplaner.30 Rininsland avslutar med att ge råd till 

lärare: Vi måste skapa en god klassrumsmiljö, så att eleverna vågar delta i litteratursamtal 

[…] Att gå i dialog med eleverna, […] ...att reflektera och sätta ord på det man läst och 

samtalat om tillsammans med eleverna.31 Dessa viktiga litteratursamtal görs i klassrummen, 

men beroende på vilken elevgrupp läraren har, avgörs djupet och dels inriktningen på dessa 

samtal. 

    Båda didaktikforskarna Brodow och Rininsland menar att läraren själv är den bäst lämpade 

att utveckla sin egen yrkesutbildning, och de är tveksamma till tvångsåtgärder.32 Denna syn 

anser jag dock vara tveksam, då den enskilde läraren både behöver inspireras och 

vidareutveckla sin repertoar via universitet och högskola. Stora delar av lärarkåren får nu 

statligt finansierad fortbildning.33 Andra reflektioner som Brodow och Rininsland gör är att de 

påpekar hur betydelsefullt det är att läraren entusiasmerar sina elever till fortsatt bokläsning.34

     Forskarna Bengt Brodow och  Kristina Rininsland hävdar i sin läroplansanalys att 

styrdokumenten för litteraturen i svenskämnet är för generellt hållna.35 De påpekar även att en 

alltför detaljerad kursplan kan medföra att lärare inte får utrymme att experimentera med 

texter, som läraren vet att eleverna engagerar sig i.36 Dessutom menar de att nackdelarna kan 

bli stora om lärarens frihet inskränks; när utrymmet för textanalys med mera åsidosätts på 

grund av detta.37 

    Resultatet av denna uppsats visar att ett flertal av de tillfrågade lärarna var positiva eller 

mycket positiva till att skolan skulle utveckla en litteraturens kanon ”lightform”. Dessutom 

varnar litteraturvetaren Ann Steiner för vilka konsekvenser en svensk litterär kanon kan få. 

Steiner förklarar att när Folkpartiet gjorde ett politiskt utspel, det som senare skulle utvecklas 

till ”kanondebatten” 2006 argumenterade Folkpartiet: ”Svenska språket bör ha en gemensam 

bas av litteratur, som på så sätt kan förstärka och medvetandegöra vad svenskhet innebär”. 

Utspelet menar Steiner, svarade inte på frågorna: Vem gör urvalet? Vilka värdekriterier ska 

användas?38 Forskaren Lena Kåreland poängterar detta genom att påpeka att skolan är 

30 Brodow & Rininsland, s,  230.
31 Brodow & Rininsland, s. 239. 
32 Brodow & Rininsland, s. 52. 
33 Lärarlyftet – en klok och lönsam investering, (2009).
34 Brodow & Rininsland, s. 59.
35 Brodow & Rininsland, s. 7-18. 
36 Brodow & Rininsland, s. 60. 
37 Brodow & Rininsland, s. 60. 
38 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, 2009, s. 215-216 f. 
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mångkulturell och att en alltför snäv fokusering av västerländsk kanon då är missvisande för 

eleverna.39 Således finns det flera forskare som menar att en litteraturens kanon i skolan inte 

bör tas upp såsom en obligatorisk litteraturlista, utan i stället bör skolans traditionsbundna och 

lärarnas liknande litteratur användas med förnuft och omsorg. 

    En annan aspekt angående undervisningen ger forskarna Olin-Scheller, som menar att 

forskning visar att klassrumsundervisningen tenderar att vara ”monolitisk” där eleverna inte 

kan påverka undervisningen nämnvärt. Detta leder till en ensidig undervisningsform, där 

eleverna blir förlorarna. Hon förklarar att det kan vara svårt för lärare att undervisa med fokus 

på dialog.40 Men Olin-Scheller påpekar i sin doktorsavhandling41 att det finns en risk när 

lärare gör kurserna lättare i svenskämnet. Hon  menar att alla gymnasieelever har rätt att 

utveckla sin kunskap (och få professionell hjälp av lärare) genom bland annat klassiker, 

kanontexter med mera. Dessutom anser hon att lärare måste utgå från elevers litterära 

utgångspunkt, och där försöka utveckla den. Hon varnar för en allt för statisk kanonisering, 

och för att elever får lära sig för mycket om författares liv, och att endast delar i böcker 

granskas i undervisningen. 

     Olin-Scheller vill även att flera hela litterära verk skall läsas och analyseras i skolan,42 men 

litteraturforskaren Harold Bloom menar att det inte går att lära elever att älska 

litteraturläsning, då han hävdar att läsning är ett ensamarbete, och att läsningen i sig inte 

fostrar människor att bli bättre samhällsmedborgare. Bloom har tagit fram det han kallar 

läsandets tidsåldrar: den aristokratiska, den demokratiska, den kaotiska och nu – den visuellt 

orala. Bloom har en relativt liten förhoppning om läsningens eventuella stora utbredning i ett 

globalt sammanhang.43 Vidare förklarar Bloom att han är skeptisk till traditionen som hävdar 

att läsning utvecklar individens omtanke och föreställningsförmåga gentemot sin omgivning, 

att den inbitne storläsaren skulle vara en godare människa - just för att hon läser!44 

