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1. Inledning 

Jag har alltid älskat att läsa. Och tack vare inspirerande lärare i grundskolan så upptäckte jag 

böcker och läsning tidigt och läste sedan allt som kom i min väg. Läsningen kan vara en 

upplevelse och en njutning hos den som läser, så som det var och är för mig, men den kan 

samtidigt vara den totala motsatsen. PISA-undersökningen som redovisades 2013 visar att 

svenska elevers läsförmåga sjunker och har sjunkit sedan den senaste undersökningen 2009.
1
 

Detta trots att läsning är en kunskap som krävs för att kunna tillgodogöra sig kunskap i andra 

ämnen. En god läsförmåga ligger till grund för i vilken grad och vilken sorts litteratur som 

kommer att väljas och läsas i det kommande livet.
2
  

Skolan har ett allmänbildande uppdrag i och med att de för vidare det som vi anser är 

nödvändig kunskap till kommande generationer. Litteraturkanon är de litterära verk och 

författare som är allmänt accepterade som litteraturens historia och som varje allmänbildad 

medborgare bör känna till och läsa. I Sverige har vi ingen befäst litteraturkanon att följa. Detta 

innebär en stor frihet och ett stort ansvar för den enskilde läsaren och för läraren som 

förmedlar litteraturen. Svensklärare i Sverige har en stor makt och ett stort ansvar att förmedla 

litteratur till sina elever. Därför anser jag att didaktiska frågor och förhållningssätt till 

litteraturkanon och litteratur som fenomen utifrån didaktik och styrdokument är intressant att 

undersöka. 

I denna uppsats har jag undersökt litteraturen i skolan och det omstridda begreppet 

litteraturkanon utifrån didaktiska konstruktioner av svenskämnet och didaktiska val som 

lärare gör gällande litteratururval. För många människor sker den första ingången till och den 

första upptäckten av litteratur, och inte minst den klassiska litteraturen, i skolan. Genom lärare 

som inspirerar oss och vägleder oss så upptäcker vi nya världar och nya vägar in i samhället 

och världen vi lever i. Mycket sägs egentligen i Lärarförbundets uppmärksammade kampanj 

med slagorden: ”allt börjar med en bra lärare”.
3
 

  

                                                 
1
 PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, Skolverket, Stockholm, 2013 

(www) http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126. Hämtat 4 april 2014. 
2
 Fredriksson, Ulf & Taube, Karin, Läsning, läsvanor och läsundersökningar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2012 s. 8 f. 
3
 Lärarförbundet, Allt börjar med en bra lärare (www). Hämtat från Lärarförbundet, 

http://www.lararforbundet.se/alltborjarmedenbralarare. Hämtat 10 mars 2014. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares attityder gällande litteraturkanon och 

litteraturens plats i skolans undervisning. Syftet har även varit att undersöka hur dessa 

attityder påverkar undervisning och litteratururval. Dessutom hur val av material i skolan 

påverkas av lärarens personliga samt didaktiska synsätt och uppfattningar. 

Följande frågeställningar har formulerats utifrån syftet: 

 Hur motiverar lärare sina litteratururval till undervisning? 

 Hur resonerar lärare didaktiskt kring litteratur i skolan? 

 Går det att urskilja ett samband mellan didaktiska synsätt och synsätt på 

kanon? 

1.2. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad i tre övergripande delar för att ge en så tydlig överblick som möjligt 

av undersökningen och resultatet. Den första delen innehåller en inledande beskrivning av 

uppsatsen och behandlar först uppsatsens syfte och frågeställning. Den första delen berör även 

metoden för undersökningen samt urval, avgränsningar och etiska åtaganden. Dessutom 

redogörs för bakomliggande teorier och tidigare forskning i ämnet som är relevant för den 

kommande diskussionen. I följande del redovisas undersökningens resultat utifrån kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer genomförda med utvalda verksamma lärare i svenska skolan. I 

den sista, avslutande delen diskuteras resultatet och tidigare forskning samt hur denna 

undersökning kan användas vidare i framtida forskning. Här diskuteras resultatet utifrån de 

kvalitativa intervjuerna med förhoppningen att besvara de formulerade frågeställningarna. 

Bifogat till undersökningen finns den intervjuguide som skapats inför de genomförda 

intervjuerna. 

2. Metod 

Genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare har jag undersökt om det går att urskilja attityder 

till litteratur som används i undervisningen och anledningar till varför den litteraturen väljs till 

undervisning. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med fyra verksamma lärare som 

arbetar med svenska på gymnasienivå i svensk skola. På grund av antalet lärare blir 

generaliseringar utifrån resultatet svåra att genomföra, det är inte heller syftet med 

undersökningen. Eftersom undersökningsmetoden består av kvalitativa samtalsintervjuer där 

informanten enbart bidrar med sina enskilda uppfattningar och inga generella kunskaper ska 

intervjuerna inte ses som ett underlag för vad många eller alla lärare inom ämnet svenska i 
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svenska skolan tycker. Resultatet används främst för att diskutera och belysa olika synsätt på 

litteraturkanon och didaktik som fenomen ur ett brett perspektiv. Genom att intervjua flertalet 

lärare är förhoppningen att lyfta olika synsätt på kanonbegreppet och hur det påverkar 

undervisning och didaktiska urval. 

2.1. Kvalitativ samtalsintervju 

Kvalitativ samtalsintervju är en forskningsmetod som innebär att den intervjuade får svara på 

öppet formulerade frågor utan givna svarsalternativ.
4 

Frågor med öppna svarsalternativ kan 

även beskrivas som låg grad av strukturering i motsats till en strukturerad form av intervju 

med färdiga svarsalternativ.
5
  En kvalitativ samtalsintervju innebär större möjligheter för 

interaktion och samspel mellan den intervjuade och den som intervjuar. Metoden öppnar även 

för mer oväntade och utförliga svar av den intervjuade. Man undersöker då hur ett fenomen 

gestaltar sig snarare än hur frekvent fenomenet är.
6 

Med andra ord kan vi säga att ”[…] den 

arbetar med ord, inte med siffror”
7
. Eftersom fokus i denna studie är att undersöka fenomen 

och attityder snarare än hur frekventa vissa attityder är anser jag att metoden är lämplig. 

De genomförda intervjuerna i denna undersökning är av semistrukturerad form då samma 

frågor ställs till alla informanter och frågorna har öppna svarsmöjligheter. Fokus i intervjuerna 

utgår från frågeområden med olika teman och ämnen snarare än detaljerade frågor. Detta för 

att skapa ett naturligt samtal där den intervjuade i viss mån styr intervjuns ordning och form. 

Den kvalitativa intervjun är ämnesorienterad och kretsar kring ett ämne som den intervjuade 

förstår och är intresserad av. Samtidigt försöker den förstå och beskriva den intervjuades 

livsvärld och förklara den.
8
 Intervjun utgår från en intervjuguide som är skapad utifrån 

Esaiassons Metodpraktika och är bifogad i slutet av uppsatsen.
9 

Den semistrukturerade 

intervjun är öppen och flexibel och liknar på många sätt ett vanligt samtal. Dessa aspekter gör 

att kvalitativ intervju är passande för denna undersökning eftersom fokus är att synliggöra 

frågor och attityder gällande litteraturkanon och inte frekvensen av dessa. Esaiasson skriver 

att en kvalitativ intervju är passande om forskningssyftet är att undersöka hur människor 

själva uppfattar sin värld.
10

 Förhoppningen är att låta de intervjuade lärarna berätta så mycket 

som möjligt och dela med sig av personliga upplevelser och åsikter.  

                                                 
4
 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 3., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007. s. 74 f. 

5
 Ibid. s. 61. 

6 
Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2007. s. 283 f. 
7 
Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997. s. 36 

8 
Kvale, 1997. s. 34. 

9
 Esaiasson, Peter, 2007. s. 298 f. 

10
 Ibid. s. 285 f. 
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2.2. Etiska överväganden 

Undersökningsgruppen består av en grupp lärare från en gymnasieskola i en förort till 

Stockholm. Detta på grund av centralitet och förhoppningen att finna informanter som är 

centralt placerade källor inom svenska skolan.
11 

Gymnasieskolan är en kommunal skola med 

11 valbara program för sina elever och skolan har cirka 2000 elever och 200 lärare. Innan 

undersökningen kontaktades skolans rektorer som gav godkännande för undersökningens 

genomförande samt förmedlade viss kontakt till en del av informanterna. Valet att enbart 

intervjua lärare som arbetar på samma skola beror på uppsatsens begränsande storlek. En 

övergripande undersökning med fler lärare från andra årskurser och även från andra skolor 

skulle antagligen ge ett resultat med högre reliabilitet. Den undersökta skolan ligger i ett 

välbärgat område utan stor segregering och en väldigt homogen elevgrupp. Enligt lärarna i 

studien kommer eleverna på skolan från goda hemförhållanden med studievana hem och vi 

kan därmed anta att de i större utsträckning har tillgång till litteratur, såväl klassisk som 

modern än mindre gynnade elevgrupper. Detta innebär att resultatet inte blir applicerbart på 

skolor i annan miljö eller med annan elevgrupp. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats för att de intervjuade skulle 

känna sig bekväma vilket bland annat Esaiasson säger är en viktig aspekt i intervjuarbetet.
12

 

Samt för att undvika att implicera stress på informanterna då det finns risk att detta kan 

påverka intervjuerna på ett negativt sätt. Innan intervjun genomfördes fick informanterna 

möjlighet att läsa frågorna i intervjuguiden för att kunna förbereda sig för intervjuerna så att 

de kunde genomföras på ett enkelt och funktionellt sätt. 

Eftersom samtalsintervju på många sätt liknar ett vardagligt samtal har det varit viktigt 

för mig att förtydliga för de medverkande att deltar i en forskningsstudie så att ett informerat 

samtycke gäller.
13

 För att förtydliga de etiska grundläggande regler som råder för mig och de 

deltagande informanterna i undersökningen har jag utgått från Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
14

 Vid första 

kontakten med informanterna redogjordes rapportens syfte och hur intervjun skulle användas i 

undersökningen. Jag redogjorde även för vilka metoder jag avsåg använda i undersökningen 

och hur materialet sedan skulle användas. Jag förtydligade även att deltagandet var frivilligt 

och att informanterna när som helst kunde välja att inte längre delta i undersökningen utan att 

                                                 
11

 Esaiasson, Peter, 2007. s. 291. 
12

 Ibid. s. 302. 
13

 Ibid. s. 289. 
14

 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk 

resurs], Stockholm, 2002. Hämtat från Vetenskapsrådet, http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

Hämtat 4 april 2014. 
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ange orsak till detta. Informanterna har avidentifierats och anonymiserats likväl som skolan 

där informanterna är verksamma. Intervjuerna spelades in i sin helhet för att sedan 

transkriberas. För att höja reliabiliteten kontrollerades transkriberingen ännu en gång för att 

sedan bearbetas till en sammanställning som används i undersökningen.
15

  

3. Teoretisk bakgrund 

Teorier som undersökningen grundar sig på är synsätt gällande kanon och litteraturkanon som 

fenomen och hur kanon har sett ut och bemötts historiskt. Litteratururval påverkas av synen 

på undervisning och klassrum och innefattar ett ideal där eleverna är medbestämmande i 

flerstämmiga klassrum. En annan aspekt är förmågan att matcha litteraturen med eleven och 

dennes förmågor och behov så att läsning blir intressant och får ett syfte för eleven. Att välja 

litteratur utifrån en litteraturkanon kan göras med motivationen att ge eleverna tillgång till den 

allmänbildning som litteraturkanon representerar. 

3.1. Litteraturkanon 

Begreppet litteraturkanon härstammar etymologiskt från grekiskans ”kánon” och betyder i 

grunden rättesnöre, norm. Det härstammar från teologin och den teologiska forskningen och 

är ett samlingsbegrepp för heliga skrifter med särskild auktoritet.
16

 Inom litteraturvetenskapen 

används begreppet mer som ett samlingsbegrepp för de verk och författarskap som är allmänt 

accepterade som litteraturens historia.
17

 Anna Williams definierar kanon som ett urval av 

litterära texter som varje allmänbildad medborgare bör ha läst. Men att det ävent används för 

att ”benämna kärnan av de litterära verk som skapar litteraturhistorien”
18

. Lars Brink påpekar 

att kanonbegreppet är nära förknippat med klassiker-begreppet men att dessa inte är 

synonyma. Han menar att kanon innefattar en större grupp författare och verk när begreppet 

klassiker används på enskilda verk och författare.
19 

Harold Bloom har skapat en kanon genom 

Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider där han försökt skapa en 

grundläggande litterär kanon med de 26 viktigaste verken. Även han menar att kanon är det 

                                                 
15

 Transkriberingarna finns i författarens ägo. Efter opponering och bedömning raderades ljudfilerna för att 

bevara informanternas anonymitet. 
16

 Brink, Lars, Gymnasiets litterära kanon: urval och värderingar i läromedel 1910-1945 = [The literary canon 

of the Swedish senior high school] : [selection and values in teaching media 1910-1945], Avd. för 

litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Uppsala : Univ., 1993,Uppsala, 1992. s. 

232. 
17

 Brink, Lars & Nilsson, Roy (red.), Kanon och tradition: ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och 

litteraturundervisning, Lärarutbildningen, Högskolan i Gävle, Gävle, 2006. s. 13. 
18

 Williams, Anna, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-

talet = [Stars without constellations] : [women and canon formation in 20th century literary historiography], 

Gidlund, Stockholm, 1997. s. 38. 
19

 Brink, Lars, 1992. s. 235. 
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urval av böcker som finns på våra läroanstalter.
20

 Han säger även att det under vissa epoker 

och tider råder olika ideal för verk och genrer som kanoniska.
21

 Litteraturkanon är föränderlig 

och är beroende av mottagande och bevarande och en kanon och innehållet i den kan komma 

att förändras över tid. Detta innebär en viss kritik till Blooms egen sammanställning, då denna 

lista blir statisk på många sätt. Det innebär att en mångkulturell aspekt eller en genusaspekt 

blir svår att utläsa i Blooms litteraturkanon. En återkommande och stående revidering av 

kanon är således nödvändig. Han menar också att litteraturkanon skapas av författarna och det 

är de som genom sina verk och sitt skapande placerar in sig själva i en historisk och nutida 

kontext och kanon. Författarens verk konkurrerar med andra texter som redan finns för att 

göra sig en plats i den rådande litterära kanon. Oenigheten inom litteraturkanondebatten 

grundar sig främst i oenigheter om vad som egentligen anses vara ”god” litteratur.
22

 Och detta 

är föränderligt över tid och plats, kanonurvalet går således att jämföra med den biologiska 

urvalsprocessen där de starkaste överlever på bekostnad av de svaga. 

3.2. Kanondebatt i Sverige 

Brink beskriver redan 1992 ett förgäves sökande efter kanon i den svenska skolans tidigare 

kursplaner och pekar på ett förslag från 1935 med några utvalda titlar för skolan som ett 

exempel på en kanon.
23

 En svensk litteraturkanon uppstod i den svenska skolan under mitten 

av 1800-talet som ett försök att få människorna att läsa dåtidens stora verk.
24

 Vidare under 

1900-talet höjdes litteraturens ställning i samhället och en högre kulturell bildning och en 

medvetenhet kring det svenska kulturarvet ansågs viktiga. Denna ideologi ifrågasattes efter 

andra världskriget då en mer demokratisk samhällssyn växte fram, i och med detta ifrågasattes 

även kanonbegreppet.
25 

Den demokratiska synen levde kvar i samhället men debatten om 

litteraturkanon svalnade däremot aldrig riktigt. I den svenska läroplanen från 1965 finns det 

ett slags litteraturkanon som användes som ram och mall inom skolan, en lista med föreslagna 

verk till undervisningen.
26 

 

                                                 
20

 Bloom, Harold, Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider, B. Östlings bokförl. Symposion, 

Eslöv, 2000. s. 27. 
21

 Ibid. s. 19. 
22

 Bergsten, Staffan (red.), Litteraturvetenskap: en inledning, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2002. s. 87. 
23

 Brink, Lars, 1992. s. 234. 
24

 Malmgren, Lars-Göran, Svenskundervisning i grundskolan, 2., [aktualiserade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

1996. s. 88. 
25

 Thavenius, Jan (red.), Svenskämnets historia, Studentlitteratur, Lund, 1999. s. 125 f. 
26

 Wikström, Cecilia. Därför behövs litteraturkanon. Sydsvenskan, 2006, Publicerad 2006-07-29. (www) 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-behovs-litteraturkanon_339602.svd hämtat: 24 april 2014. 
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Danmark införde en kulturkanon med innefattande litteraturkanon år 2006.
27

 Med det 

främsta syftet att representera det danska kulturarvet och de verk och författarskap från den 

danska kulturen som anses nödvändiga för en dansk medborgare att ha kännedom om. 