    Det är en bitvis dyster analys Bloom ger, men det finns andra synsätt inom forskarvärlden 

om huruvida eleverna formas av litteraturen, och en träffande summering som dessutom är en 

intressant tanke kring den didaktiska lärarrollen har Kjell Granström45 författat: 

Den självsvåldige läraren kan mena sig vara mera professionell, eftersom han vid sin planering 
utgår från de i situationen mest relevanta faktorerna: klassens intresse och förmåga och sin egen 
ämnesmässiga och didaktiska specialistkompetens. […] att undervisningssituationerna är så 

39 Lena Kåreland (red.), s. 10.
40 Olin-Scheller, s. 230.
41 Olin-Scheller, s. 232. 
42 Olin-Scheller, s. 233. 
43 Harold Bloom , Den västerländska kanon, 2000, s. 575. 
44 Bloom, Hur du ska läsa, och varför, 2001, s. 20-21 f.
45 Brodow & Rininsland, s. 65. 
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mångfaldiga, nästan unika, att ingen kursplan kan täcka upp dem och att därför lärarens frirum 
måste vara mycket stort. […] att de centrala kursplanerna är bestämda av politiker utan tillräcklig 
fackkompetens […] Vilket skulle då kunna vara ett kriterium för att lärare är professionella? 
Kanske det att de aldrig lockas till slentrian, att de ständigt i samspelet med eleverna omprövar sin 
egen mentala modell och förhåller sig självkritisk mot den, att de att de är mycket noga med att 
utvärdera sin undervisning och lyssna till var och en av sina elever, att de också lyssnar till 
kollegor som använder andra modeller och tar till sig och begrundar vad de har att berätta. Att de 
flitigt besöker sina kollegors lektioner och samtalar med dem om sina iakttagelser. 46

Granström menar med ”den självsvåldige läraren”, att det är den som lyssnar, omprövar och 

reflekterar över sitt arbete. Denna slutsats kommer även Brodow och Rininsland till, och de 

hävdar efter ett flertal intervjuer med lärare, att detta stämmer.47 Samtidigt som forskaren Gun 

Malmgren menar att lärare inte kan komma med argument att just läsning förbättrar 

läsförmågan och utvecklar ordförrådet; eleverna genomskådar detta menar hon, och påpekar 

att elever kan hävda att dessa två förmågor även inövas i läsning av facklitteratur, tidningar 

med mera.48 Malmgren fortsätter: 

Istället måste man bland eleverna marknadsföra de inte så bevisbart nyttoinriktade argumenten att 
skönlitteraturen ger oss tillfällen att möta människor med deras livsöden, relationer, tankar och 
känslor i en helt annan rikedom än ett vardagsliv kan erbjuda och att man i litteraturen får uppleva 
en mångfald miljöer i nutid och gången tid. Genom detta växer man som människa och kan också 
få mera stimulerande arbetsuppgifter och rikare fritidsintressen. 49

Det finns kritik mot att skolan tar sig rätten att forcera elever till läslust. Didaktikforskaren 

Maria Ulfgard har skrivit att hon tror det är en utopi att alla elever ska utveckla en läslust. 

Hon ifrågasätter varför skolan ska få eleverna att uppleva passion för romanläsning, när 

eleverna mestadels läser för att de måste – inte för läsupplevelsen skull!50 Andra synvinklar är 

till exempel Brodow och Rininsland som poängterar att om skolan ska ha till uppgift att skapa 

läsintresse, så får inte lärarna avskräcka eleverna med tråkig och svår litteratur. De menar att 

flera undersökningar tyder på att ungdomar föredrar populärlitteratur; gärna med biografisk 

bakgrund.51 Eleverna efterlyser böcker som har ett enhetligt tema och som har ett tydligt 

perspektiv. Detta anser jag kan tolkas som att många skolelever vill ha böcker som har tydliga 

berättelser, där läsaren slussas igenom historien tillsammans med berättarrösten. Det verkar 

finnas ett liknande behov i andra kulturmedier som till exempel film; där majoriteten väljer 

”mainstream”, där filmerna är skapta att tilltala flertalet människor, och där tittaren 

omhändertas, samt där mycket är explicit och där mångtydigheten ofta lyser med sin frånvaro. 

46 Brodow & Rininsland, s. 65-66 f. 
47 Brodow & Rininsland, s. 66. 
48 Brodow & Rininsland.  s. 92.
49 Brodow & Rininsland.  s. 92.
50 Brodow & Rininsland. s. 93.
51 Brodow & Rininsland, s. 95. 
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Arbetslivsforskaren Curt Andersson gjorde år 2000 en studie där han siar om det framtida 

yrkeslivet. Han kommer fram till att i de flesta yrken kommer att vara under ständig 

förändring när det gäller teknik, produktion och organisation. Andersson påpekar att det blir 

en livslång kompetensutveckling för alla.52 Om man relaterar detta till denna uppsats klargörs 

syftet med litteraturundervisningen i gymnasieskolan – eleverna behöver dels lära sig att 

förstå avancerade texter (information), och dels måste alla ungdomar ha en beredskap både 

verbalt och skriftligt för att kunna klara av ett framtida arbetsliv. Många lärare delar nog min 

åsikt att denna textträning är roligare och nyttigare med litteraturläsning, än via 

faktainlärning. 

     En annan slutsats som jag drar genom denna uppsats undersökning är att det inte är 

tillrådligt att konstruera en litteraturens kanon, då historien berättar för oss att människor 

tidigare har använt litteratur som instrument för social och politisk påverkan. Detta måste ses 

som en varningsklocka; att grupper i samhället återigen vill frammana en litteraturkanon som 

är fostrande. Litteraturen ska fungera som ett hjälpmedel till att öppna  människors 

tankeverksamhet; gärna ett instrument för kritiskt tänkande om vår tillvaro och vårt liv. Att 

sedan skönlitteraturen många gånger kan anses vara bildande, kontemplativ, eller rent av 

njutningsfull – kan i detta fall bara anses som ett fantastiskt plus! Vi bör använda litteraturen 

som förlösande för tankar och bildning – inte som en styrning, där eleverna undervisas i rätt 

och fel. Denna risk menar jag finns om skolan ska skapa en litteraturens kanon. Dessutom har 

jag under uppsatsens uppbyggnad tagit del av informanternas svar och  forskning, och finner 

det således nödvändigt att varna för en stor tilltro att en litteraturens kanon skulle hjälpa 

elever och lärare till att få ett gemensamt kulturellt arv, med betoning på det svenska. Som 

avhandlats tidigare i denna uppsats påvisar forskning att litterär smak och sociokulturella 

ambitioner gör att det som anses vara ”rätt” idag troligtvis är ”fel” i morgon. Jag har nämnt 

nationalismen som ett historiskt varnande exempel, där en alltför snäv syn på litteratur kan 

leda till att eleverna hindras från att ta del av den globala kultur som nu hamnar i allt större 

fokus. Dessutom måste det vara utomordentligt svårt att konstruera en litterär kanon, även om 

man helt enkelt skulle lösa det genom att ta statistik över de mest använda böckerna runt om i 

landets skolor. Sen kvarstår frågan om vad som ska anses vara ”svensk” och typisk ”svensk 

kultur”. 

     Det som däremot går att ta ställning till är hur lärare ser på kursplanerna och hur lärarna 

följer dessa gentemot ämnesmålen.  Givetvis finns det ett problem med hur varje enskild 

lärare tolkar kursplanerna, men skolorna bör i samråd med Skolverket och 

52  Brodow & Rininsland, s. 96-97 f. 
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utbildningsdepartementet skapa en gemensam samsyn och förståelse för skolans uppgift. Alla 

som arbetar inom skolvärlden måste vara involverade i denna viktiga process. Uppsatsens 

ramar begränsar granskningen så till vida att endast tendenser kan utläsas av undersökningen, 

men mer utförlig forskning på området skulle kunna klargöra om elever får en gemensam 

litterär grund, eller om olikheterna varierar stort mellan klass, skola och kommun runt om i 

landet. Min undersökning visar tendenser att så sker, men jag anser att detta bör undersökas 

vidare, om huruvida eleverna får en alltför ojämlik utbildning i Svenska B. 

    Undersökningen har visat att lärare har stor makt över hur undervisningen i litteratur skall 

genomföras. Detta är både positivt och negativt. Det positiva är att lärarna har möjlighet att 

välja den litteratur som de själva vurmar för och som de vet kan användas just i den elevgrupp 

som de för närvarnade har. Men det negativa är att lärare får ett alldeles för stort personligt 

ansvar, då inga tydliga riktlinjer finns i ämnet. Det kan medföra att kvaliteten växlar vad 

gäller innehållet i litteraturundervisningen i skolan. 

    Denna uppsats påvisar den svåra pedagogiska balansgång som varje lärare måste fundera 

över. Åt ena sidan vill de flesta lärare ha en tydlig kursplan, gärna med en vägledande 

litteraturkanon, men åt andra sidan får den inte vara alltför styrande. Andra svåra 

ställningstaganden som lärarna måste ta hänsyn till är att skolan ska ha likvärdighet i 

undervisningen, men samtidigt måste varje lärare ta hänsyn, dels till hela klassens 

kunskapsnivå och dels se till varje elevs behov. Till synes bör detta ses som ett omöjligt 

uppdrag för lärarna, men i de flesta  fall lyckas eleverna få deras rättmätiga utbildning som de 

förtjänar. Denna uppsats belyser detta komplexa och ibland motsägelsefulla anspråk som 

Skolverket ger till lärarna i uppdrag att utföra. På så vis vill jag med denna undersökning 

påvisa att flera olika forskningssidor och resultat kommer ibland med helt olika resultat, vilket 

bevisar hur ytterst svårt detta ämne är att objektivt granska. 

    Det finns skäl att ytterligare undersöka hur kurs- och ämnesplanerna i Svenska B fungerar i 

praktiken ute i skolorna. Om samma gymnasiekurs runt om i landet tolkas olika, och 

målsättningen är för grumlig och ospecifik, torde detta  leda till att svensklärarna har för stor 

makt över urvalet, och att kvalitén i litteraturundervisningen inte blir jämlik. Det ska inte 

spela roll vem eleverna har som lärare i svenska, utan grundstommen skall vara gemensam 

runt om i landet, detta för att garantera rättssäkerheten i skolan. Detta är även en demokratisk 

fråga; varje elev ska få samma chans oavsett vilken skola eller lärare den har. Skollagen ska 

skydda Sveriges alla skolelever. 
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3.1. Sammanfattning
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken litteratursmak gymnasielärare i svenska 

har privat, samt vilken syn de har på kursplanen. En annan viktig fråga är att granska om 

eleverna får en likvärdig undervisning, då de har rätt till en gemensam ämnesgrund i varje 

skolämne:

1 kap. Allmänna föreskrifter

Utbildning för barn och ungdom

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.53

Uppsatsen är baserad på resultat från informanterna, som alla är verksamma gymnasielärare i 

Uppsala. Undersökningen har gjorts via så kallade dataintervjuer, som tillsammans med 

adekvat forskning ska ge svar på mina frågeställningar som återfinns i uppsatsens början: 

• Vilka är lärarnas privata litterära intressen?