Debatten om litteraturkanon i Sverige kan härledas tillbaka till samma sommar då 

folkpartisten Cecilia Wikström formulerade ett förslag i Sydsvenskan om en obligatorisk 

litteraturkanon i artikeln ”Skapa svensk litteraturkanon”
28

. Där drevs tesen att det skulle 

gynna de mest utsatta eleverna i skolan. Wikström hävdade att en obligatorisk litteraturkanon 

skulle underlätta för denna utsatta grupp och att en litteraturkanon skulle vara ett starkt 

politiskt verktyg. Dessutom skulle en obligatorisk litteraturkanon ”sända en klar signal om 

vikten att ta del av det gemensamma språket och litteraturen”
29.

 Artikeln innebar att debatten 

om litteraturkanon i Sverige var i full gång och Stefan Jonsson kommer främst att 

uppmärksammas i denna studie. Han kritiserade Wikströms debattinlägg i artikeln 

”Folkpartiet på svenskjakt” som publicerades i Dagens Nyheter.
30

 Jonsson kritiserar 

Folkpartiets fokus på det svenska och hävdar att det svenska alltid präglats av mångfald vilket 

han inte såg i Wikströms förslag om en litteraturkanon. Fokus i Jonssons kritik är just att 

Folkpartiets fokus är att införa litteraturkanon för att bevara det svenska och inte i yttersta 

mån utveckla läsförmågan eller vidare kunskap om författare och verk. Han menade att en 

framtagen litteraturkanon inte skulle stärka det svenska språket eller svenskheten och att krav 

på detta i sådana fall borde komma från de verksamma inom kretsar som rör litteratur snarare 

än från politiker. Wikström besvarar kritiken i ännu ett debattinlägg där hon förtydligar att 

hon inte anser sig vara berättigad att bedöma vad som är god litteratur och att en sådan 

litteraturkanonlista inte skulle framföras på politikernivå utan att uppgiften skulle falla på 

Skolverket, Svenska akademien och andra aktörer med sakkunskap i frågan.
31

 

Ett problem gällande kanondebatten 2006 var bristen på svensklärare och 

svensklärarutbildare i debatten. De som sannolikt besatt mycket kunskap gällande vilken 

litteratur som läses i skolan fick aldrig sin röst hörd i frågan.
32

 Eva Haettner Aurelius 

beskriver kanon enligt följande: ”Kanon, hur man än definierar detta fenomen, tycks aldrig 

kunna bestämmas, knäsättas av någon kommitté, regering eller kyrka: kanon uppstår (om den 

                                                 
27

 Skaaning Mathiesen, Dorthe (red.), Kulturkanon, Kulturministeriet, København, 2006. 
28

 Wikström, Cecilia (2006) Skapa svensk litteraturkanon. Sydsvenskan 2006-06-22. 
29

 Wikström, Cecilia (2006) Skapa svensk litteraturkanon. Sydsvenskan 2006-06-22. 
30

 Jonsson, Stefan, Folkpartiet på svenskjakt, Dagens Nyheter. 2006, Publicerat: 2006-07-26. (www) 

http://www.dn.se/kultur-noje/folkpartiet-pa-svenskjakt/ Hämtat: 2014-04-24. 
31

 Wikström, Cecilia. Därför behövs litteraturkanon. Sydsvenskan, 2006, Publicerad 2006-07-29. (www) 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-behovs-litteraturkanon_339602.svd hämtat: 24 april 2014. 
32

 Persson, Magnus, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007. s. 8 f. 
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finns) ur bruket av litteratur”,
33 

och Amelie Björck fortsätter i samma text: ”[…] Den typ av 

kanonlista som den danska regeringen och dess kommittéer skapade blir inte annat än en sorts 

efterkonstruktion utifrån de decentraliserade urvalsprocesser som ständigt pågår överallt där 

det läses”.
34

 Och en stor del av litteraturbruket sker i skolorna, när lärare introducerar 

litteratur antingen från en litteraturkanon eller inte från en litteraturkanon till sina elever. Att 

lärarna inte deltog i debatten 2006 kom att få en effekt på synen av litteraturkanon. Idag, 

närmare åtta år senare har Sverige ingen fastställd litteraturkanon och ämnet ter sig ha svalnat 

lite i den offentliga debatten. Det bedrivs dock fortfarande aktiv forskning gällande detta och 

debatten är minst sagt levande. 

4. Tidigare forskning 

Flera studier fokuserar på lärares litteratururval i skolan. Att det genomförs många 

undersökningar visar att det finns ett stort intresse för frågorna vilket också ger grund för 

denna undersökning. Även många studentuppsatser har behandlat temat med litteratururval 

och kanon i skolan. Flera av dessa utgår från kvalitativa intervjuer med lärare och elever.  

4.1. Styrmedel  

Styrdokumenten för gymnasieskola och för grundskola nämner varken begreppet kanon eller 

förtydligar vilka verk och författare som bör läsas i skolan. Däremot anses läsning vara viktigt 

och även läsning av olika sorters litteratur. Läsningen ses som grundläggande och eleverna 

ska få många tillfällen att läsa och undervisningen ska stimulera elevernas lust att läsa. 

Språket förmedlas som redskap för att lära sig att reflektera, kommunicera och utveckla 

kunskaper och litteraturens främsta syfte är att förstå sin omvärld och sig själv.  

Gällande vilken litteratur som bör läsas kan vi i Svenska 1 enbart utläsa att eleverna ska 

läsa ”[s]könlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer”.
35

 I 

Svenska 2 beskrivs det mer ingående som ”Svenska och internationella författarskap, såväl 

kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och 

andra medier, från olika tider och epoker”.
36

 I Svenska 3 står det enbart ”Skönlitterära texter, 

                                                 
33

 Haettner Aurelius, Eva m.fl. Kanon om kanoner. En e-postdiskussion. Tidskrift för litteraturvetenskap, 3, 7-22, 

2007. Hämtat från Tidskrift från litteraturvetenskap http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl. Hämtat 4 april 2014. s. 

7. 
34

 Haettner mfl, 2007, s. 8. 
35

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011. s. 162. 
36

 Ibid. s. 169. 
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författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik”.
37 

Det är alltså 

inte tydligt utskrivet vad som ska läsas utan valet av litteratur är fritt av läraren och eleverna. 

4.2. Didaktik och svenskämnet 

Gunilla Molloy skriver i Att läsa skönlitteratur med ungdomar om svensklärares val av 

litteratur till undervisning.
38

 Hon hävdar att lärare har olika föreställningar om varför man ska 

läsa litteratur i skolan och att detta har att göra med didaktik. Molloy diskuterar även olika 

konstruktioner av svenskämne som Lars Göran Malmgren beskriver i Svenskundervisning för 

grundskolan.
39

 Han anser att det går att tala om tre olika ämneskonstruktioner inom svenskan, 

med olika uppfattningar om vad som är centralt inom ämnet och vilket innehåll som är viktigt 

och relevant.
40

  

Inom konstruktionen svenska som färdighetsämne ligger fokus på formaliserad 

språkträning där eleverna ska lära sig behärska de formella teknikerna bakom språkliga 

färdigheter. Denna konstruktion av svenskämnet fyller främst funktionen som ett språkämne 

och litteraturläsningen ses främst som en övning i läsning för att utveckla språket. Inlärningen 

är splittrad i olika moment som upprepas som formulerade övningar för att lära eleverna 

språkliga tekniker. Svenskan är först och främst ett språkämne med en praktisk nytta i 

vardagen. Malmgren skriver ”Betoningen av teknik gör att själva innehållet för 

färdighetsträningen blir sekundärt”.
41

 Fokus ligger främst på hur och varför något tränas och 

lärs in och den didaktiska frågan om vad är inte främsta fokus. Malmgren hävdar att detta gör 

att undervisningen blir fri från värderingar gällande humanistiska grundfrågor såsom krig och 

mobbning genom den objektiva arbetsmodellen.
42

 

Den andra konstruktionen som Malmgren beskriver är svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne där kulturarvet anses viktigt för undervisningen. Syftet med 

denna konstruktion är att ge eleverna gemensamma referensramar och skapa möjlighet att 

stifta bekantskap med de klassiska texter som står sig genom tiderna. Svenskämnet ges här ett 

bestämt innehåll och fokus är just en förmedling av kulturarvet. Denna konstruktion finner 

sina rötter i 1800-talets nationalismanda som skapat en tradition inom den litteratur som läses 

i den svenska skolan. Kulturarvet innefattar ett urval av litterära verk och författare som ofta 

benämns under begreppet kanon. Två grundtankar ligger främst bakom denna konstruktion. 

                                                 
37

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011. s. 176. 
38

 Molloy, Gunilla, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Studentlitteratur, Lund, 2003. s. 32. 
39

 Malmgren, Lars-Göran, 1996. 
40

 Ibid. s. 86. 
41

 Malmgren, Lars-Göran, 1996. s. 87. 
42

 Ibid. s. 87 f. 
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Den första är att den klassiska litteraturen är personlighetsutvecklande för eleverna och att 

läsning av de klassiska böckerna skapar referensramar för att uppleva världen. Den andra 

grundtanken är att skolan bär ett ansvar att ge eleverna en gemensam kulturell orientering i 

den klassiska litteraturen och de viktigaste verken. I denna konstruktion läses grammatik och 

språkhistoria avskilt från litteraturläsningen. Malmgren menar att svenskan traditionellt sett 

består av två delar: språket och litteraturen.
43

 Molloy instämmer och hävdar att denna 

konstruktion ger bilden av ett ämne som speglar den akademiska uppdelningen av nordiska 

språk och litteraturvetenskap på akademiska institutioner.
44

  

Den sista konstruktionen kallar Malmgren för svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne och skiljer sig från de övriga två då den utgår från elevgruppens erfarenheter, 

förutsättningar och behov snarare än fasta studiegångar eller modeller. I denna konstruktion 

ska den språkliga produktionen ingå i äkta kommunikativa sammanhang så att undervisningen 

får ett syfte för eleverna. Fokus ligger på att försöka funktionalisera färdighetsövningarna i 

språket i ett sammanhängande kunskapssökande. Innehållet i ämnet bestäms efter det aktuella 

fallet och inkluderas på ett så realistiskt sätt som möjligt. Litteraturens funktion är att gestalta 

mänskliga erfarenheter, gestalter och företeelser för att väcka elevers intresse och 

nyfikenhet.
45

 Molloy och Malmgren är överens om att denna konstruktion går väl att 

kombinera med även andra ämnen.
46

  

Lärares enskilda ämneskonstruktion är knutet till dessa tre konstruktioner samtidigt som 

den samverkar med och påverkas av skolan, klassen och de enskilda eleverna. Detta målar 

upp en komplex bild av hur undervisning med skönlitterära texter går till. Valen av litteratur 

präglas av värderingar och påverkar och formar lärarens enskilda praktik.
47

 Det är svårt att 

finna en renodlad praktik ute i skolor där undervisning bedrivs eftersom lärare med största 

sannolikhet blandar dessa tre konstruktioner i sin undervisning. Malmgren menar dock att 

lärare kan sträva efter det ena eller det andra i sin praktiska verksamhet.
48

 

Stefan Lundström undersöker i sin doktorsavhandling Textens väg - Om förutsättningar 

för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning fyra gymnasielärares litteratururval. Han 

menar precis som Molloy och Malmgren att de didaktiska frågorna är grundläggande för 

litteratururvalen men ifrågasätter till viss del Malmgrens statiska uppdelning av svenskämnet. 

Han menar att olika metoder och val inte skapar en enskild kärna i svenskämnet då ämnet 

                                                 
43

 Malmgren, Lars-Göran, 1996. s. 88. 
44

 Molloy, Gunilla, 2003, s. 39. & Malmgren, Lars-Göran, 1996 s. 88. 
45

 Malmgren, Lars-Göran, 1996. s. 89. 
46

 Molloy, Gunilla, 2003. s. 40 & Malmgren, Lars-Göran, 1996. S. 89. 
47

 Molloy, Gunilla, 2003, s. 41. 
48

 Malmgren, Lars-Göran, 1996, s. 89. 
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ingår i en kontext och påverkas från flera olika instanser. Studien visar att läraren själv 

påverkar sitt litteratururval men att läraren samtidigt befinner sig i en större kontext som hen 

påverkas av i litteratururvalet. Lundström menar att undervisningen grundar sig på en kanon 

och på den rådande skolkulturen som lärarna befinner sig i.
49

 

4.3. Litteraturkanon i skolan 

Flera större studier har fokuserat på lärares attityder till litteraturkanon. Lars Brink har i sin 

studie om kanonbegreppet från 2006 undersökt hur svensklärare ser på sitt ämne.
50

 Frågan 

utgick ifrån vad lärarna ansåg vara mest utmärkande för sitt ämne. Majoriteten i studien såg 

på ämnet som främst ett bildningsämne i jämförelse med alternativen färdighetsämne 

respektive erfarenhetspedagogiskt ämne. I studien förtydligar Brink att det är viktigt att ta 

hänsyn till att lärare undervisar i ett svenskämne och inte i ett litteraturämne, litteraturen 

ligger till grund för inlärning av svenska. Lärarna i studien betonar att det är viktigt att sätta in 

texterna i ett sammanhang. Studien visar att det är viktigt att anpassa läsningen till gruppen 

och att ”litterär kanon inte är gångbar i alla klasser”.
51

 

Bengt Brodow och Kristina Rinisland har studerat litteratur i skolan och påvisar tre 

faktorer som påverkar litteratururval i skolan: Didaktiska mål, kunskap om elevers mognad 

och elevers tips och önskemål. Undersökningen visar att det nu finns en större lyhördhet för 

elevernas enskilda åsikter och intressen i litteratururvalet.
52

 Samtidigt visar en annan studie 

genomförd av Brink att lärare valde litteratur som var präglad av deras barndom och minnen, 

det som de själva upplevde och tyckte om som barn. I undersökningen visas även att lärarna 

gärna valde litteratur utifrån elevernas preferenser. Brink påpekar att lärarna borde vara 

läsförebilder och åtminstone ibland ligga före eleverna och föreslå läsning. Flera lärare i 

studien hänvisade till att litteratururvalet ofta påverkas av vilken litteratur som finns 

tillgänglig på skolan.
53

 Att välja litteratur från sin egen barndom eller litteratur som eleverna 

visar intresse för blir lärares ”säkra kort” i motsats till att utmana rådande litteraturintresse 

och en rådande litteraturkanon. Att gå utanför sin egen eller elevernas litteraturkanon visar sig 

i Brinks studie vara svårt. 

                                                 
49

 Lundström, Stefan, Textens väg: om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning, 

Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 

2007.Umeå, 2007. hämtat från: http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1380&lang=sv hämtat: 9 

maj 2014. s. 17. 
50

 Brink & Nilsson, 2006. 
51

 Ibid. s. 166. 
52

 Brodow, Bengt & Rininsland, Kristina, Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik och teori, 

Studentlitteratur, Lund, 2005. s. 130. 
53

 Kåreland, Lena (red.), Läsa bör man-?: den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, 1. uppl., Liber, 

Stockholm, 2009. s. 45 ff. 
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5. Resultat 

De intervjuade lärarna presenteras som Moa, Astrid, Elsa, och Wilhelm som har arbetat i 23, 

15,12 respektive 6 år. Moa och Astrid undervisar i svenska och engelska, Wilhelm undervisar 

i svenska och media och Elsa undervisar i svenska, engelska och media. 

5.1. Synen på svenskämnet 

De fyra lärarna representerar på sätt och vis de olika konstruktionerna av svenskämnet. Moa 

representerar ett bildningsämne, Wilhelm representerar ett färdighetsämne och Elsa 

representerar ett erfarenhetspedagogisk ämne. Astrid menar att hennes undervisning är en 

blandning av de olika konstruktionerna och att hon inte kan placera sin undervisning i enbart 

en konstruktion. Presentationerna är formulerade utifrån lärarnas enskilda uppfattningar om 

deras undervisning och synen på svenskämnet. 

Moas undervisning är enligt henne själv främst en blandning av ett färdighetsämne och 

ett bildningsämne. ”Det går nog lite fram och tillbaka tror jag. Men jag skulle nog allra helst 

[…] se att svenskämnet var ett bildningsämne framförallt”.
54

 Hon inser dock att ett sådant 

fokus innebär att färdighetsämnet ibland får stå tillbaka för bildningens skull. Hon tycker att 

svenskämnet mer och mer har kommit att bli ett färdighetsämne utifrån det centrala innehållet 

och kunskapskraven i styrdokumenten. Färdigheterna står i fokus och kulturarvet står inte 

inskrivet på samma sätt som det tidigare gjort. Hon beskriver en svårighet att hinna med 

kulturarv och bildning i ämnet på grund av allt som ska hinnas med. Däremot upplever hon att 

eleverna visar ett ganska stort intresse när hon får tid att verkligen förmedla och berätta om 

kulturarvet. 