• Ska skolan ha en litteraturens kanon?

• Vilka litterära verk har lärarna med i undervisningen?

• Är kursplanen tydlig gentemot läromålen i litteraturundervisningen?

Det råder stor enighet i flera frågor. Till exempel tycker samtliga tillfrågade att kursplanens 

målsättning är tydlig när det gäller Svenska B.  Hela åtta av nio har svarat ja på att de 

påverkas av bokförlagens utgivningar av bland annat antologier. Samsynen och  urvalet av 

litteratur till kursen är relativt stor. Lärarna verkar ha någorlunda gemensam litterär smak när 

det gäller undervisningen, men den privata läsningen varierar. Alla informanter vill ha en 

litteraturens kanon i skolan – åtminstone en ”light” kanon, där de adekvata verken ska finnas, 

men där läraren själv får styra innehållet beroende på vilken elevgrupp de har.

     Avslutningsvis tycker åtta av nio lärare att det är ett problem att eleverna inte får  likartad 

litteraturundervisning i Sverige. Med dessa fakta som grund blir min slutsats således att trots 

en relativ stor spridning av smakriktningar när det gäller litteratur, verkar gymnasielärarna ha 

ett samlat litterärt innehåll i litteraturhistorieundervisningen. Detta tordes bero på att de flesta 

lärarna tolkar kurs- och ämnesplanen någorlunda lika. Men framför allt pekar forskning på att 

skolan som institution är konservativ och att förändringar sker mycket långsamt, så denna 

53 Skollagen (1985:1100).
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aspekt är troligtvis betydelsefull. Till detta tillkommer att lärarbildningen präglar 

lärarstudenterna, och är med och skapar en litteraturhistoria som anses vara adekvat. Detta får 

även konsekvenser och påverkar litteraturundervisningens innehåll i Svenska B. Genom 

offentliga debatter har politiker förespråkat en litteraturens kanon i Sverige, men detta har 

kritiserats hårt från flera håll i samhället, och jag varnar för en alltför styrd och likriktad 

litteraturkanon i gymnasieskolan, då risken är stor för kulturell exkludering. Dessutom måste 

det bli svårt att välja ut ett fåtal verk från en nästan outtömlig litteraturskatt, och 

avslutningsvis så framkommer frågorna: Vem/vilka ska välja ut litteraturen, och på vilka 

grunder? 

3.2. Framtida undersökningar
Det skulle vara mycket intressant att granska den kommande Läroplanen 2011 (Lgr11), och 

dess målsättning för litteraturen och för svenskämnet i stort. I denna uppsats har jag medvetet 

valt bort den kommande planen på grund av att den ännu inte är aktuell. Jag tror att flera 

undersökningar, helst masteruppsatser och avhandlingar som har mera utrymme för 

granskning och analys, kan hjälpa till att förstå ämnesplanerna och kursmålen, men också reda 

ut värdet av Skolverkets riktlinjer. Just nu råder en trend där många i samhället, även lärare 

som deltagit i denna studie, vill ha tydligare riktlinjer för hur undervisningen skall bedrivas.
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5.  Bilagor

5.1.  Bilaga: 1
Intervjuade lärare:

Fyrisskolan (Första gruppen)

• Gymnasielärare (1/6) Utfört: 2010-09-21

• Gymnasielärare (2/6) Utfört: 2010-09-21

• Gymnasielärare (3/6) Utfört: 2010-09-21

• Gymnasielärare (4/6) Utfört: 2010-09-21

• Gymnasielärare (5/6) Utfört: 2010-09-21

• Gymnasielärare (6/6) Utfört: 2010-09-21

Celsiusskolan (Andra gruppen)

• Gymnasielärare (1/3) Utfört: 2010-10-20

• Gymnasielärare (2/3) Utfört: 2010-10-20

• Gymnasielärare (3/3) Utfört: 2010-10-20

5.2.  Gemensam svarsbilaga

1. Vilken gymnasieskola är din arbetsplats?

Som tidigare sagts så används två stycken gymnasieskolor som referensgrupper till denna 

studie: Fyrisskolan och Celsiusskolan i Uppsala. 

2. Hur gammal är du?

Grupp F: Fyrisskolan med sex medverkande lärare, var åldern enligt följande:

Grupp C: Celsiusskolan med tre medverkande lärare, var åldern enligt följande:

Fyrisskolan (grupp F)         Celsiusskolan (grupp C)

1. 46 1.  62

2. 63 2.  42

3. 39 3.  28

4. 37

5. 60

6. 37
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Genomsnittsåldern för grupp F är 47 år, och för grupp C 44 år. 

3. Vilket kön tillhör du?

Alla lärare i grupp F är kvinnor och i grupp C är två kvinnor och en är man.. 

4. Hur länge har du undervisat i Svenska B?

Fyrisskolan (grupp F) Celsiusskolan (grupp C)

1. 2 år 1.  15 år

2.  cirka 30 år                       2.  10 år

3.  9 år  3.  2 månader

4.  9 år

5.  15 år

6.  9 år

5. Undervisar du i praktiskt och/eller i teoretiskt program på gymnasiet?

Fyrisskolan (grupp F) Celsiusskolan (grupp C)

1.  Teoretiskt 1.  Teoretiskt

2.  Teoretiskt 2.  Teoretiskt

3.  Teoretiskt och praktiskt 3.  Teoretiskt

4.  Teoretiskt och praktiskt

5.  Teoretiskt

6.  Teoretiskt och praktiskt

6. a) Tycker du att ämnesplanen/kursplanen för Svenska B är tydlig om hur eleverna ska 

uppnå sina mål i ämnet när det gäller litteraturen?

Grupp F:

F1: Ja själva dokumenten är tydliga och ger bra ramar och de lämnar spelrum för egna 

variationer. 

F2: Det finns ett stort tolkningsutrymme, vilket är positivt.

F3: Jag tycker att den är relativt tydlig.

F4: Inte så mycket hur de ska uppnå målen, mest vilka mål de ska nå upp till. Dock står 

det ganska ingående vilka moment som ska ingå i kursen. Att de ska läsa litteratur från 

olika epoker och från olika delar av världen, samt känna till den litteraturhistoriska 

utvecklingen.
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F5: Mycket övergripande och luddigt formulerat.

F6: Ja, det är den. Men eleverna själva kan inte alltid ta till sig det de lär sig.

Grupp C:

C1: Tydligt dokument som ger mycket fria ramar.

C2: Ja, på så vis att kursplanen anger syftet med litteraturläsningen.

C3: Kursplanens målbeskrivning ska väl inte berätta hur eleven ska nå målen? Den 

berättar ju bara om vad eleven ska uppnå, ej hur.

b) Om positivt eller negativt: varför, på vilket sätt menar du?

Grupp F:

F1: Vid lärarbyten finns det ett problem i och med att B-kursen löper över två år hos 

oss. I en årskurs 3 är jag därför den tredje läraren på B-kursen. Detta rör dock snarare 

dokumentation än kursplanen. I och med att kursplanen inte är så detaljerad kan jag 

inte med säkerhet veta att t.ex. diktanalys har gåtts igenom av den tidigare läraren. 

F2: Man kan då anpassa sig efter elevgruppen och dess intresse.

F3: I ämnesplanen/kursplanen finns instruktion om att jag som lärare har i uppgift att 

se till att eleven får ta del av olika texter från olika epoker/kulturer. Ansvaret läggs dock 

på mig som lärare att ge eleven de verktyg som behövs för att kunna ta del av 

litteraturen. Som kursplanen är utformad läggs det ett ansvar på läraren själv att välja 

ut det som är viktigt för eleven så att denne/a kan nå målen. 

F4: Bra att det ändå inte är för ingående så att man kan anpassa undervisningen efter 

klassen, tidsschemat m.m. Negativt skulle kunna vara att elever ifrågasätter varför de 

måste läsa så mycket, och att man då ännu tydligare skulle kunna hänvisa till målen.

F5: Det ställer stora krav på lärarens omdöme, det blir inte ”samma kurs” överallt 

vilket leder till orättvisor i kunskapsförmedling och behörighet för eleverna. Det 

orsakar stora skillnader mellan olika regioner beroende på lärarens ämneskompetens 

och intresse för ämnet. Alltså är det inte samma kurs nationellt.

F6: Jag vet vad jag undervisar om, och bryr mig ganska lite om vad som står i 

kursplanen.
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Grupp C:

C1: Bra med friheten att ge mer eller mindre utrymme för de olika epokerna; man kan 

välja att ge större utrymme för modern litteratur om man vill. Önskvärt med en lokal 

kursplan som föreslår mängden av litteratur inom de olika epokerna.

C2: Det är positivt att man som lärare får avgöra hur man ska ta sig fram till målen, och 

anpassa litteraturen och uppgifterna efter elevgrupp.

C3: Jag ser det positivt utifrån att jag som prof. Lärare har fria tyglar att använda min 

ämneskunskap och på så sätt inte blir styrd hur jag ska sköta undervisningen.

7. a) Vad har du för privata litterära intressen?

Grupp F:

F1: Läser gärna vampyrböcker just nu i och med att jag har en dotter som läst flera av 

de populära serierna just nu, läste i och för sig Anne Rice redan under tidigt 90-tal, men 

tröttnade då rätt snabbt. På engelska läser jag böcker som t.ex. Shantaram. Klassikerna 

uppdaterar jag då och då, men de läste jag främst i gymnasieåldern och under min 

utbildning. Tycker i och för sig om böcker som anspelar på klassiker eller är nya 

varianter av dem/alternativt är skrivna ur den andre personens perspektiv t.ex. ”Den 

allvarsamma leken” och ”För Lydia”. Filmer t.ex. Bright Star. Läser periodvis en del 

fantasy. Av lättsamma böcker t.ex. Paolo Coelho.