Wilhelm menar precis som Moa att de nya styrdokumenten mer och mer har fått 

svenskämnet att bli ett färdighetsämne och att hans svenskämne därför mest liknar det. ”Det 

är mycket mindre av att knyta an till elevernas personliga erfarenheter och att de får diskutera 

olika saker. Så jag jobbar mer med svenska som ett färdighetsämne idag”.
55

 Wilhelm menar 

att det är positivt att svenskämnet främst är ett färdighetsämne. ”Det är bra av flera 

anledningar. Dels att de får en bra förberedelse för vidare studier. Och dels att skriva 

utredande texter och utreda frågeställningar och ha välgrundade slutsatser mot bakgrund av de 

källor som de använder. Det är ju någonting som skapar ett analytiskt tänkande och […] 

                                                 
54

Moa, Intervjutranskriberingar, s.3.  
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 Wilhelm, Intervjutranskriberingar, s. 21. 
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eftertänksamhet och förmåga till analys, och tolkning och kritiskt tänkande. Vilket är bra för 

samhället tror jag.”
56

 

Elsa menar att hennes undervisning främst liknar ett erfarenhetspedagogiskt ämne. 

”[D]u måste ju alltid ta avstamp på den punkt där eleverna står för att kunna bedriva 

framgångsrik undervisning. Du måste ju börja med att inventera: vad vet ni, vad kan ni, vad är 

ni intresserade av och vad vill ni?”
57

 Hon menar att hennes syn på svenskämnet har förändrats 

under tiden som hon har arbetat som lärare och att även hennes undervisning har förändrats. 

Förändringen innebar främst ett steg ifrån en breddad undervisning till fokuserad och 

fördjupad undervisning och nu fokuserar hon och tränar förståelse och samband med sina 

elever istället för vad hon kallar ”korvstoppning”
58

. Hon menar att hon nu har fokus på 

elevernas erfarenheter, färdigheter och behov och hon formulerar sig enligt följande: ”Det är 

inte jag som planerar min undervisning, det är eleverna. Med utgångspunkt i kunskapskraven, 

kursens syfte och kursens mål.”
59

 Elsa menar att vi lever i en annan tid nu än för några år 

sedan och att det inte är någon idé med att fylla huvudet med information och 

språkfärdigheter. ”Därför att all information du behöver den finns där ute, det du behöver veta 

är var du hittar den”.
60

  

Till skillnad från sina kollegor så beskriver Astrid sin undervisning som en blandning av 

de tre olika konstruktionerna. ”[D]et är ju på något sätt ett färdighetsämne, du ska kunna ha 

det som ett verktyg […] svenskämnet är ju viktigt för den personliga utvecklingen också, att 

kunna använda sitt talande, läsande och skrivande som ett verktyg för personlig utveckling. 

Och sen givetvis också då ett bildningsämne, de delar som handlar om litteraturhistoria. Så 

det är ju ett ganska komplext ämne på sätt och vis”.
61

 Astrid tycker att kombinationen av 

svenskämnet som ett färdighetsämne, ett bildningsämne och ett erfarenhetspedagogisk ämne 

är det som gör ämnet roligt. Hon menar att läsningen som ett verktyg för att lära sig analytiska 

förmågor är viktigt. ”[A]tt höra deras tankar om läsningen och hur de kopplar ihop saker och 

så. När det funkar, och blir bra, så är det väldigt roligt. När man märker att de har lärt sig att 

se saker i texten, när man märker den där utvecklingen
62

.” 
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 Wilhelm, Intervjutranskriberingar, s. 22. 
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 Elsa, Intervjutranskriberingar, s. 8. 
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 Elsa, Intervjutranskriberingar, s. 13. 
59

 Elsa, Intervjutranskriberingar, s. 8. 
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5.2. Läsning i undervisningen 

Lärarna säger uttryckligen att de upplever att eleverna läser allt mindre och uttrycker ett 

missnöje över att de inte läser tillräckligt mycket vare sig i skolan eller på fritiden. De menar 

att det bland annat beror på att eleverna har så mycket annat att göra och att de inte har tid att 

läsa. Moa säger: ”Jag har ganska lite koll på nuförtiden vad de läser, för att jag får den 

uppfattningen att de inte läser särskilt mycket”.
63

 Elsa säger att det till viss del är skolans fel 

att eleverna inte har något intresse för litteratur. ”Det är ingen som har öppnat dörren till den 

här världen för dem. Vi har inte öppnat dörren för dem på ett sätt så att de känner sig 

inbjudna”.
64

 Ett stort problem med läsningen i skolan grundar sig i att det är så mycket inom 

varje kurs att läsningen blir bortprioriterad. Elsa uttrycker en önskan att använda litteratur 

mer: ”[V]i skulle kunna sätta mer fokus på att inte läsa böcker för att prestera utan läsa böcker 

för att uppleva”.
65

 Wilhelm menar att det finns två olika syften med läsning: ”[D]els kan man 

läsa bara för nöje och dels så kan man ju läsa för att man ska göra någonting med det. Man 

ska analysera och diskutera det. Jag tycker att syftet i skolan är inte att läsa böcker för nöjes 

skull. Utan det är ett läromedel.”
66

 Astrid upplever till skillnad från de andra tre att hon läser 

mycket litteratur med sina elever. Hon upplever däremot, precis som de andra, att det finns en 

stor skillnad i hur mycket eleverna läser. Hon menar att en del elever läser mycket och andra 

enbart läser det som de måste läsa i skolan. 

Ett stort problem är att litteraturundervisning tar mycket tid. Moa menar att det krävs 

väldigt mycket arbete under tiden som man läser med en klass och att det inte räcker att bara 

ge dem en bok och säga till dem att läsa. ”[J]ag läser med eleverna färre böcker och texter än 

vad jag skulle vilja. För att jag är begränsad utav tid helt enkelt”.
67

 Eleverna motiveras till att 

läsa och tycker att läsningen underlättas om den delas upp i kortare bitar, trots att själva 

läsprocessen tar längre tid. ”När de inte har hela boken framför sig utan de vet att till den 

gången måste jag ha läst det här för då kommer jag att få en uppgift på det”.
68

 Fokus blir 

istället att arbeta på djupet med vissa böcker och verkligen analysera och förstå dem.  

Lärarna uttrycker att läsning både är viktigt och roligt och att en viktig del är samtalen 

som de har med eleverna efter läsning. ”Och de inser att de har fått ut mer av texten efter att 

de har samtalat om den än när de bara läste den själva. För de inser plötsligt en massa saker 
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som de inte hade insett på egen hand”.
69

 Lärarna fokuserar på samtalen som en arbetsmodell 

och hur de använder sig av det i undervisning. Elsa beskriver det som litteraturseminarier. 

Även hon menar att eleverna tycker att det är roligt och intressant att få höra vad andra har 

tänkt och upplevt när de har läst samma text. ”Det inte det som det handlar om, handlingen är 

vi alla överens om. Utan det är vad du har upplevt när du har läst boken”.
70

 

5.3. Litteratururval 

Ingen av lärarna uttrycker att de upplever det som särskilt svårt att göra litteratururval till 

undervisning. Återkommande är dock att det som finns på arbetsplatsen styr deras 

litteraturval. Moa pekar på flera viktiga aspekter, som att hinna läsa in sig på ny litteratur, ha 

råd att köpa in ny litteratur till skolan samt att samarbeta med kollegor om den litteraturen 

som finns tillgänglig. Den ekonomiska aspekten är återkommande i samtliga intervjuer. De 

menar att det är begränsande att inte kunna köpa in ny litteratur när de vill, och på grund av 

detta blir litteraturen i skolan inte särskilt modern och uppdaterad. 

Ett styrande element för litteratururvalet är kursplanerna i svenska för gymnasiet och 

skillnaderna i litteratururvalet utgår till viss del från styrdokumenten. Gemensamt för alla 

lärarna är att de gärna vill använda litteratur som eleverna känner igen sig i, främst i Svenska 

1. ”[D]et ska vara böcker som någonstans handlar om huvudpersoner som befinner sig i någon 

slags situation som de kanske kan känna igen sig i”.
71

 Lärarna är även överens om att Svenska 

2 är den kurs där de främst läser klassisk litteratur och utifrån kursmålen väljer de 

epokbaserad litteratur. De påpekar dock att de har ett fritt val men att antologier, samtal med 

kollegor och kursmål påverkar deras val. Lärarna menar att det är svårt att hinna med att läsa 

all litteraturhistoria i Svenska 2 och att de därför ofta väljer att läsa modern 1900-tals litteratur 

i Svenska 3 för att få med den delen av litteraturhistorien i undervisningen. 

5.3.1. Urvalskategorier 

Alla lärarna menar att det är bättre att välja kortare texter eller utdrag snarare än hela romaner 

när man ska arbeta med litteratur. Elsa, Moa och Astrid nämner alla, oberoende av varandra, 

Förvandlingen av Kafka som ett verk som de gärna använder i undervisning. Detta främst för 

att en svag läsare kan läsa och förstå Förvandlingens övergripande handling samtidigt som en 

mer avancerad elev som vill analysera och diskutera kan fundera över den djupare 

handlingen. ”Jag kan ju tycka att kunna riktigt närläsa en kortare bok kan ju många gånger ge 
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mer än att man håller på och läser en väldigt lång bok”.
72

 Elsa menar att hon främst gör sina 

litteratururval utifrån elevernas förmågor. ”Jag tänker så här, alla elever ska förmå att läsa den 

valda litteraturen”.
73

 

En viktig aspekt för litteraturvalen ligger också på det personliga planet, antingen hos 

dem själva eller hos eleverna. Moa väljer utifrån elevernas behov: ”[O]m jag fick välja helt 

fritt så skulle jag nog helst välja […] sånt som jag tror att eleverna kan lära sig någonting om 

sig själva i. Alltså den här igenkänningslitteraturen”.
74

 Elsa försöker välja texter så att alla 

elever kan medverka och få en utmaning på sin egen nivå och även Wilhelm anpassar sitt 

litteratururval utifrån gruppen och vad han själv är intresserad av och väljer texter som öppnar 

upp för diskussion och analys. ”Jag brukar välja litteratur som jag tycker är intressant på så 

sätt så att det kan tolkas på olika sätt. […] Och att alla tolkningar är OK så länge de är 

välgrundade eller relativt välgrundade”.
75

 

Astrid väljer gärna litteratur som hon själv är förtrogen med eftersom hon då kan väcka 

fler uppslag, perspektiv och synvinklar hos sina elever. Hon menar också att hon utgår från 

sin egen och sina kollegors erfarenheter om vilka böcker som fungerar bra att arbeta med i 

klasser när hon väljer litteratur och menar att hon ibland är styrd utifrån den litteraturen som 

hon själv hade positiva läsupplevelser av när hon var ung. Dessutom menar hon att de 

svensklärare hon har haft har givit henne ett referensbibliotek, som hon sedan har utvecklat 

och byggt ut. 

5.3.2. Bortvald litteratur 

Det är inte enkelt att redogöra för den litteratur som lärare väljer bort i sin undervisning 

eftersom det är större mängd än den valda litteraturen. Det är även svårt att ringa in den 

bortvalda litteraturen och det går egentligen inte att döma ut enskilda genrer eller verk 

eftersom det beror på vilket syfte läraren har med läsningen. Lärarna menar att de egentligen 

aldrig har tvingats välja bort litteratur till undervisning medvetet. Moa säger: ”Jag skulle inte 

aktivt välja viss litteratur, […] som jag kanske känner är lägre kvalitet”.
76

 Elsa beskriver valet 

av litteratur på ett liknande sätt: ”[D]et får inte vara dålig litteratur, det får inte vara dåligt 

språk [och] det får inte vara taskigt budskap”.
77

 Inte heller Wilhelm upplever att han medvetet 

väljer bort litteratur eller tar ställning mot någon litteratur i undervisning. Han menar att det 
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finns något att vinna i att även diskutera och analysera kontroversiella texter eller texter som 

kanske inte naturligt ses som skollitteratur. 

Astrid säger däremot att hon ibland medvetet väljer bort litteratur till undervisning. 

”Ibland så dyker det upp böcker som väldigt många elever tycker om att läsa och då brukar 

jag läsa den för att själv kunna ta ställning till om jag tycker att det är något att ha eller inte.”
78

 

Hon exemplifierar detta urval med Pojken som kallades det av Dave Pelzer: ”Det fanns inget 

varför, eller därför, eller det fanns ingen utveckling, och det fanns inget… det gick liksom inte 

att fiska reda på… det fanns liksom ingenting att analysera i den”.
79

 

Lärarna är på flera sätt överens om att de böcker som de inte väljer är ”dåliga” böcker. 

Det är de böcker som inte ger eleverna lika stora insikter och kunskaper och som det är 

svårare att diskutera utifrån. Elsa och Moa nämner båda bland annat så kallad ”chicklitt” som 

litteratur de inte vill använda i undervisning. Elsa säger däremot att hon gärna använder texter 

som handlar om sex eller kroppen som kanske ibland kopplas sammas med dålig litteratur. 

Hon menar att hon vill chocka och överraska sina elever för att öppna för diskussion och 

samtal. På så vis försöker hon visa att litteraturen inte är så tråkigt som de tror utan ganska 

spännande. 

5.4. Litteraturkanon 

Gällande litteraturkanon så har lärarna en relativt likartad syn på fenomenet. Wilhelm är inte 

positiv till litteraturkanon och menar att kanon som fenomen egentligen är rätt så märkligt och 

beror på ideologier och andra saker i samhället och inte främst vad som är god litteratur. ”Jag 

är ju lite av den uppfattningen att jag tycker att det finns objektivt sätt bättre berättelser, eller 

bättre konst än annan. Jag tycker inte att allt är lika bra och jag tycker att man kan se att saker 

och ting är bättre än andra och mer intressant. Sen vet jag inte om det verkligen är de där som 

blir kanon”.
80

 Han menar att det är andra aspekter som påverkar vad som anses vara kanon än 

kvaliteten på texterna.  

Lärarna menar att det finns en outtalad litteraturkanon som de förhåller sig till. Moa 

säger ”att det uppstår en kanon, alltså en gemensam kollektiv idé om vad som är klassiker och 

så, det tror jag är oundvikligt. Och det är ju liksom varken positivt eller negativt, utan det är ju 

liksom, det bara är”.
81

 Lärarna är dock inte positiva till en statisk, oföränderlig kanon i likhet 
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med Harold Blooms litteraturkanon. Moa kallar den för ”vit, manlig, kristen litteratur”,
82

 och 

menar att den är för statisk och utdaterad och att lärare ibland måste gå utanför de givna 

ramarna och välja litteratur som eleverna inte är vana vid till undervisning. Elsa menar att 

visserligen så finns det ett gemensamt kulturarv men att ”det beror på vem du är, vad du har 

för bakgrund och vart du är på väg”.
83

 Hon säger även: ”mitt främsta mål är att väcka 

nyfikenhet, då vill jag använda mig av litteratur som överraskar, kanske skrämmer men 

väcker lust. Jag vill att eleverna ska förstå att det finns någonting som är väldigt spännande 

här. Det är inte dammigt och torrt. För att hitta det så behöver jag gå utanför de givna 

ramarna”.
84

 Inte heller Astrid är positiv till en statisk kanon utan menar att en kanon alltid 

måste kunna ifrågasättas. ”Att man […] faktiskt tänker på att lyfta fram fler kvinnliga 

författare som kanske har blivit oförtjänt bortglömda. Så kanske vi kan lägga några andra 

gubbar på hyllan. […] Men jag tycker också att en kanon alltid [ska] diskuteras. En kanon får 

aldrig vara statisk”.
85

 Lärarna är överens om att kvinnor är underrepresenterade och att de 

försöker lyfta dem mer i litteraturhistorisk undervisning. 

Elsa lägger fokus på sin erfarenhet och utbildning och menar att inför hennes elever så 

är det ju hon som avgör vad som bör ingå i en kanon och vad som är bra eller dålig litteratur. 