F2: Blandat. Fransk litteratur och författare som är aktuella. Deckare och 

självbiografier, även filosofi och samhällsdebatt.

F3: Jag läser så mycket jag kan/hinner. Gärna deckare men tycker om att läsa 

ungdomslitteratur, barnböcker, och en och annan roman när tiden finns.

F4: Detektivromaner, socialrealistiska skildringar (även från andra världsdelar), drama, 

böcker som innehåller en personlig utveckling – fiktiv eller realistisk. Helst böcker som 

innehåller någon form av realism.

F5: Allt-deckare, biografier, sliskig litteratur, Starlet för kvinnor, dåliga deckare.  Men 

jag läser inte alltid, ibland flera böcker på samma gång. Jag har starkt läsintresse, men 

när jag själv vill!

F6: Sci-fi, Fantasy, äventyrsromaner. Allt som inte handlar om folk som hade en trasig 

barndom, eller växte upp i yttersta armod. Läser ca 50 böcker om året.
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Grupp C:

C1: Läser mycket skönlitteratur från olika tider och platser och försöker hänga med i 

utgivningen av nya romaner. Försöker läsa så mycket engelsk och amerikansk litteratur 

som möjligt. Läser alldeles för lite ny ungdomslitteratur och har svårt för fantasy. Ser 

mycket film och teater. Är sedan 30 år med i en litteraturcirkel som träffas en gång i 

månaden och diskuterar en läst roman – ny eller gammal.

C2: Jag varvar ”måsten”, dvs ungdomsböcker och nobelpristagare, med allt möjligt 

annat inom skönlitteratur, dock ej så mycket deckare eller biografier. Varvar också 

moderna författare med ”klassikerna”, även svenska med utländska.

C3: Läser mycket fantasy och sci/fi, men även ”kvalitetslitteratur” så som af Kleens 

”Jorden de ärvde” etc. Dock har jag inte hunnit med att läsa så mycket pga. Studier, 

men nu är planen att få läsa för nöjes skull och då blir det nog lite nobelpristagare etc.

b) Anser du att dina egna bokintressen påverkar dig i urvalet av litteratur i skolan?

Grupp F:

F1: Inte så mycket, men jag fokuserar nog lite extra på skräckromantik under 

romantiken. I nyare läromedel ingår dock t.ex. Frankenstein. Kvinnliga författare 

försöker jag också plocka fram och gjorde detta även när de inte var med i antologierna. 

F2: Nej det tror jag inte. 

F3: Ja, i viss mån

F4: Ja, men främst i A-kursen. 

F5: Ja.

F6: Nej, inte direkt, jag läser så lite ”kanoniskt”. Dock försöker jag att lägga till Serier i 

undervisningen så  mycket jag kan. 

Grupp C:

C1: I mycket begränsad utsträckning, men det händer då och då när jag tycker att något 

jag läst skulle kunna intressera mina elever.

C2: Så till vida att jag väljer texter som jag känner att det går att arbeta med, texter 

som jag känner ger någonting, som jag kan skapa givande uppgifter kring. Man gillar 

väl mer att arbeta med vissa texter än med vissa andra.

C3: Så som läget ser ut nu så använder jag mig inte av mitt eget läsintresse utan utgår 

från universitetsstudiernas litteraturlistor från den ”kanon” de använder och tycker är 

viktigt att elever/studenter har kommit i kontakt med.
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c) Om ja: på vilket sätt då? Om nej: Hur bestämmer du litteraturinnehållet då?

Grupp F:

F1: Tänker på att alltid även plocka fram kvinnliga författare. Anknyter till filmer och 

böcker som populära i dagsläget för att väcka intresse.

F2: Jag tar upp författare som tas upp på olika kultursidor eller när vissa författare har 

jubileum osv. T.ex. nobelpristagare mm. 

F3:  I läsningen får jag inspiration till moment i min undervisning, detta ser jag som 

positivt eftersom jag kan inspirera och berätta om mina läsupplevelser och det i sin tur 

hoppas jag kan ge eleverna spin-off effekt. Eftersom jag försöker bredda min läsning 

och även läsa populärlitteratur och ungdomslitteratur som dessa elever läser så 

upplever jag att det finns en bra grund för att möta elevers läsintresse och levandegöra 

litteraturen på bästa sätt.

F4: I B-kursen styrs jag mer av innehållet i den lärobok som jag använder. Visserligen 

kopierar jag ibland upp annat material, men det får inte bli för mycket kopior. Men det 

påverkar också i så mån vilka böcker jag föreslår att de ska läsa till varje epokstudium.

F5: Jag vill att eleven ska ha en bredd att välja mellan, har oftast en lista med förslag på 

litteratur där man med bibliotekariens hjälp kan hitta något liknande.

Jag som lärare promotar att elever ska läsa med lust och inte föreläggas en lista på vad 

man måste läsa. Även aspekten allmänbildning är viktig.

F6: Efter vad som tas upp i läroboken, och vad som jag gillar.

Grupp C:

C1: Det är oftast mycket enklare att använda de texter som finns i de läromedel vi 

använder och till dem finns ofta studieuppgifter.

C2: Jag tar upp författare som tas upp på olika kultursidor eller när vissa författare har 

jubileum osv. T.ex. nobelpristagare mm. 

C3: Ja, alltså, genom de epoker som lyfts upp genom mina universitetsstudier.

d) Påverkas/styrs du av bokförlagens utgivningar av litteraturhistoria/antologier/levande texter 

med deras innehåll och dess tillgång/tillgänglighet?

Grupp F:

F1: Ja, naturligtvis i och med att det skulle bli alltför omfattande kopiering annars. Jag 

är i stor utsträckning hänvisad till de texter som finns i våra antologier. Vi har dock 
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tillgång till flera läromedel och kan byta/låna av varandra. Vi har också ett bra 

bibliotek.

F2: Till viss del styrs man av läromedlet, man plockar även sina egna favoriter. 

F3: Ja, i viss mån. Jag tycker alltid att det är roligt att läsa nyutgivna 

litteratursamlingar för att få input och inspiration till egen undervisning och få nya 

perspektiv på texter. Jag upplever att innehållet i nyutkomna antologier inte förändras 

så radikalt, de klassiska texterna är med, en del nytillkomna texter kan kännas 

inspirerande och som jag absolut, beroende på hur vi jobbar just då, gärna använder. 

Många gånger är frågor och arbetsuppgifter till texterna kan vara utformade 

annorlunda och på bättre sätt och det kan kännas inspirerande att jobba med.

F4: Ja, då det är det materialet som jag i först hand har att utfå ifrån.

F5: JA det gör jag nog, vi påverkas av de ekonomiska ramarnas begränsning. 

F6: Ja, det gör jag. Det är enkelt, och de brukar ha bra urval. Man lägger till det lilla 

som behövs extra.

Grupp C:

C1: Ja, de läromedel som finns på skolan.

C2: När det gäller kollegor. Men när det gäller skönlitteratur är man helt styrd av 

bibliotekets urval av klassuppsättningar osv. 

C3: Nej, jag utgår väldigt sällan från antologier så som det ser ut idag. Ev. kan det 

komma att påverka senare i mitt liv som lärare.

e) Nämn 5 stycken böcker som du alltid tar upp/diskuterar/läser med eleverna i Svenska B – 

undervisningen.

Grupp F:

F1: 

           1. Den unge Werthers lidanden (Goethe)

           2. Frankenstein (Shelley)

           3. Svindlande höjder (Bronte)

           4. Förnuft och känsla (Austen)

           5. Det går an (Almqvist)

F2: 

1. Candide
2. Èmile
3. Robinson Crusoe
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4. Flugornas herre
5. Processen
6. Brott och straff

F3:

1. Iliaden/Odysséen - Homeros
2. Shakespeare
3. Robinson Crusoe - Daniel Defoe
4. Frankenstein - Shelley
5. Kallocain - Karin Boye

F4:

1. Candide
2. Den unge Werthers lidanden
3. Thérèse Rauquin
4. Oliver Twist
5. 1984
6. Frankenstein

F5:

1. Candide
2. Dickens romaner
3. Zolas verk
4. Canterbury tales
5. Tjänstekvinnans son

F6

             1. Illiaden/Odysséen

 2. Frankenstein
 3. Robinson Crusoe
 4. Gullivers resor
 5. Gösta Berlings saga

Grupp C:

C1:

1. Frankenstein
2. Thérèse Raquin
3. Iliaden och Odysséen
4. Brott och straff
5. Kejsarn av Portugallien

C2:

1. Romeo och Julia (filmversion)
2. Brott och straff
3. Doktor Glas
4. Ett anspråkslöst förslag (satir)
5. Den unge Werthers lidanden
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C3:

Jag har inte gjort detta ännu, men Candide, Brott & straff, Körsbärsträdgården, Doktor  
Glas, 1984/Kallocain. Viktiga verk.

Summering:

3.  Frankenstein (Shelley) fem lärare

4. Brott och straff (Dostojevskij) fyra lärare 

3. Den unge Werthers lidanden (Goethe) tre lärare

4. Iliaden/Odysséen (Homeros) tre lärare 

5. Candide (Voltaire) tre lärare 

6. Robinson Crusoe (Defoe) tre lärare

7.  Thérèse Raquin (Zola) två lärare 

8.  Doktor Glas (Söderberg) tre lärare

9.  Kallocain (Boye) två lärare 

10.  1984 (Orwell) två lärare 

11. Svindlande höjder (Bronte)

12. Förnuft och känsla (Austen)

13. Shakespeare

14. Flugornas herre (Golding)

15.  Èmile (Rousseau)

16. Oliver Twist (Dickens)

17. Processen (Kafka)

18. Dickens romaner

19. Zolas verk

20. Canterbury tales (Chaucer)

21. Tjänstekvinnans son (Strindberg)

22. Gullivers resor (Swift)

23. Gösta Berlings saga (Lagerlöf)

24.  Kejsarn av Portugallien  (Lagerlöf)

25. Romeo och Julia (filmversion) (Shakespeare)

26. Det går an (Almqvist)

27. Ett anspråkslöst förslag (Swift)

28. Körsbärsträdgården (Tjechov)
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8: a) Ska skolan i Sverige ha en litteraturens kanon som styrmedel och hjälp till 

litteraturundervisningen, så att alla elever får samma litterära grundbas?

Grupp F:

F1: Ja, varför inte. Även om man har en kanon/bas kan man utöver detta profilera sig 

på olika sätt. 

F2: Ja.

F3: Jag är inte emot det.