”[J]ag har ju en erfarenhet och jag har en utbildning som gör att jag kanske har ett större 

perspektiv, ett bredare perspektiv, än vad eleven har. Och då kan ju jag ha som uppdrag att 

leda dem in på vägar som de inte hade tänkt gå på alldeles själva”.
86

 Samtidigt beskriver 

Astrid en skillnad mellan elever i skolan där en del elever gärna vill läsa moderna populär-

litterära böcker samtidigt som en del elever gärna läser äldre litteratur. Hon menar att det 

finns ett intresse för den klassiska litteraturen. ”Medan en del verkligen vill och bär på en 

tydlig bildningsönskan och vill läsa klassiker och ser skolan som ett tillfälle att bilda sig. Man 

kan ändå märka, tycker jag, att många elever tycker att det finns en poäng med att man har 

läst Strindberg och Lagerlöf och sådär och att det liksom är allmänbildning”.
87

 

Allmänbildningen kan fungera som motivation till varför eleverna ska läsa vissa böcker även 

om de kanske tycker att läsningen är svår eller tråkig. ”Men sen, det jag framförallt brukar 

försöka göra är väl att koppla så att säga populärkulturen till klassikerna. Att de kan se hur 

alla de moderna, populärkulturella fenomenen alltid går att koppla bakåt i 
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litteraturhistorien”.
88

 Även Wilhelm menar att det finns ett värde i litteraturkanon som 

eleverna uppskattar. ”Litteraturkanon är ju någonting som finns i populärkulturen också på ett 

sätt eftersom de ofta hänvisas till dem. Och det blir ju en form av allmänbildning”.
89

 

Astrid menar att det även finns ett slags ”skolkanon”. Hon menar då främst 

ungdomsböcker, som många skolor köper in och som de använder i undervisningen. Hon 

menar att de ungdomsböckerna kanske inte nödvändigtvis är högkvalitativa i språk och form 

eller är någon slags klassiker men att många skolor ändå använder dem. ”Kanske också för att 

de utspelar sig i skolmiljö och att då kan man lyfta många sådana här frågor som ligger både 

lärare och elever nära och sådär”.
90

 Även Moa upplever att de flesta lärare väljer samma 

litteratur trots att de har ett fritt val. ”[J]ag tror att vi svensklärare arbetar ganska mycket 

utifrån någon slags kanon som vi är överens om utan att egentligen veta om det. […] Men jag 

tror att vi är ganska överens om att man ska ha läst någonting inom den sfären och någonting 

inom det och något inom det liksom. Vilket kanske styr oss lite grann”.
91

 

5.4.1. Skaffa kanon? 

Wilhelm är inte positiv till att införa en litteraturkanon för skolan. ”[A]lla lärare går ju på 

lärarutbildningen och får ju veta vad kanon är och läser ju själva kanon på universitetet och 

det är ju då den reproduceras. Universiteten är ju de som reproducerar kanon år efter år. Det 

internaliseras hos lärarna och sen så lär de ut den. Så jag tror inte att det behövs om det nu 

skulle vara önskvärt att det fanns en kanonlista”.
92

 De övriga lärarna är överens om att en 

kanon främst skulle vara positivt. De efterfrågar då en övergripande bred kanon utan krav på 

enskilda verk och menar att riktlinjer för läsning saknas i styrdokument och styrmedel. Helst 

skulle de se en omfattande tematisk och epokbaserad lista som inspiration som sedan kunde 

vara grund för samtal kring litteratur så att en dynamisk kanon utvecklas. Elsa säger: ”Det är 

väl jättebra att vi någonstans kommer överens om att vi ska ha en gemensam grund, en 

erfarenhetsgrund, så att vi kan föra ett gemensamt samtal. Det är självklart att mina elever 

ska, de ska ha lite Strindberg och de ska ha lite Lagerlöf och de ska ha lite av den svenska 

kulturhistorien, självklart”.
93

 Hon vill, tillsammans med sina elever, kunna bestämma vad som 

passar dem just då, med just den gruppen och den konstellationen och utifrån de specifika 

kursmålen. 
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6. Diskussion 

Diskussionen är upplagd utifrån de formulerade frågeställningarna och under varje 

frågeställning diskuteras det undersökta materialet.  

6.1. Hur motiverar lärare sina litteratururval till undervisning? 

6.1.1. Ekonomi och tillgång 

Lärarna upplevde inte någon svårighet med att välja litteratur till undervisning men de pekade 

på vissa begränsande och styrande aspekter i urvalet. Det finns en svårighet som grundar sig i 

ekonomiska tillgångar på skolorna. Det finns helt enkelt oftast inte tillräckligt mycket pengar 

för att köpa in ny litteratur till undervisning vilket leder till att litteraturen på skolorna blir 

utdaterad. Vilken litteratur som finns på skolan och vilken litteratur som kan köpas in är 

grundläggande för vilken litteratur som kan användas. Att äldre och klassik litteratur används 

kan till viss del bero på att det är den litteraturen som finns på skolan och har funnits där 

länge. 

Frågan är om det är absolut nödvändigt att läsa ny, uppdaterad litteratur i skolan eller 

om den läsningen kan ske på elevernas fritid utanför skolan och därför inte bör vara skolans 

uppdrag? Utifrån intervjuerna med lärarna ser vi att läsningen som sker i Svenska 2 och 

Svenska 3 främst är läsning av klassisk litteratur från litteraturhistorien. Den litteratur som kan 

sägas ingå i en klassisk litteraturkanon. Den moderna litteraturen har egentligen ingen plats 

eller utrymme i de kurserna utan fokuseras främst i läsning i Svenska 1. Gällande Svenska 1 så 

förmedlade lärarna en bild av att litteratururvalet i den kursen fokuseras på litteratur som 

eleverna känner igen sig i. De vill möjliggöra för diskussioner där eleverna diskuterar 

litteratur som de känner igen sig i och kan förstå och analysera utifrån sina egna erfarenheter 

och upplevelser. Således kan det vara nödvändigt att använda modern uppdaterad litteratur i 

den undervisningen. Ekonomin är därför ett problem gällande litteraturen inom skolan, främst 

för Svenska 1. Tillgången på skolan påverkar även lärarnas litteratururval och konkurrensen 

med kollegor om de tillgängliga böckerna skulle såklart underlättas genom större ekonomiska 

tillgångar. En av lärarna lyfte bland annat att hon vill vara väl förtrogen med litteraturen som 

hon använder i undervisning. Möjligheten att vara förtrogen med litteratur försvåras av att 

tillgången kanske inte är optimal och av att romaner som används flitigt och ofta av många 

slits ut och behöver uppdateras. Dessutom kan nya översättningar och nytryck av gamla verk 

leda till att nya inköp blir nödvändiga eller önskvärda. Ekonomin och tillgång är därför 

avgörande för litteratururvalet och påverkar vilken litteratur som används. 
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6.1.2. Urval från det personliga planet 

Utmärkande för den litteratur som inte får utrymme i undervisningen är det som lärarna kallar 

för ”dålig” litteratur. Den litteraturen blir en total kontrast och motsats till den goda 

litteraturen, den litteratur de gärna använder i undervisning. Utöver att skilja på dålig och bra 

litteratur så har litteraturens ställning i samhället sjunkit i jämförelse med tidigare. Lärarna 

menar att eleverna läser allt mindre och att detta till viss del beror på att de har mycket annat 

att göra istället för att läsa litteratur. Att eleverna läser allt mindre beror bland annat på att 

andra medium tar över och tar upp mycket av elevernas tid. Detta behöver inte innebära att 

boken har spelat ut sin roll men modern teknologi och andra medium konkurrerar inte bara 

utanför skolan utan även inne i skolan om elevernas uppmärksamhet och utrymme.  

En av lärarna menar att hon ibland väljer litteratur från sin egen barndom och ungdom 

som hon tror att eleverna kan uppskatta, i likhet med Brinks studie som visade att lärarna 

valde litteratur från sin egen barndom. Ett problem med detta blir att samhället inte längre ser 

ut på samma sätt och att andra värderingar är gällande idag. Lärarna anpassar därför oftare sin 

litteratur utifrån elevgruppen även om de inte alltid väljer litteratur enbart utifrån elevernas 

intressen. Däremot finns det en större lyhördhet för elevers intressen och behov och lärarna 

menar att det är viktigt att alla elever ska kunna förmå att läsa den valda litteraturen. Detta 

påvisar även mycket av den individualistiska tanke som finns i dagens styrdokument där varje 

elev ska ges möjlighet att utvecklas på det enskilda planet och utifrån enskilda behov.  

6.2. Hur resonerar lärarna didaktiskt kring litteratur i skolan? 

6.2.1. Olika konstruktioner av svenskämne 

Om vi utgår från Malmgrens slutsats att de flesta verksamma lärares praktik är en 

kombination av de tre konstruktionerna, färdighetsämne, bildningsämne och 

erfarenhetspedagogisk ämne, men att lärare brukar dras mot det ena eller det andra så visar 

denna studie att detta stämmer. Man kan även se det som att lärarna har olika uppfattning om 

vad som är centralt och viktigt inom ämnet precis som Malmgren och Molloy hävdar i sina 

undersökningar. Svenskämnet är ett komplext ämne där de olika delarna med bildning och 

färdigheter blir varandras kontraster men samtidigt verktyg för att öka förmågorna inom de 

enskilda delarna. Läsning blir grunden för färdigheter och färdighetsträning blir grunden för 

läsning. Lärarna i denna undersökning menar att svenskämnet och kombinationerna av 

konstruktioner gör ämnet så roligt att arbeta med. Lärarens ämneskonstruktion är knutet till 
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dessa konstruktioner men samtidigt påverkas och samverkar läraren med skolan, klassen, den 

enskilda eleven och även andra organ som påverkar ämnet och undervisningen. 

I kontrast till Brinks studie av lärare där majoriteten menade att deras undervisning 

främst liknade konstruktionen av ett bildningsämne så visar det sig att så inte är fallet i den 

här undersökningen. Det finns dock stora skillnader mellan min undersökning som är av 

kvalitativ form med enbart fyra lärare och Brinks övergripande studie med 75 lärare. Det jag 

dock vill visa är att det har skett en förändring sedan år 2006 då Brink genomförde sin studie. 

Nya styrmedel har införts och det var främst dessa som lärarna ansåg sig styrda av i sitt urval 

och som påverkade dem till att anse att ämnet nu främst är ett färdighetsämne och inte ett 

bildningsämne. Styrmedel som främst är fokuserade på svenskämnets färdigheter kommer att 

påverka lärares praktik och även deras urval. Om läsningen får mindre utrymme, vilket vi har 

sett att den får, så betyder det att andra färdigheter än läsning värderas högre i ämnet idag. 

6.2.2. Tid och styrmedel 

Lärarna menar att läsningen är bortprioriterad och att de gärna skulle vilja läsa mer med 

eleverna. Samtidigt menar de att det inte finns mer tid för det vilket innebär att något annat i 

ämnet prioriteras högre. Frågan blir vad som är av vikt att lära eleverna i svenskämnet, vilka 

kunskaper vi vill att eleverna ska ha och vad vi kräver av dem? Detta blir en ideologisk fråga 

som påverkas av samhällsklimat och politiska organ som till viss del är placerade utanför 

skolan. Ytterst styrande för vad eleverna förväntas lära sig av undervisning finner vi i 

styrdokumenten för de olika kurserna. Styrdokument visade sig vara väldigt styrande för 

lärarna i urvalet och undervisning, vilket är det syfte som de finns till för. Däremot förmedlar 

styrdokumenten inga riktlinjer för vilken litteratur och vad som ska läsas i skolan utan det 

valet är fritt upp till läraren själv. Och lärarna menar att de inte heller vill att ett annat organ 

bestämmer över deras litteraturval för undervisning. 

Lärarna menar att de sällan läser hela romaner till förmån för kortare texter och utdrag 

av texter just på grund av tidsaspekten och möjligheterna inom ämnet. Det är svårt att avgöra 

om detta har någon effekt på elevernas läsning utifrån denna studie och syftet med denna 

undersökning är inte att undersöka den aspekten. Det finns en risk med att läsa litteratur på det 

här sättet i och med att eleverna kan uppleva att läsning av hela romaner är för svårt eller 

onödigt för dem då det prioriteras bort till förmån för annan läsning. Tidsaspekten påverkar 

undervisningen och litteratururvalet och styr lärarna i deras didaktiska val och i litteratururval. 
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6.3. Går det att urskilja ett samband mellan didaktiska synsätt och synsätt på kanon? 

De intervjuade har olika synsätt på didaktik och på svenskämnet men visade de på en relativt 

likartad syn på litteraturkanon. De beskrev även liknande arbetsätt gällande hur de använder 

litteratur i skolan och med elever. Trots de olika synsätten på svenskämnet och litteratur så 

arbetar de på ett likartat sätt med litteratur. Samtliga fokuserar på att arbeta djupt och 

analyserande snarare än att arbeta brett och avverka många böcker och mycket litteratur.  

Att utveckla och modernisera en kanon tar tid och det är inte alltid överblickbart. Men 

kulturarv och kanon påverkas alltid av vad vi människor anser är just god litteratur. Och för 

vägledning in i den ”goda litteraturen” finns just lärarna som förebilder. Denna roll kan 

såklart suddas ut mer och mer i och med det informationssamhälle vi lever i och som är 

framtiden. Lärarnas roll som läsförebilder kan komma att bytas ut mot någon annan. Särskilt 

om vi närmar oss ett samhälle där läsning får stå tillbaka för andra medium som tv, film och 

dataspel. 

Lärarna menar att kanon inte är användbar utan diskussion, de försöker alla införa mer 

kvinnor i litteraturhistorien vilket får oss att förstå att de anser att den rådande litteraturkanon 

som norm inte innefattar tillräckligt många kvinnor. Lärarna är i allmänhet negativt inställda 

till den kanon som finns och menar att den är för statisk. En kanon måste alltid kunna 

diskuteras och omvandlas för att anpassas efter det klimat som råder idag. Tre av lärarna är 

positiva till att införa en kanon, men inte en styrande kanon som de måste ”beta av”. De 

menar att det fria valet är viktigt för deras profession och vill inte bli av med det. Den fjärde 

läraren är negativ till kanon i allmänhet och menar att det inte är nödvändigt att införa en 

officiell kanon. Det finns en oro för att det fria valet skulle påverkas av en officiell fastslagen 

kanon och de vill inte att deras valfrihet ska påverkas. De är dock överens om att det finns en 

outtalad kanon och att de påverkas av den när de väljer litteratur. Så problematiken kvarstår 

oavsett om det införs en kanon eller ej. Vi måste alltid förhålla oss till att det finns en 

litteraturkanon, kanske outtalad, men som påverkar den litteratur vi väljer. Om vi som lärare 

utgår från litteratur som vi själva valt är de valen påverkade av en tradition som vi har vuxit 

upp i och formats av. Urval som vi baserar på litteratur vi själva läst när vi gick i skolan är 

påverkade av våra lärares urval som möjligtvis går tillbaka till litteratur som de själva fick 

läsa när de gick i skolan. Den är även påverkad av de äldre styrdokumenten och andra rådande 

normer i samhället från den tiden.  

För även om vi inte har en fastslagen kanon så visar det ju sig ändå att lärare tänker på 

liknande sätt. De tänker att eleverna ”behöver” en viss typ av litteratur som skolan ska 

förmedla. Om denna litteratur är densamma, och om eleverna går ut den svenska skolan och 
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har läst ungefär samma böcker och författare, då finns det en outtalad kanon även hos oss och 

denna outtalade kanon reproduceras varje dag av lärare och från universiteten till nya lärare. 

Att denna kanon internaliseras hos lärarna behöver inte nödvändigtvis vara negativt utan det 

skapar en grund och en möjlighet för att diskutera kanon och verken i den. I varje medvetet 

eller omedvetet val som lärare gör så reproduceras en bild av ett kulturarv och en typ av 

litteratur som eleverna sedan bär med sig. Bloom menar att det är författarna som skapar 

litteraturkanon genom att placera in sig och sina verk i en historisk och samtida kontext. Men 

utifrån de genomförda intervjuerna kan vi även se en trend där lärare producerar och 

reproducerar litteraturkanon och de verk som ingår i den. Eftersom styrmedlen för svenska på 

gymnasienivån är relativt öppet skriven utan styrning i någon riktning så kommer det leda till 

olika tolkningar. Detta ser vi bland annat i de olika konstruktioner av svenskämne som 

Malmgren har formulerat och som även jag har använt mig av i denna undersökning.  

Den här undersökningen visar inte på någon större bredare och tydlig övergripande bild 

att litteraturkanon reproduceras av lärare på gymnasiet. Det är inte heller syftet men framtida 

forskning med en större undersökning kompletterad med eventuella kvantitativa studier med 

högre generaliserbarhet skulle kunna ge oss ett sådant resultat. Lärarna i denna undersökning 

anser sig vara ganska olika varandra och har olika synpunkter på svenskämnet och dess 

huvudfokus, men vid närmare undersökning och eftertanke så visar det sig att de tänker 

ganska lika gällande litteratur, undervisning och kanon. De anser att läsningen är viktig, att 

den får för lite plats och att litteraturkanon är oundvikligt så länge vi läser och bedömer 

litteratur. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka lärares attityder gällande 

litteraturkanon och lärares didaktiska synsätt och uppfattningar gällande litteratur. Och om 

dessa attityder påverkar undervisning och litteratururval. Frågeställningarna har varit: 1. Hur 

motiverar lärare sina litteratururval till undervisning? 2. Hur resonerar lärare didaktiskt kring 

litteratur i skolan? 3. Går det att urskilja ett samband mellan didaktiska synsätt och synsätt på 

litteraturkanon? 

Metoden som används i studien är kvalitativa samtalsintervjuer med fyra verksamma 

svensklärare på gymnasienivå. Resultatet visar att lärarna är eniga om att läsning är viktig 

men att utrymmet för läsning har minskat. De menar att det som påverkar deras litteratururval 

mest är vad som finns att tillgå på skolan och de ekonomiska aspekterna rörande det. 

Dessutom påverkas de av styrdokument och kursmål. Lärarna har olika synsätt på 

svenskämnet och att de strävar åt ena eller andra hållet utifrån tre konstruktioner av 

svenskämnet som Malmgren och Molloy formulerat och diskuterat. En av lärarna menar dock 

att hennes undervisning är en kombination av de olika konstruktionerna. Lärarna i studien 

menar att svenskämnet mer och mer kommit att bli ett färdighetsämne än något annat och att 

kulturarv och erfarenhetspedagogik får stå tillbaka. Endast en av lärarna är negativt inställd 

till kanon men gemensamt är att lärarna anser att det finns en outtalad litteraturkanon i 

Sverige som de påverkas av. En större studie utifrån denna med en bredare 

undersökningsgrupp skulle kunna ge ett tydligare resultat med högre reliabilitet. Det skulle 

även vara intressant att kombinera denna studie med en undersökning av elevers uppfattning 

om litteratur, litteratururval och litteraturkanon för att få en mer övergripande bild av 

situationen med läsning hos Sveriges unga. 
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9. Bilagor 

Intervjufrågor  

1. Uppvärmningsfrågor  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken är din ämneskombination? 

Vilket program arbetar du på? 

2. Frågor om svenskämnets olika konstruktioner 

Anser du att din undervisning är: 

1. svenskämnet är ett bildningsämne (fokus på kulturarv),  

2. svenskämnet som ett färdighetsämne (fokus på språkinlärning) eller  

3. svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne (fokus på elevernas erfarenheter, 

färdigheter och behov)? 

Tror du att din undervisning hade sett annorlunda ut om du sett på ämnet på ett annat sätt? 

Hur hade den då sett ut? 

3. Frågor om litteratur i skolan 

Hur ser du på litteraturens plats i svenskämnet? 

Hur använder du skönlitteratur i din undervisning? (Exempelvis: Hur arbetar du med en klass 

efter läsning av litteratur? Vilka metoder? Vad vill du få fram? Vad är det viktigt att eleverna 

lär sig eller förstår?) 

Hur väljer du litteratur till din undervisning? (Exempelvis: Utgår du från din egen läsning, 

kollegor, läromedel, elevernas önskemål, kanon eller något annat?) 

Vad är viktigast för dig när du väljer litteratur till undervisning? 

Är din uppfattning att de flesta elever tycker om litteratur och läsning? 

Skiljer du på klassisk litteratur och populärlitteratur i din undervisning och vilket använder du 

helst i din undervisning? Varför? 
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Finns det någon skillnad i litteraturen som du väljer till dina elever och litteraturen som de 

läser på fritiden? 

Finns det någon litteratur som du medvetet väljer bort eller som du tar ställning mot? 

Tycker du att det finns det litteratur i samhället som inte finns i skolan? 

4. Styrmedel 

Anser du att du är styrd i ditt litteratururval av skolans styrmedel? 

Vad anser du om vad läroplanen säger om litteraturkanon? 

Vad anser du om vad läroplanen säger om skönlitteratur i allmänhet? 

5. Frågor om litteraturkanon 

Vad anser du att litteraturkanon är? 

Anser du att litteraturkanon är positivt eller negativt? 

Vill du införa en litteraturkanon för skolan i Sverige? 

6. Övriga frågor? 

Finns det något som jag har missat eller något som du vill tillägga som du anser är viktigt med 

svenskämnet, litteraturkanon, skolan, litteratur i skolan eller något annat? 
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Intervjutranskriberingar 

Intervju 1 

(I: Intervjuare M: Moa) 

I: Hur länge har du jobbat som lärare? 

M: Sedan 1991, så 23 år. 

I: Har du jobbat med samma sak hela tiden? 

M: Jag var i… De allra första åren… Ja, jag har jobbat både på högstadiet och på gymnasiet. 

Men det har varit i Svenska och Engelska hela tiden. Så det är ganska lika. Men mest har jag 

varit på högstadiet, egentligen, tror jag. Eller också, ungefär lika mycket kanske. Men det är i 

stort sett samma sak. 

I: Det är inte så stor skillnad mellan högstadiet och gymnasiet? 

M: Nej, det är det faktiskt inte. Eller det är ju en stor skillnad, men inte när det gäller de här 

frågorna egentligen. 

I: Och du har inte gjort på några olika sätt? 

M: Nej, jag har nog jobbat på ganska lika sätt hela tiden tror jag. 

I: Och här, på den här skolan, vilket program är det du jobbar på då? 

M: Vi jobbar ju inte på ett enda program. Eftersom alla elever har ju svenska. Vi har inte 

några sådana specifika programgrupper utan i en grupp kan det vara väldigt blandat från alla 

program. 

I: Påverkar det hur du tänker tror du? 

M: Nej, det gör det nog inte. Jag tror att det skulle påverka mer om jag hade renodlade 

grupper. Då skulle det påverka mer. Nu tänker jag inte, nu tänker jag gruppen som grupp, inte 

gruppen som ett program. Utan gruppen som en grupp elever som ska lära sig den här kursen. 

Jag tänker det som en kurs snarare. 

I: Blir det lättare att välja litteratur då tror du? 

M: Nej, det tror jag inte. 

I: Nej, det är ju fortfarande elever… 

M: Jag väljer ju utifrån kurs snarare än program. Och det tycker jag ju på sätt och vis är bra 

för att välja utifrån program gör en ju lite… fördomsfull kanske? Att, det här blir ju på ett sätt 

samma utmaning för alla. 

I: Det blir det. På det sättet kanske det blir lättare? 

I: Tycker du att det är svårt att välja litteratur till en kurs? 

M: Nja, inte särskilt.  

I: Varför tror du att det är så? 
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M: Därför att… jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inte tänkt på det som lätt eller svårt. Jag 

jobbar nog så att i ettan så väljer jag litteratur utifrån att det ska vara böcker som någonstans 

handlar om huvudpersoner som befinner sig i någon slags situation som de kanske kan känna 

igen sig i. Miljöer som de kanske kan känna igen sig i. Och det valet jag gör i ettan utgår 

ganska mycket från… det är ju naturligtvis… vi är ju begränsade till det som finns här på den 

här skolan. Nu har vi ett ganska stort utbud här. Men i ettan kan jag säga, där väljer jag 

böcker, som är de här, som handlar om unga vuxna skulle man kunna säga. DE som finns där, 

de som är i gränslandet mellan att vara ungdomsböcker och vuxenböcker. Som till exempel 

Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö, Saknad utav Karin Alvtegen, Ett öga rött av Jonas 

Hassan Kamiri. Alltså den, om du förstår vad jag menar med, den gruppen utav litteratur, 

liksom. Modern, svensk litteratur som inte handlar om alltför vuxna saker liksom. 

M: I tvåan så är kursen väldigt, jag är ganska styrd av av styrdokumenten i tvåan och trean. Så 

i tvåan så väljer jag alltså litteraturhistoriskt. Epokinriktat. 

M: Och i trean väljer jag i ganska stor utsträckning en slags existentialistisk litteratur. 

Modernt 1900-tal, alltså tidigt 1900-tal, 1900 till 1950 kanske. Så på så sätt så täcker jag in 

slutet på 1900-talet i ettan, början på 1900-talet i trean och allt dessförinnan i tvåan. Och då 

täcker vi ju inte allt förstås. 

I: Nej, det går ju nästan inte alls.  

M: Så jag läser med eleverna färre böcker och texter än vad jag skulle vilja. För att jag är 

begränsad utav tid helt enkelt, och av att vi koncentrationsläser här på den här skolan. Så tiden 

räcker inte riktigt. Det är inte ett helt år de har på sig för en kurs utan det är två perioder. Ja, 

det känner du till 

I: Men ni läser mycket? 

M: Nej, jag skulle inte säga att vi läser mycket. Jag skulle gärna vilja det och jag kanske, i 

vissa kurser så läser jag mer än i andra. Men då är det att det faller sig så. Och jag har bestämt 

mig för innan att i den här kursen ska vi verkligen läsa mycket. Då är det det här som ska vara 

fokus, läsningen. Men sen känner jag, när den kursen är slut, ja, de har visserligen läst mycket 

men nu fick ju det där stryka på foten istället. Så då bestämmer jag mig för inför nästa kurs att 

nej, nu kan jag inte läsa så mycket, det hinner jag helt enkelt inte, därför att jag måste 

koncentrera mig på det och det. Så det pendlar lite fram och tillbaka sådär. Men jag skulle nog 

egentligen gärna läsa väldigt mycket mer. Och så skriva utifrån det, att det liksom får hänga 

ihop. Men jag tycker att de nya kursplanerna lite granna försvårar det. De är mer styrande än 

vad de gamla var. Men litteratur är det som jag främst är intresserad av själv. Och som jag 

gärna, alltså jag läser mycket själv, och tipsar elever ibland sådär lite mer utanför. 

I: När du väljer litteratur, till undervisning, vad utgår du från oftast då?  

M: Då utgår jag ifrån det som jag… Alltså, jag utgår från det som finns här, vad som vi har i 

klassuppsättning. Vad som lite granna täcker in vad styrdokumenten säger. Och då är det de 

här tre kategorierna som… så i ettan väljer jag vuxna-unga, unga-vuxna. Och i tvåan är det 

mer litteraturhistoriskt och i trean existentiellt. 

I: Är det böcker som du läser själv då på privat tid? Kanske främst de som läses i ettan då där 

det kommer nya? 
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M: Ja, jag läser allt, själv. Och mycket. Och hela tiden. Så det som jag använder här är 

egentligen sånt som jag har läst för länge sedan. Därför att, det som jag läser nu det har vi 

inte, det har vi inte alltid råd att köpa in. Så så himla modernt blir det inte. 

I: Vad är viktigast när du väljer litteraturen? Om du fick säga en sak. 

M: Det beror på vilken kurs. Om jag fick välja helt fritt så skulle jag nog helst välja 

egentligen, sånt som jag tror att eleverna kan lära sig någonting om sig själva i, alltså den här 

igenkänningslitteraturen. Men så blir det kanske inte riktigt alltid, därför att jag är begränsad 

av vad som finns på skolan, och vad eleverna kan få tag på på bibliotek och så. 

I: Vad är din uppfattning av elever och läsning då? 

M: De läser allt mindre, allt färre böcker. Och att de läser… det är fler killar som läser 

fantasylitteratur och science fiction och skräck och sånt. Medans tjejer läser såna där 

självbiografiska olycksromaner. Självbiografiska mer, tror jag. Det är min uppfattning, men 

den kanske inte alls stämmer. Jag har ganska lite koll på nuförtiden vad de läser, för att jag får 

den uppfattningen att de inte läser särskilt mycket. Tjejer tittar väldigt mycket på tv-serier och 

killar spelar väldigt mycket datorspel. Och killar kanske oftare ser på film, tjejer är mer 

intresserade av tv-serier, tror jag. Men att film och tv och andra har fått ta över och boken har 

fått stå tillbaka lite grann. Så de som är riktiga läsare de läser nog lite allt möjligt tror jag. 

Ungefär som jag gör själv. Eller hur jag gjorde när jag var i den åldern. 

I: Vi har snuddat lite vid det här, men det finns tre olika konstruktioner av svenskämne som 

Malmgren har plockat fram. Jag vet inte om du har hört talas om dem? 

M: Ja, det har jag nog gjort. 

I: Vad anser du att din undervisning är? 

M: Jag tror att jag är en blandning av de två första. Och som jag sa tidigare, så tror jag att 

emellanåt är mer benägen att vara en bildningslärare. men då inser ju jag att när jag har lagt 

för mycket fokus på det så försvinner, då får färdighetsämnet stryka på foten lite grann.  Då 

blir jag lite förvirrad och frustrerad och då nästa gång är jag mer färdighetsfröken. Det går nog 

lite fram och tillbaka tror jag. Men jag skulle nog allra helst, jag ser nog själv och skulle nog 

helst se att svenskämnet var ett bildningsämne framförallt. Men på senare tid har det nog mer 

blivit ett färdighetsämne om man ser på det centrala innehållet och kunskapskraven i de flesta 

kurserna så är det färdigheterna som står i fokus. Både skriftligt och muntligt. Och litterärt 

analytiskt. Men inte så mycket bildning egentligen kanske. Det finns inte riktigt inskrivet. Jag 

tror inte att kulturarv eller något sånt står kvar. Det fanns i de tidigare, i alla fall på högstadiet. 

Men jag tror inte ens att det nämns faktiskt. 

I: Men du använder gärna kulturarv och det tankesättet? 

M: Jag försöker men jag lyckas nog inte riktigt, tror jag inte. För att det är så mycket annat 

som ska hinnas med. Men jag tror att, när jag väl kommer igång och berätta och förmedla det, 

alltså kulturarvet, så ser jag att det finns ett ganska stort intresse. Att jag lyckas väcka det för 

att jag själv är engagerad i just det. Men det finns ju sällan tid, tycker jag.  

I: Jag tänker att ganska nära förknippat med kulturarvet är ju det här med litteraturkanon. Har 

du använt litteraturkanon? Eller hur tänker du kring litteraturkanon? 

M: Ja, det finns ju ingen kanon. Men jag tror att den finns. Jag tror att den, jag tror att vi 

svensklärare arbetar ganska mycket utifrån någon slags kanon som vi är överens om utan att 
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egentligen veta om det. Det är inte uttalat och den är inte nedskriven men jag tror att vi lite 

grann använder oss utav den. Jag har själv gjort en undersökning här i vår kommun på mellan 

och högstadieskolor och då såg jag att det finns en väldigt tydligt mönster. Att eleverna på de 

flesta skolorna läser i stort sett samma saker. Fastän lärarna har fritt val. Det får mig att tro att 

även vi på gymnasiet har en ganska tydlig… Alltså inte sagt så att just den och den och den 

och den boken måste man ha läst när man går ut gymnasiet. Men jag tror att vi är ganska 

överens om att man ska ha läst någonting inom den sfären och någonting inom det och något 

inom det liksom. Vilket kanske styr oss lite grann. 

I: Är det positivt eller negativt? 

M: Det vill jag inte riktigt ta ställning till. Jag tror egentligen att en litteraturkanon skulle vara, 

alltså att det verkligen fanns en tror jag skulle vara ganska positivt. Men den skulle inte vara 

så att det var med exakta titlar utan den skulle vara så att när man går ut gymnasiet så måste 

man ha läst någonting utav den och den författaren. Eller någonting utifrån den och den tiden, 

mer så. En lite vidare, bredare men ändå någon slags tydlig riktlinje. För jag tycker inte att det 

finns inskrivet alls i styrdokumenten, alltså VAD som ska läsas. Så där är ju valet totalfritt. Så 

då skulle det ju naturligtvis skrivas in sånt som inte är enligt Harold Blooms kanon; vit, 

manlig, kristen litteratur. Utan också orientalisk, sydamerikansk, afrikansk litteratur, 

utomeuropeisk och utomamerikansk helt enkelt.  

I: Om de flesta går ut skolan och har läst samma litteratur. Finns det någon litteratur som du 

väljer bort? Eller som du tar ställning mot, att den här vill jag inte ha med i min undervisning? 

M: Nej, inte som jag har tvingats att göra. Det kanske skulle kunna dyka upp något som jag 

skulle kunna säga att nej det där vill jag inte göra.  

I: Det finns ingenting du undviker? 

M: Nej, du tänker på vissa ämnesområden eller så? 

I: Ja, lite både och, om det finns någonting som du tänker på spontant? 

M: Ja, på sätt och vis kanske det gör det. Jag skulle inte aktivt välja viss litteratur, alltså viss 

litteratur som jag kanske känner är lägre kvalitet. Men om en elev kom och frågade så skulle 

jag inte säga nej. Men det jag tänker på, har vi ju inte riktigt heller här. Så jag skulle inte 

förespråka att vi köpte in till exempel böcker som Gömda av Lisa Marklund eller Camilla 

Läckbergs däckare eller chicklit kanske. För att jag tror inte att man kan ha tillräckligt bra 

diskussioner utifrån sån litteratur. Jag tror inte att de ger eleven lika stora insikter eller 

kunskaper som, alltså, god litteratur. Om du förstår vad jag menar? Men om en elev, eller 

elever fick välja helt fritt så skulle jag inte säga nej. Det skulle jag inte göra. Och jag skulle 

inte fördöma det inför eleverna och säga att ”sån där skit ska du absolut inte läsa” det skulle 

jag inte heller göra. För jag tycker att det är bättre att läsa vad som helst än att att inte läsa alls 

i så fall. Men det är inte någonting som jag aktivt skulle förordna att vi köpte in. Eller skulle 

läsa med en hel klass eller så om jag inte hade ett speciellt syfte med det. 