F4: Jag skulle tycka att det var bra.

F5: Ja.

F6: JA

Grupp C:

C1: Ja, det tycker jag vore bra om listan inte blev för lång. Det måste finnas utrymme 

kvar för elever och lärare att ta in aktuell läsning.

C2: Ja, i begränsad omfattning.

C3: Jag tycker vi ska ha en litteraturkanon som vi inspireras av men inte styrs av. 

Viktiga verk kan ex. markeras på ett extra sätt.

b) Om ja eller nej: varför?

Grupp F:

F1: Det skulle garantera en större likvärdighet mellan skolor och kanske även utgöra ett 

bra påtryckningsmedel för att få köpa in en viss miniminivå av böcker. 

F2: Det är bra att eleverna får ungefär samma bas. 

F3: Det beror på hur den är utformad och vilka krav som ställs. Jag kan skriva under på 

det, om det ger utrymme för mig som lärare tillsammans med den elevgrupp jag 

undervisar, att även använda mig av texter som jag upplever gynnar dem att nå målen.

F4: Ja – då har man något att utgå från och dessutom får vi alla en gemensam 

referensram. Nej – om jag tycker att urvalet var dåligt

F5: Då blir det i större utsträckning samma kurs, vilket underlättar för kursstrukturen. 

F6: Ja, men det ska också vara upp till var och en hur mycket man ska berätta om varje 

bok, och det ska stå en fritt att lägga till fler.
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Grupp C:

C1: Det skulle garantera en större likvärdighet mellan skolor och kanske även utgöra ett 

bra påtryckningsmedel för att få köpa in en viss miniminivå av böcker. 

C2: Ja, därför att eleverna då kan få en gemensam referensvärld, en grund som blir 

samma för alla. 

C3: Även här är det min professionalitet som ska avgöra vilka  verk jag väljer att lyfta 

fram undervisningen.

9. a) Tycker du att det är något problem att elever som undervisas i Svenska B runt om i 

Sverige får olika mycket litteraturundervisning, och att de även får lära sig olika litterära 

ramar, där kvantitet och kvalitet skiftar mer eller mindre från kommun till kommun, skola och 

lärare?

Grupp F:

F1: Naturligtvis, men läraren behöver också kunna profilera sig och anpassa såväl 

undervisning som stoffurval beroende på elevgrupp och program. För de teoretiska 

programmen kan det bli ett problem när de läser vidare. I övrigt ser jag inte det som 

något större problem. De nationella proven är i och för är ett styrmedel när det gäller 

andra delar av svenska b som litterär analys och eget skrivande och egen muntlig 

produktion. Jag skulle dock inte vilja ha allmänbildningsfrågor om klassiker i de 

nationella proven.

F2: I ämnesplanen/kursplanen finns instruktion om att jag som lärare har i uppgift att 

se till att eleven får ta del av olika texter från olika epoker/kulturer. Ansvaret läggs dock 

på mig som lärare att ge eleven de verktyg som behövs för att kunna ta del av 

litteraturen. Som kursplanen är utformad läggs det ett ansvar på läraren själv att välja 

ut det som är viktigt för eleven så att denne/a kan nå målen. 

F3: Ja, problemet är att svenskämnet har så många delar som ska hinnas med att jag 

skulle vilja förespråka den gamla uppdelningen litteratur/språk, för att göra det tydligt 

och att det också blir viktigt både för elever och lärare att tolka och jobba medvetet mot 

målen- eller att man höjer den litterära statusen genom att på något sätt examineras ett 

nationellt prov.

F4: Ja, dels har man olika grupper att utgå ifrån och då måste man kunna anpassa 

undervisningen efter dem. Dels så har alla rätt till att få en undervisning med hög 

kvalité och om det skiljer för mycket har inte alla fått samma chans till en likvärdig 
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utbildning. Det som även styr mig i vilka verk jag tar upp, är vilka verk jag läste under 

litteraturhistoriekurserna på universitetet och hur pass engagerade mina lärare var!

F5: Ja, det blir ett problem. Jag anser att utbildning är en rättvisefråga och då måste 

kurserna och så stora delar av innehållet vara likartade. 

F6: Det kan bli problem om inte folk har grundkunskaper om det som ”man borde 

kunna”. Allmänbildning är viktigt!

Grupp C:

C1: Ja, det kan så klart vara ett problem om undervisningen inte följer kursens mål.

Men jag kan inte se hur man ska komma ifrån det här problemet om man inte har 

större insyn utifrån i arbetet. T ex ska naturligtvis nationella prov bedömas av 

utomstående, och inte av skolans lärare.

C2: Absolut ett problem, då det inte finns angivet i kursplanerna exempelvis ett minsta 

antal hela verk som bör studeras, hur mycket tid som ska ägnas åt litteraturstudier osv. 

Detta kan innebära att vissa elever har betydligt högre krav på sig, läser många och 

tunga texter, medan andra bara läser brottstycken av texter och ”glider” igenom 

studierna.

C3: Nej, är det behöriga lärare är deras utgångspunkt alltid kursplanen och då bör man 

också veta vad som är viktigt för eleven, däremot är det alltid bra med mallar och 

förslag på vad som kan vara viktigt att ta upp för inspirationens skull, men aldrig styra 

vad en lärare i detalj ska och måste ta upp på undervisningen. 

/
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