M: Däremot så tycker jag, det är också styrdokumenten som försvårar det hela lite grann, men 

man brukar säga att tjejer läser utav lust och de läser mer skönlitteratur än vad killar ofta gör. 

Det här finns det forskning på. Och att killar, de som är läsare, verkligen, alltså tjejer som är 

läsare väljer oftare skönlitteratur och killar som är läsare väljer oftare typ dokumentärer eller 

biografier eller den typen utav böcker. Som kanske är lite mer verklighetsbaserade, mer 

inriktade på det intresset som de har. Och det skulle jag nog egentligen vilja ta till vara på mer 

i skolan. Att man även diskuterade sådan litteratur. Sakprosa tillexempel, det kommer ganska 
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mycket sådant, som handlar om väldigt intressanta ämnen. Så att inte bara tvinga killar att läsa 

skönlitteratur utan att även ta upp den här andra litteraturen som finns parallellt och se till så 

att tjejer också läser den. För det kan också ge en väldigt mycket kunskaper om saker och ting 

och få en och tänka. 

I: Tycker du att det saknas sakprosa i skolan? 

M: Ja, det gör jag nog faktiskt. Det försvårar för eleverna när de kommer upp på universitetet 

sen också. Hoppet från skönlitteratur till vetenskap är större än från sakprosa till vetenskaplig 

text. Men samtidigt så vet jag inte hur jag skulle få in den läsningen i innehållet i kursen. Och 

det är ju inte någonting som vi har i klassuppsättning här heller. Eller ens i 

halvklassuppsättning, utan det är ju framförallt skönlitteratur. Förhoppningsvis läser de en hel 

del sakprosa i andra ämnen. Artiklar i alla fall, som är lite mer analyserande inom vissa 

ämnesområden, som huliganism till exempel eller rasism eller andra världskriget.  

För då tror jag att vi skulle få med killarna på ett annat sätt. Och vi skulle kunna göra tjejerna 

mer medvetna om politiska frågor kanske. Det tror jag fortfarande att killarna är mer 

intresserade av. Nu kanske jag är fördomsfull men det har bedrivits en del forskning på det 

också. Och jag tycker mig se det lite grann också. Så om man kunde försöka få dem att bli 

intresserade av varandra och faktiskt bejaka både killar och tjejer i undervisningen. Så skulle 

det kanske bli en mer demokratisk svenskundervisning. 

I: Plocka in deras intressen? 

M: Ja, precis. Skriva om saker som intresserar dem. 

I: är de mer vana att göra det från högstadiet? 

M: Nej, det tror jag inte. Det är nog någonting som de väljer själva tror jag. Att de har ett 

intresse för vissa frågor. 

I: Jag tror att jag har fått med alla frågor som jag är intresserad av. Är det någonting som du 

tycker att vi inte har diskuterat? Som du tycker är viktigt? 

M: Ja, jag tror att du frågade om på vilket sätt? Och det här har också med tid att göra. Om det 

var så enkelt så att man plockade fram en bok, gav eleverna och säger läs och sen så efter 

några veckor så diskuterar man den eller skriver om den eller någonting sånt där. Så enkelt är 

det tyvärr inte. Och man kan inte be eleverna att läsa en bok på två veckor utan det krävs 

ganska mycket arbete under tiden. Och det ger en bättre läsning. Därför tar litteraturläsning 

väldigt mycket tid.  

M: Jag och många fler använder oss utav ett material som heter ”känn på litteraturen”. 

Materialet finns här men det är också ett arbetssätt som man kan använda på i stort sett all 

litteratur. Jag tror att man säkert skulle kunna använda det på sakprosa också. I det här 

materialet presenteras tio böcker och så presenteras en väldigt tydlig modell för just den här 

boken med frågor och så. Men den här modellen kan man använda på vilken bok som helst. 

Och det handlar om att man läser boken, att man arbetar med boken, före, under och efter.  Så 

man inleder med någon slags diskussion om titeln eller kanske temat utan att riktigt säga att 

det är temat för boken. Så kanske man diskuterar själva temat som kärlek eller rasism eller 

vänskap eller vad det nu kan vara för någonting, först innan själva läsningen. Och sen kanske 

man också själv förklarar en del av vad som finns i den här boken, så att eleverna har en 

ganska öppen eller en slags förkunskap för vad det här är för något som de ska ge sig in i. Och 

det kan man göra genom att diskutera en titel, som sagt, eller bilden på bokomslaget. Och i 
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vissa fall kan man till och med diskutera fyra-fem bokomslag och fundera över vad säger de 

här bilderna för något om det här som vi ska ge oss in i. Man kan också börja med att läsa ett 

kapitel högt så att eleverna kommer in i, och man kanske till och med diskuterar lite grann 

efter att man har läst det. Och sen jobbar man med att de läser en bit i taget, en fjärdedel 

brukar vara ganska bra. Eller om det är en kort bok kanske man kan ta den i två halvor. Efter 

att de har läst en liten bit så gör man någon slags uppgift. Och de kan vara att dramatisera 

något eller att svara på vissa frågor eller att helt enkelt bara sammanfatta vad som har hänt så 

här långt. Eller skriva vad man tror ska hända sen eller alla möjliga olika såna där uppgifter. 

Det kan också handla om att skriva om någonting, en händelse i boken, till en tidningsartikel 

till exempel. Såna mer laborativa övningar, skrivuppgifter eller muntliga uppgifter. Och så på 

slutet så har man en slutuppgift som kanske då kan vara en recension, inte en recension där 

man sammanfattar vad som hände utan där man faktiskt verkligen analyserar den. Eller så kan 

man skriva en riktig analys, eller man har en diskussion eller ett samtal kring boken. Men det 

är väldigt mycket arbete runt omkring. Och det gör vi nog allihop här ganska mycket tror jag. 

Det är en modell som vi använder oss av, även i engelskundervisningen. Och då finns det här 

materialet, det finns tre, vi har två på den här skolan. Eller så lägger man upp en egen sådan 

modell för hur man jobbar med det.  

I: Och den är applicerbar både på modern litteratur och äldre litteratur? 

M: Ja. 

I: Tycker eleverna att den fungerar bra? 

M: Det gör de, de tycker att det är lättare när de bara behöver läsa en liten bit i taget.  När de 

inte har hela boken framför sig utan de vet att till den gången måste jag ha läst det här för då 

kommer jag att få en uppgift på det. Och de vet att det inte bara är att sammanfatta allt till slut 

för då behöver de inte läsa boken för då kan de leta efter en sammanfattning någon annanstans 

eller få en utav en annan elev. Men om man är tvungen att sätta sig in i vissa saker och 

förklara hur man skulle reagera i en viss situation eller om man verkligen måste sätta sig in i 

ett sätt att tänka då måste man också ha läst. Annars blir det svårare. Det gör kanske att vi 

läser hela romaner mer ingående men det blir färre böcker. För det är typ ett fyra veckors 

projekt. De måste ju ha tid på sig att läsa. Och vi har ungefär fem stycken fyra veckors block 

på den här skolan, och det är inte så mycket när man måste göra en massa annat också.  

M: Men läsning är roligt. Och någonting som är viktigt är samtal, att prata om det som man 

har läst, tillsammans. Det gör jag ganska mycket. Det brukar bli väldigt bra, och det brukar 

eleverna vara nöjda med också. Och de inser att de har fått ut mer av texten efter att de har 

samtalat om den än när de bara läste den själva. För de inser plötsligt en massa saker som de 

inte hade insett på egen hand. Och det är jätteintressant faktiskt. När man ser hur elever lyser 

upp och ”Just det, jaha, och det är därför den och den finns där” så kommer de plötsligt på 

saker. Det är häftigt.  

I: Och de upptäcker att läsning är något bra? 

M: Ja, precis. Och något som kan ge dem något på vägen. 

 

Efter intervjun visade Moa mig bokförrådet på institutionen. Där berättade M även att hon 

gärna arbetar med kortare texter och noveller. Hon plockade som exempel ut Kafkas 

Förvandlingen. 
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Intervju 2 

(I: Intervjuare E: Elsa K: Kajsa (VFU-student)) 

I: Hur länge har du arbetat som lärare? 

E: I 12 år. 

I: På samma sätt hela tiden eller har du flyttat runt en massa? 

E: Jag har bara varit här på Parkviksskolan, men här har ju mitt uppdrag förändrats. När jag 

kom hit så var jag svensk och engelsklärare. Sen upptäckte de att jag hade kunskap i 

medieämnen. Så då började jag att undervisa i medieämnen också. När jag kom hit så var jag 

inte behörig lärare utan jag hade mina högskolepoäng i, inte i engelska, men i svenska och 

media och sånt. För jag har ett förflutet i mediebranschen. Och sen blev jag behörig, och så 

blev jag en massa saker, och nu är jag förstelärare också. 

I: Har du förändrat hur du har tänkt under tiden som du har jobbat? 

E: Ja.  

I: Vad är det som har förändrats? 

E: Från början så kände jag så här ”oh, de måste lära sig så mycket”. Så, med allvar i rösten. 

Jag tror att jag hade mer som korvstoppningstanke så. Att de skulle ha med sig så enorma 

mängder med kunskap om litteratur och litteraturhistoria och så. Sen när jag hade jobbat i 

några år så insåg jag att det går inte att stoppa in den mängden material i elevernas huvuden 

som jag vill stoppa in där. Och då måste jag fundera på vad det är som är viktigt. Så då 

ändrade jag förhållningssätt, så då tänkte jag vad är det som jag vill att de ska ha med sig ut i 

verkligheten? Vad är det som de ska komma ihåg sen, om fem år? Då ändrade jag radikalt val 

av litteratur och undervisningsmetod också. Att jag hellre fokuserade och fördjupade. Så 

istället för att jobba bredd så jobbade jag förståelse och samband och sånt istället. 

I: Det finns tre konstruktioner av ett svenskämne som Malmgren har tagit fram. Jag vet inte 

om du kände till de sedan innan? 

E: Kajsa berättade lite förra gången hon hade vfu här. Men det är ingenting som har ingått i 

min utbildning. Du får gärna berätta lite. 

I: Ja, det är tre delar egentligen. Den första är bildningsämne, när man har fokus på kulturarv 

och att man ska lära sig en viss typ av material. 

E: Ja, det tycker jag inte. 

I: Varför inte? 

E: Därför att ett kulturarv, ja alltså vi har ju ett gemensamt kulturarv-ish, så. Men det kan vara 

så många olika saker, det beror på vem du är, vad du har för bakgrund och vart du är på väg 

och nej. Nej, det behöver vi inte hålla på med. 

I: Den andra är svenskämnet som ett färdighetsämne där man fokuserar på att man ska lära sig 

språket som ett språkämne.  

E: Jag ser svenskan som ett färdighetsämne avseende förmågan att se samband inte som ett 

språkämne, inte att du ska veta vad singularis majestatis är för någonting. Det spelar liksom 



8 

 

ingen roll. Men däremot att du utövar din förmåga att analysera, se samband och dra 

slutsatser. Men det kanske inte är färdighetsämne så som du tänker dig? 

K: Det är typ grammatik, det är det färdighetsämnet är. 

E: Nej men då är det inte ett färdighetsämne som jag ser det som heller. 

K: Språkets byggstenar är det väl lite? Så har jag tolkat det. 

E: Nej, så ser jag det inte. 

I: Den tredje är svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, att man utgår från 

elevernas erfarenheter och behov och lägger upp arbetet så. 

E: Ja. 

I: Ja, varför ja. 

E: Där är jag. Alltså du måste ju alltid ta avstamp på den punkt där eleverna står för att kunna 

bedriva framgångsrik undervisning. Du måste ju börja med att inventera; vad vet ni, vad kan 

ni, vad är ni intresserade av och vad vill ni? Och sen lägga upp det på det sättet, för annars 

kommer inte jag att få med dem. Det är ju som att köra en buss och inte kolla om alla sitter på 

bussen. Det är ju ganska dumt. 

E: Så ja, jag har fokus på deras erfarenheter, färdigheter och behov som det står där också. För 

de har ju ett behov att utveckla en förmåga att kommunicera och se samband och dra 

slutsatser som är min favoritgrej. 

I: Så det är därifrån du startar när du planerar undervisning? 

E: Ja. Det är inte jag som planerar min undervisning, det är eleverna. Med utgångspunkt i 

kunskapskraven, kursens syfte och kursens mål. Huvudsakliga innehåll heter det va? Just det. 

I: Tror du att din undervisning hade sett annorlunda ut om du hade haft fokus på någon av de 

två andra? Hur hade den sett ut då? 

E: Alltså, jag hade ju inte haft fokus på någonting annat men jag vet ju att jag har kollegor 

som… Förra året hade jag en kollega som hade fokus på det här med bildningsämne. Och jag 

jobbade en del med den kollegan och coachade och så för det funkade inte riktigt med 

eleverna där. Där såg jag hur den fina ambitionen och det starka arbete som hon gjorde 

krockade med eleverna. Och det var tråkigt att se. Hon jobbade verkligen hårt men det 

funkade inte i alla fall. Och det är inte roligt att se. Vi lever i en annan tid, den undervisningen 

funkade kanske på mig eller på mina föräldrar. Men det var en annan tid. Det är ingen idé att 

stoppa huvudet fullt med olika [ohörbart] alla versmått som finns. Därför att all information 

du behöver den finns där ute, det du behöver veta är var du hittar den. Du behöver inte kunna 

den utantill längre, det är bara dumheter. 

I: Om vi då går över till litteraturen. Hur ser du på litteraturens plats i skolan? 

E: Den borde få större plats, tycker jag. Vi läser för lite. Men därmed inte sagt i sidor utan jag 

tycker att man kan läsa korta saker. Det behöver inte vara så att du ska mangla dig igenom 

tegelstensromaner. Men jag önskade att man använde litteratur, kanske noveller eller kortare 

texter och sånt, även i andra ämnen, inte bara i svenskan. De gör ju det i engelskan och i 
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språkundervisningen förvisso. Men du kan använda i historia, i samhällskunskap och du 

skulle nog kunna göra det i naturvetenskapliga ämnen också, faktiskt. 

I: Läser eleverna för lite? 

E: Ja. 

I: Varför? 

E: Därför att de har jättemycket annat att göra. De umgås, de surfar, de tränar, de läser läxor 

förvisso men de ska ju lustläsa och de kommer sällan dit. Därför att de har inte tid. 

I: Är det bara det som är anledningen? Att de inte läser, eller tror du att det finns någonting 

mer? 

E: Det är ingen som har öppnat dörren till den här världen för dem. Vi har inte öppnat dörren 

för dem på ett sätt så att de känner sig inbjudna. Jag tror det. Vi har inte lyckats väcka det där 

riktigt, att åh vad skönt att få läsa. 

K: Det är svårt att väcka det där intresset så sent också. Det intresset väcks ju när man är liten. 

I: Finns det någonting vi kan göra på gymnasienivån eller är det försent? 

E: Men det är ju klart att vi kan göra det på gymnasienivån. Lite kan jag väl säga att det är 

ganska späckat vad vi ska hinna igenom med eleverna på kurserna. Och där finns det ett 

problem att verkligen grotta ner sig i saker. Men vi skulle kunna sätta mer fokus på att inte 

läsa böcker för att prestera utan läsa böcker för att uppleva. Jag brukar ha litteraturseminarier 

med mina elever. Och då säger jag till dem att det intressanta är inte att ni kan bevisa för mig 

att ni har läst hela boken. Det är inte det som det handlar om, handlingen är vi alla överens 

om. Utan det är vad du har upplevt när du har läst boken. Och jag tror att om man centrerar 

sig runt det så kanske man kan öppna det där. Fler litteraturseminarium, det brukar också 

eleverna tycka är jätteroligt. När de får höra vad någon annan har tänkt när de har läst samma 

sak som jag. 

I: Är det så du använder skönlitteratur i undervisningen, att de får diskutera utifrån 

litteraturen? 

E: Ja.  

I: Hur väljer du litteratur? Vad utgår du från när du gör dina val? 

E: Jag tänker så här; alla elever ska förmå att läsa den valda litteraturen. Oavsett om du är 

långsamläsare, om du inte är intresserad av analys och inte vill läsa mellan raderna. Så därför 

så väljer jag så långt det är möjligt korta texter. Korta texter som har en handling på ytan men 

som har ett brådljup mellan raderna. Därför att då kan den eleven som inte är någon skicklig 

läsare känna att ”ja, jag läste hela romanen och jag förstod vad den handlade om”. Bara det är 

en lycka för många. Medans den elev som verkligen vill vända och vrida kan säga så här ”ja, 

men det står att det handlar om en insekt, men det här är ingen insekt”. Om man till exempel 

tar förvandlingen. Och förvandlingen är bland annat en av de böcker som jag gärna använder 

mig av. Fettpärlan är en annan sån favorit, Tandmannen utav Hoffman. Alla är de här, de 

ingår, det finns en serie som heter entimmesboken. Har du sett den? 

I: Nej. 
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E: Är det Nordtedts eller vad är det? Ja, men du kan söka på webben på entimmesboken. De 

ger alltså ut såna tunna grejer. Edgar Allan Poe och en del grejer så. De är jättebra, många av 

deras titlar. Långnovellen, kortromaner kan man kalla dem. De väljer jag gärna. Just för att 

alla ska kunna var med men det ska finnas en utmaning för var och en på den nivån de 

befinner sig. 

I: Väljer du litteratur utifrån vad du själv läser eller väljer du litteratur utifrån någonting 

annat? 

E: Jag frågar kollegor, följer med i utgivningen litegrann, lyssnar på elever till viss del men 

alltså inte så mycket faktiskt, mer vad det står på DNs sidor och litteraturrecensioner kanske, 

sorry. Men sen så har man ju sina favoriter. Jag gillar japansk litteratur, det är det kanske inte 

så många som gör. Men jag tycker att det kan vara ganska spännande. 

I: finns det en skillnad mellan litteratur som eleverna gärna läser och den som du vill att de 

ska läsa? 

E: Ja, det kan det nog göra. Alltså chicklitt litteratur är inte min grej. Jag är inte inne på det, 

jag gillar inte sånt alls kan jag säga. Däremot så läser jag gärna, själv då, deckare. Alltså 

svenska Åsa Larsson och vad heter hon…  

K: Läckberg? 

E: Just det. Nej Läckberg har jag inte läst. Vad heter hon den där, Annicka Bengtsson är 

hennes huvudperson.  

K: Nej jag vet inte. 

E: Det är bara borta ur huvudet. 

I: Men lite mer populärlitteratur? 

E: Det kan jag tugga i mig. Men sen så kan jag ruttna fullständigt och man läser Dan Brown 

så får jag rysningar över hela kroppen. För det är så dåligt skrivet att jag blir galen. 

I: Och den litteraturen vill du inte ha i klassrummet? 

E: Nej, nej. Alltså jag vill inte ha litteratur där språket är undermåligt, faktiskt. 

K: Det ska ju vara en tydligt budskap. Jag tycker ju i alla fall inte att en deckare har någonting 

som man skulle ta med sig. Den här kan du få ut någonting av. Här känner jag att här kan 

mina elever verkligen ta med sig någonting från. 

E: Det beror ju på vad den handlar om. Det finns ju en del deckare… 

K: Ok, kanske om de skulle läsa någon sån här [ohörbart] 

E: Jo men Karin Alvtegen, där bra deckare, schysst budskap. Så det finns ju. Vad heter den, 

Saknad, eller Gömda. 

K: Jag tänker mer på hon britten, där det är så här ”vem är det egentligen som är mördaren?” 

E: Ja, pusseldäckare? Ja, nej det behöver man ju inte hålla på med. Nej men så att det är, jag 

har fokus på att alla ska hänga med. Det är det som är det centrala för mig. 
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I: Är det svårt att få ihop böcker så att det finns i klassuppsättning? 

E: Inte här på Parkviksskolan. 

I: Ni har gott om böcker? 

E: Vi har… har du inte varit uppe i vårt bokförråd? 

I: Jo, jag har varit där. Men jag tänkte din uppfattning om det? 

E: Jo min uppfattning är att det finns väldigt gott om böcker. Och sen så jobbar jag väldigt 

mycket digitalt nu. Och då är det ju så att där kan man ju på i-books ladda ner gratis Kalokain, 

Det går an och så vidare så det finns väldigt, det blir fler och fler titlar. Och tittar man på den 

engelska sidan så finns ju nästan hela världslitteraturen att ladda ner, gratis. Och det är ju 

otroligt häftigt. Och till nästa läsår så går vi ju in i det här ett till ett lösningen för skolan. Alla 

elever kommer att ha en Ibook, nej Ipad. Och då jäklar. Då ska det läsas digitalt här.  

I: Blir det lättare när det är digitalt? 

E: Jag behöver ju inte dela ut böcker, jag behöver inte samla in böcker. Rent praktiskt blir det 

mycket lättare. 

I: Tycker eleverna att det är lättare att läsa så än att läsa böcker? 

E: Det kan inte jag svara på. För jag har inte frågat dem. De är väldigt konservativa våra 

elever här.  Man blir förvånad ibland över deras reaktioner på digitala lösningar. När de tycker 

att det är svårt att skriva och svårt att lägga upp och såhär. Men hallå? 

I: Finns det någon litteratur som du väljer bort och som du tar ställning mot? 

E: Tar ställning emot? De skulle vara såna här väldigt nationalistiska skildringar om saker och 

ting. Jag vet inte. Heidenstam är väl inte sådär jätteroligt. Så, det här ärofyllda, storvulna. Jag 

gillar inte sånt. Men det vet jag inte, jag behöver ju inte göra det å elevernas vägnar å andra 

sidan. Jag menar Heidenstam ingår väl i någon kanon kanske. Någonstans så kanske. Nej, det 

får inte vara dålig litteratur, det får inte vara dåligt språk, det får inte vara taskigt budskap. Så. 

I: Känner du att du är styrd i ditt litteratururval av skolans styrmedel. 

E: Styrmedel gällande ekonomi då eller? 

I: Ja, både ekonomin om det finns någonting i texten leder dig åt något specifikt håll? 

E: Alltså, bortsett från ekonomiska inskränkningar, att jag inte kan skaffa in den litteratur jag 

vill, när jag vill. Så tycker jag inte att jag har… nej. Nej, det tycker jag inte. 

I: Vad tycker du att litteraturkanon är då? 

E: Ja det är ju Bloom där då va som har skrivit vilka böcker vi ska läsa. Han kan ta sig, nej 

förlåt. [skratt] Han är en vit, medelålders man som lever i väst. Han kan ha sin kanon för sig. 

Jag kan också skriva en kanon. Alla kan göra en kanon. Det är väl jättebra att vi någonstans 

kommer överens om att vi ska ha en gemensam grund, en erfarenhetsgrund, så att vi kan föra 

ett gemensamt samtal. Det är självklart att mina elever ska, de ska ha lite Strindberg och de 

ska ha lite Lagerlöf och de ska ha lite av den svenska kulturhistorien, självklart. Men det är 

ingen som ska säga att man ska läsa Candide och man ska läsa Röda rummet. Det tycker jag 

absolut inte, utan jag måste tillsammans med mina elever kunna välja vad vi läser, vad passar 
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för våra mål just den här gången. Och just den här gruppen, just den här konstellationen och 

så vidare. Det får inte vara en lista som jag ska beta av. För då blir det fel. 

I: En lista som är mer utifrån olika teman eller olika tidsepoker skulle det vara mer anpassat 

efter er? 

E: Jag skulle gärna ha en ganska omfattande tematisk och epokbaserad lista som vi kan titta 

på och få inspiration av. Ja, gärna, men den får inte vara tvingande på något sätt. 

I: Anser du att läroplanen eller styrmedlena säger någonting om litteraturkanon? 

E: Det står väl att eleverna ska känna till litterära verk, författare nu och i äldre tider av män 

och av kvinnor och ifrån Sverige och från övriga delar av världen. Så ja, det står ju någonting 

där, men det betyder att de ska läsa allt. 

I: Som jag tolkar det så är du lite negativt inställd till litteraturkanon i skolan? 

E: Om en vit, medelålders, västerländsk man ska bestämma den så ja. 

I: Anser du att det finns en dold litteraturkanon som vi följer? 

E: Ja, det är klart att det gör. Det finns bra litteratur och så finns det dålig litteratur. 

I: Vem är det som avgör det då? 

E: Ja, jag avgör ju det för mina elever. Där är det ju jag som är den vita medelålders mannen. 

Eller hur? Men någonstans så måste jag, jag har ju en erfarenhet och jag har en utbildning 

som gör att jag kanske har ett större perspektiv, ett bredare perspektiv, än vad eleven har. Och 

då kan ju jag ha som uppdrag att leda dem in på vägar som de inte hade tänkt gå på alldeles 

själva. Visa att de här böckerna, kan de vara något? 

I: Jag tror att jag har fått med alla mina frågor, är det något du känner att jag har missat eller 

någonting som du tycker är viktigt med litteratur i skolan? 

E: Ja, litteratur i skolan är viktigt. Över huvudtaget. Jag har en kollega som startar en lektion i 

veckan, nej varje lektion som hon har i journalistik med att de lyssnar på dagens eko och 

kommenterar det. Tänk om man bestämde sig för att man ska starta varje lektion med att vi 

läser en kortare text, det kan vara en recension eller en kortare text eller en dikt eller vad som 

helst. Vad skulle hända om man gjorde det? Vilken skillnad. 

K: Jag tycker att det är ett bra sätt. Att läsa en dikt eller vad som helst. Det fungerar ju typ 

som det här skrivövningen fast man gör det omvänt liksom. Sen får de bara i en sekund, eller 

två minuter analysera. Säga vad de tycker. Tänk dig att man håller på så i ett läsår, hur mycket 

det skulle utveckla. 

E: Vilken förmåga till analys. Det är lite häftigt.  Men då måste vi välja 84 stycken litterära 

verk som är i tvåminuters formatet. 

K: Det är väl bara att kolla en massa diktsamlingar och sen får man göra det som ett 

gemensamt jobb, här på Parkviksskolan är ju det optimalt. 

E: Precis, vi behöver ta ut tio stycken var, eller inte ens det, fem var. Så är det klart. Jag älskar 

ju att provocera mina elever. Jag väljer gärna texter som handlar om sex eller kroppen eller 

någonting. Så att de blir lite chockade. Någonstans så har jag läst att tonåringar, deras hjärna 

tänker fyra gånger per sekund på sex. Om man då överraskar dem och visar att 
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litteraturhistorien är inte så torr och tråkig som du tror. Det finns en del ganska mustiga grejer 

här även i de böckerna som är de stora Bloomsberksa luntorna då är det lite roligt faktiskt. Så 

det har jag satt i system, och det funkar rätt bra. 

K: Jag är lite för pryd för det. 

E: Ja, eller det beror ju på  vem man är. Jag är ju lite så, kanske lite för frispråkig ibland 

också. Jag har ett sånt där favoritstycke i Ullyseus mitt i Mollys monolog där, femtio sidor 

utan stor bokstav och punkt så finns det, det börjar så här: ”nyknullad”. Och så fortsätter det 

så, det brukar jag lägga fram för eleverna, det blir så här chockade. Det är jätteroligt!  

K: Närifrån kommer den översättningen? 

E: Modernismen, eller ja du menar översättningen?  Den översättningen är gjord någon gång 

på 30-talet. 

I: Men öppnar det upp? Blir de intresserade då av att läsa? 

E: Först så börjar de fnittra och sen så börjar de prata med varandra. Och sen när man har 

lyckats samla ihop klassen igen så är det såhär ”Amen vad händer sen då?”.  Och så kan man 

fortsätta, och börja titta på hur man läser en text utan interpunktion och vad står det här 

egentligen och hur funkar det. Och så kan man börja prata om tankflöde och så är man inne på 

hela det här med den inre monologen och så kan man analysera James Joyce. Så är de lurade 

liksom.  

I: Hur lägger du upp då, med olika årskurser och olika klasser? 

E: Svenska ett läser man ju i ettan och där står det ju vad jag ska göra. Det är bara att läsa 

dokumenten, skolverkets kursplaner. Där är det ju fokus på svenska språket, lite utredning och 

lite litteraturanalys. Och sen är det svenska två och där ligger ju huvudfokus på litteraturen, 

där är ju hela litteraturhistorien. Jag kan själv tycka att det är lite mastigt att köra hela 

litteraturhistorien i en kurs faktiskt. Det blir lite korvstoppning och det är sådär alltså. Svenska 

tre sen så är ju fokus på det vetenskapliga, det akademiska vetenskapliga skrivandet och på 

sakprosa och på argumentation och dramatik. 

I: Väljer du litteratur på olika sätt till de här olika kurserna? 

E: Alltså ettorna måste det vara väldigt enkel, strömlinjeformad litteratur kan jag känna. Där 

kan man göra väldigt intressanta jämförelser. Jag tog Katarina Kvick har skrivit en bok som 

heter ”den första gång jag såg dig” som är skriven nästan i sms format. Det är hennes 

berättelse, hans berättelse, hennes berättelse, hans berättelse och hur de träffas och vad de 

tycker om varandra och tillslut så går de här historierna ihop. Och det kan man jämföra med 

Hjalmar Söderbergs… det är en dikt… jag kommer inte på vad den heter just nu… Kyssen? 

Kyssen heter den, just det. För det är nämligen upplagt på samma sätt. Den här gamla dikten 

är liksom hans berättelse, hennes berättelse, hans berättelse, hennes berättelse. Och sen visa 

då de här, de är hundra år emellan, och det kan bli så himla spännande. Sånt där tycker jag är 

roligt att göra. Man visar att same shit, different name, hundra år emellan, det hör ihop. 

I: Är det där du lägger in den moderna litteraturen då? Jag tänker att sen i tvåan så är det 

fokus på litteraturhistorian, får den nya litteraturen plats i ettan? 

E: Ja, du ska liksom dra. Jag tycker om att dra stora, hoppa så. Hoppa från antiken till en 

modern text och så titta ”kolla, de pratar samma språk, de berör samma budskap”. 
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K: Tycker du att den moderna litteraturen får tillräckligt utrymme för det tycker inte jag. 

E: Nej, men det där finns det ju här… Man tror att man har en plikt att fylla bägaren med 

klassisk bildning och då hinner vi ju inte med det här skvalet som kommer nu, för det kan ju 

inte ha någon kvalitet. Så tänker man mycket faktiskt. På det sättet och där så måste ju den 

moderna, samtida litteraturen träda tillbaka för att det inte finns fler än 24 timmar på dygnet. 

K: När man kollar i de här ”den levande litteraturen”-böckerna är det väldigt mycket brittisk 

litteratur hela tiden. Men ingenting annat, alltså det finns ju så mycket annan litteratur också. 

Från norden men också från resten av världen, men det är bara Edgar Allan Poe, Jane Austen 

som finns. Plus att det väcker inte något som helst intresse hos eleverna. Det är tråkigt tycker 

jag. 

E: Jag håller med, det är verkligen jättetråkigt. Det finns jättemycket spännande orientalisk 

litteratur. Och de här gamla reseberättelserna utav [Fanland] det är någon gammal 

orientalisk… alltså vi snackar 1300-talet. Varför kommer jag inte ihåg namn längre?  

I: Då vill du gärna gå ifrån den här litteraturkanonen som kanske råder då och kanske ta 

någonting som finns utanför? 

E: Ja, därför att mitt främsta mål är att väcka nyfikenhet, då vill jag använda mig av litteratur 

som överraskar, kanske skrämmer men väcker lust. Jag vill att eleverna ska förstå att det finns 

någonting som är väldigt spännande här. Det är inte dammigt och torrt. För att hitta det så 

behöver jag gå utanför de givna ramarna. 
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Intervju 3 

(I: Intervjuare A: Astrid) 

I: Hur länge har du arbetat som lärare? 

A: Sedan 1999.  

I: Har du arbetat med samma sak hela tiden? 

A: Jag har varit lite på grundskolan också och sen har jag jobbat i förberedelseklass men 

huvudsakligen har jag varit på Engelska/Svenska på gymnasienivå. 

I: Tycker du att det är någon skillnad mellan grundskolan och gymnasiet? 

A: Ja. 

I: Vad är den största skillnaden? 

A: Alltså, det är jättesvårt att… nu har ju jag arbetat i grundskolor i ganska hårt prövade 

områden så det fanns ju skillnader som jag trodde beror på andra saker än bara skillnad 

mellan grundskola och gymnasiet. Men, du har ju till exempel inte skolk på samma sätt i 

grundskolan, eleverna lyssnar fortfarande på… eller föräldrarna verkar ha mer kontroll över 

vad de gör och var de är. Och sen också förstås att man från skolans sida åtgärdar skolk och 

ringer på en gång när folk inte dyker upp i skolan och så. Här rapporterar man i och för sig 

också och meddelar hemmet, men det känns kanske inte som om det tas på samma allvar. 

I: Är det ett stort problem med skolk? 

A: Här är det väl ett visst problem, men det är inget jätteproblem. Men jag har varit på 

gymnasieskolor där det är det huvudsakliga problemet. 

I: Påverkar det din undervisning? På fler sätt än att eleverna inte är där, är det någonting du 

gör annorlunda i din undervisning för att förbättra situationen med skolk? 

A: Det handlar väl om att man måste tänka igenom så att de ska kännas värt att komma dit. 

Om ambitiösa elever väljer att inte komma till lektionen, då får man ju. Då kanske det handlar 

om att de faktiskt tänker rationellt, att det inte är värt att vara där. Man måste ju alltid tänka på 

att det ska vara värt för eleverna att vara på lektionen. Sen, när det handlar om kanske andra 

saker, alltså elever som kanske inte är där på grund av att de kanske inte bryr sig så mycket 

om skolan, då kan det ju vara anledningar som man inte själv rår över riktigt. Så det är ju lite 

olika. 

I: Om vi går in på litteraturen, hur väljer du litteratur till undervisning? 

A: Ja, om man tänker i Svenska 1, där brukar jag försöka välja någonting, där finns det 

kriterier som har med språksociologi att göra och hur man pratar olika i olika grupper och 

dialekter och så. Så där försöker jag hitta någon litteratur där vi också kan prata om de 

sakerna i kursen. Så att man täcker in fler kriterier och får möjlighet att, om man har jobbat 

med språksociologi innan så får man ju möjlighet att liksom återkoppla till det man gjorde 

innan. Eller så kanske man till och med använder skönlitteraturen som utgångspunkt för att 

prata om språksociologi. Så där tänker man ju så. Och sen såklart gärna någonting som 

eleverna kan identifiera sig med och kanske, om man tänker sig att det är ju ändå den första 

svenskkursen. Att man försöker att hitta en berättelse som är lätt för eleverna att leva sig in i 
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och identifiera sig med. Just när man ska lära ut de här analysverktygen. Så kanske inte för 

komplex litteratur på det sättet. 

A: Sen i svenska 2, som jag i och för sig inte har hållit i än, men jag har haft svenska B ganska 

många gånger. Det är ju mer en ren litteraturhistoria kurs, eller det är ju inte en ren men det är 

där tyngdpunkten i litteraturhistoria ligger. Så där måste man ju välja lite mer ur någon slags 

klassiker-kanon eller vad man ska säga. För det står ju uttryckligen i kriterierna att man ska 

prata om litteratur som på något sätt har förändrat eller påverkat samhällsklimatet. Och välja 

från olika epoker och tider och sådär. Så där blir det ju lite mer tydligt. Om det är någon gång 

man verkligen läser klassiker så är det väl under den kursen då. 

A: Och sen i svenska 3… nu har jag hållit den för första gången och där har vi valt att läsa 

modern klassiker för det kan vara en sån sak som man känner att man inte hinner med under 

svenska 2. Man kommer fram till 1800-talet någonstans och då kan det vara roligt att läsa 

någon lite mer sådan där 1900-tals klassiker.  

I: Vad utgår du från när du väljer litteratur? 

A: Ja, det är ju flera olika saker givetvis men… lite beroende på vad jag ska göra med 

romanen och så. Men någonstans får det ju gärna vara en bok som jag själv känner mig 

förtrogen med. För det gör ju att jag har lättare för att göra undervisningen intressant 

[ohörbart] för eleverna. När jag kan väcka fler uppslag och synvinklar och så, perspektiv. Men 

ibland så kanske man just vill att de ska fördjupa sig i olika romaner och att de ska få 

möjlighet att välja fritt utifrån någon lista. Och då kan jag ju inte vara lika förtrogen med alla. 

Men ska man läsa någonting tillsammans i grupp så vill jag gärna känna att jag själv är väl 

inläst på boken. Och då kan det ju vara delvis det som styr. Sen är det klart att man får lov att 

läsa sig in på nya böcker och sätta sig in i nya böcker. Det är ju en del av jobbet. Sen är det ju 

lite olika i olika klasser givetvis. Men när man har en bok och så vet man att ”den här brukar 

fungera väldigt bra och det brukar bli ett bra upplägg och det brukar bli bra diskussioner”. 

Och om man har den erfarenheten från att ha läst en roman, då är det ju givetvis också en 

viktig utgångspunkt. När man känner att med den här romanen känner jag att det brukar 

lyckas och man brukar få med sig eleverna. 

I: Läser ni mycket? 

A: Ganska, ungefär två romaner per svenskakurs.  

I: Läser ni långa romaner eller kortare texter? 

A: Det beror ju lite på. Men jag brukar ju huvudsakligen jobba så att jag har en som man läser 

tillsammans och så en där man väljer fritt utifrån, ja inte fritt helt och hållet, utan utifrån ett 

tema eller någon slags epok eller så. Jag kan ju tycka att kunna riktigt närläsa en kortare bok 

kan ju många gånger ge mer än att man håller på och läser en väldigt lång bok. För att man 

också vet att då kommer folk att ha läst det allihop och så vidare. Och så kan ju de då som 

tycker om att läsa längre böcker få sitt lystmäte när man får välja en bok själva då sen. 

Längden på boken kan ju helt klart, alltså om man tänker att man vill läsa Kafka säger vi, då 

är det ju helt klart så att man kanske väljer Förvandlingen än Processen till exempel. För att 

Förvandlingen är väl lite mer behändigt format på och man kan liksom gå in mer och liksom 

närläsa. 

I: Läser eleverna mycket? 
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A: Det är väldigt olika. En del läser ju väldigt mycket och en del läser nog bara det som de får 

läsa i skolan tror jag. 

I: Hur ser du på ditt svenskämne då? Om du har hört talas om de här tre 

ämneskonstruktionerna? 

A: Just det, nej men alltså det jag har tänkt på med svenska är väl att det är ju både… alltså 

egentligen så är det väl alla tre. Men det är ju på något sätt ett färdighetsämne, du ska kunna 

ha det som ett verktyg. Men sen så ska det ju också kunna, alltså, svenskämnet är ju viktigt för 

den personliga utvecklingen också, att kunna använda sitt talande, läsande och skrivande som 

ett verktyg för personlig utveckling. Och sen givetvis också då ett bildningsämne, de delar 

som handlar om litteraturhistoria. Så det är ju ett ganska komplext ämne på sätt och vis. När 

jag gick på gymnasiet så var det ju litteraturen ett betyg och språket ett betyg. 

I: Så nu när du planerar så försöker du få in alla tre? 

A: Det är ju lite mer tyngdpunkt på olika saker i olika kurser kanske. Det blir ju mer av den 

här bildningsbiten i svenska 2. Svenska 1, där pratar man ju språksociologi och det handlar ju 

ganska mycket om den egna identiteten också, hur pratar jag och hur pratar dem och varför 

pratar vi på olika sätt. Och även litteraturen som man väljer i svenska 1 kanske har ett lite mer 

jag-fokus. Hur berör den här berättelsen mig och hur kan jag leva mig in i det här? Ja, allt 

handlar väl givetvis om att leva sig in men att det kanske är vanligare att man läser något 

liksom ungdomslitteratur med en ung människa i fokus eller så när man läser på svenska 1. Ja 

sen i och för sig det här skrivandet som verktyg och talandet som verktyg det finns ju i alla tre 

kurserna, men jag skulle väl säga att den har tydligare fokus i 1 och 3. Och att i två är det lite 

mer den här bildningsfokuset. 

I: Vilket tycker du är roligast då? 

A: Nej, jag tycker nog om kombinationen. Alltså, det kan vara ganska stressigt att ha ett 

sådant ämne där du bara hela tiden ska läsa på och liksom föreläsa. Där det kanske blir mer av 

den typen. Det är väldigt roligt, men det är också, det är skönt att inte hela kursen bygger på 

det, som det kanske ändå gör för historielärare till exempel. Fast det är ju riktigt, riktigt roligt 

att just läsa litteratur med eleverna och se om man kan utveckla deras analytiska talanger. När 

man känner att, ja att höra deras tankar om läsningen och hur de kopplar ihop saker och så. 

När det funkar, och blir bra, så är det väldigt roligt. När man märker att de har lärt sig att se 

saker i texten, när man märker den där utvecklingen. Då känns det jätteroligt 

I: Är det någon skillnad på den litteraturen som du väljer till dina elever och den som de får 

välja själva? Den boken som de fick välja själva, skiljer den sig från den som du väljer? 

A: Alltså när de väljer själva så har jag ju oftast en liksom lista som de får välja utifrån. Så då 

är det ju fortfarande ändå mitt urval. Ja, vad ska jag säga… Alltså, i svenskan när de får en 

lista sådär så är det ju egentligen kanske liksom typiska klassiker allihop.  Om jag får gå över 

och prata lite om min erfarenhet från engelskan där de också läser litteratur, för då har de 

ibland möjligheten att välja väldigt fritt. Både klassiker och från lite mer populär-fiction. Och 

då är det väldigt olika mellan olika elever. En del vill ju läsa ”den där boken som alldeles nyss 

blev en populär film” eller liksom någon sån där populär-kulturellt fenomen, typ Twilight och 

så. Medan en del verkligen vill och bär på en tydlig bildningsönskan och vill läsa klassiker 

och ser skolan som ett tillfälle att bilda sig. Man kan ända märka, tycker jag, att många elever 

tycker att det finns en poäng med att man har läst Strindberg och Lagerlöf och sådär och att 

det liksom är allmänbildning. 
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I: Skiljer du på klassisk litteratur och populärlitteratur i din undervisning? 

A: Ja, men jo det gör jag väl. Alltså, ibland kan ju eleverna tycka att det känns tungt att läsa 

någonting… ibland lyfter jag in Selma Lagerlöf i svenska 1 till exempel och då finns det ju 

elever som tycker att det kan kännas jobbigt att läsa något som är skrivet på 1800-tals 

svenska. Men då försöker jag ändå motivera dem med att det här ändå är en klassiker. Att 

försöka få dem att se värdet i det då, om jag inte kan få dem att tycka att berättelsen är 

tillräckligt intressant så kanske jag kan motivera dem med att det faktiskt ändå är lite 

allmänbildande på något sätt. Men sen, det jag framförallt brukar försöka göra är väl att 

koppla så att säga populärkulturen till klassikerna. Att de kan se hur alla de moderna, 

populärkulturella fenomenen alltid går att koppla bakåt i litteraturhistorien. Och på så vis så 

tycker jag också att det kan vara intressant att prata om det som är liksom ”hett” just nu.  Så 

att man kan se hur det här med trender skapas inom litteraturen. Att det skapas nya epoker 

händer ju fortfarande, av olika anledningar och på grund av saker som sker i samhället. Ibland 

kan man ha såna diskussioner med eleverna också, vad är det som gör att just nu vill alla att 

det ska vara antingen jättemycket fantasy eller dokumentär eller sådär. Och sen kan man 

koppla det bakåt. 

I: Vad anser du att litteraturkanon är? 

A: Ja, men det är ju någon slags gemensam uppfattning om vad och vilka som är våra 

klassiker antar jag. Ibland kan man ju ha en sådan diskussion här inne på lärarrummet, liksom 

om vad som kanske är en modern klassiker. Eller om man har läst någonting som man tror 

kommer att bli en klassiker just på grund av att den gör något helt nytt eller att den känns 

nyskapande på något sätt. Samtidigt så skapas det ju liksom såhär, vissa böcker som köps in 

jag bara kollar uppe i hyllan där, så ligger Shoo Bre där. Det är ju en sån där typisk bok som 

egentligen så finns det säkert väldigt många ungdomsböcker som liknar den. Men det är just 

den som har råkat bli en sån bok som har köpts in till jättemånga skolor och som jättemånga 

har jobbat med. Och varför det har blivit så, inte vet jag? Sen kanske den där helt försvinner 

ur bilden, eller så kommer den att finnas kvar på många skolor. Men det blir ju också en slags 

kanon, även om det handlar om lite nyare ungdomsböcker. Om du skulle åka runt på alla 

skolor i Sverige så finns det ju vissa såna där böcker som inte nödvändigtvis är klassiker, inte 

nödvändigtvis är den mest högkvalitativa litteraturen men som ändå har köpts in till väldigt 

många skolor. På grund av att många har läst den, och det kan ju handla om… den där och 

många andra, till exempel Ett ufo gör entre och En komikers uppväxt av Jonas Gardell är 

också typiska såna där böcker. Kanske också för att de utspelar sig i skolmiljö och att då kan 

man lyfta många sådana här frågor som ligger både lärare och elever nära och sådär. Och sen 

så finns det ju mer den här klassiska kanon som lite mer är knutet till litterära epoker och 

bildningsideal.  

I: Tycker du att litteraturkanon är positivt eller negativt? 

A: Nej, men det är klart att vi måste kunna ha någon slags… Jag tycker inte att vi ska 

fastställa någon slags officiell kanon, att det är det här vi måste läsa. I den bemärkelsen tycker 

jag inte att kanon är någonting… Det skulle jag inte tycka vara positivt. Däremot så tycker jag 

att det uppstår en kanon, alltså en gemensam kollektiv idé om vad som är klassiker och så, det 

tror jag är oundvikligt. Och det är ju liksom varken positivt eller negativt, utan det är ju 

liksom, det bara är. Och sen så tror jag att man alltid tycker, och man ska alltid kunna 

ifrågasätta kanon. Att man till exempel, även med en litteraturhistorisk så att säga, att man 

faktiskt tänker på att lyfta fram fler kvinnliga författare som kanske har blivit oförtjänt 

bortglömda. Så kanske vi kan lägga några andra gubbar på hyllan. Jag tror att man, en kanon 
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har man alltid, oavsett om man vill eller inte, tror jag. Men jag tycker också att en kanon alltid 

[ska] diskuteras. En kanon får aldrig vara statisk, då tror jag att man är ute och cyklar. 

I: Känner du dig styrd av någon kanon när du väljer litteratur till undervisning? 

A: Nu blir man ju lite styrd bara med ”vad finns i bokförrådet när jag går in och tittar”, det är 

klart att det styr. Jag är ju delvis styrd av vad jag själv fick läsa i skolan och ibland när jag 

väljer litteratur så kan det ju handla om att jag själv hade väldigt positiva läsupplevelser från 

någonting när jag var 16. Och så tänker jag, att då borde det funka på 16-åringar idag. Eller, 

ja. Så behöver det ju inte vara givetvis. Men mina svensklärare har ju liksom på något sätt gett 

mig någon slags referensbibliotek. Som man i och för sig då har byggt ut. Men det är klart att 

man är styrd utav det. Och sen är man styrd utav vad det finns för urval på arbetsplatsen och 

sen så finns det ju som sagt… Jag har ju varit med, jag har ändå tyckt att jag har haft 

möjlighet att påverka, jag har ju kunnat köpa in romaner som jag tänker att ”den här borde 

man jobba med i skolan” och det behöver ju inte nödvändigtvis vara något som någon annan 

har hört talas om. Utan det kan ju vara någonting som jag tänker ”att det här vore intressant”. 

I: Är du styrd i ditt litteratururval av något annat i skolan, som styrmedel eller så? 

A: Du tänker kriterier eller så? 

I: Ja, någonting sånt, om du känner dig styrd av det? 

A: Nej, men det var ju kanske det jag sa först då. Att i svenska 1 kursen, att man gärna för att 

kunna prata om språksociologi gärna kanske styrs lite av att boken gärna får ha lite sånt 

perspektiv. Där man kan diskutera olika personers sätt att tala i olika sammanhang och sådär. 

Så det kan väl styra lite grann. Och sen styrs man väl av ett kollektiv, det finns väl. Men jag 

tycker väl inte… självklart så styrs man av att man ska undervisa i litteraturhistoria i svenska 

2 och då finns det ju, man styrs ju ändå av vilka romaner som man till exempel tar upp i 

antologier, och vilka romaner som finns omnämnda i svenskböckerna om litteratur, 

litteraturhistoria etc. Men sen så styrs man ju som sagt också av vilka klassiker det är som 

man själv känner sig förtrogen med. 

I: Vad anser du om vad läroplanen säger om litteraturkanon? 

A: Ja, men det som finns i läroplanen om litteraturkanon, det är ju just dels att man ska välja 

och vara noga så att man får med både män och kvinnor och att det ska vara från olika 

kulturer, olika tider liksom. De dimensionerna. Och sen i svenska 2 kursen så är det ju just det 

här att du skaändå fokusera på böcker som har skakat om samhället lite grann. Så att man 

liksom ändå tar böcker som har varit viktiga. Sen behöver man ju inte ha just dem, man kan ju 

läsa utdrag ur de böckerna givetvis och så välja att läsa något annat. Sen finns det ju som en 

lokal läroplan här på Parkviksskolan också, så att det finns ju ändå lite, så den styrs man väl 

lite av så. Man kanske inte skulle, jag skulle inte vilja det heller, men man kanske inte tar och 

läser 50 nyanser av honom med svenska 2 kursen bara för att eleverna ska tycka att det var 

spännande. 

I: finns det någon litteratur som du medvetet väljer bort eller tar ställning mot? 

A: Ja, nu har det ju i och för sig mest handlat om, ja i och för sig i svenskan också. Ibland så 

dyker det upp böcker som väldigt många elever tycker om att läsa och då brukar jag läsa den 

för att själv kunna ta ställning till om jag tycker att det är något att ha eller inte. Till exempel 

den där Pojken som kallades det har jag, nu är den ju inte så poppis längre, men jag sa 

konsekvent nej till den ett tag. Därför att i min värld så är inte det riktigt, någon vettig 



20 

 

litteratur att liksom läsa för att prata om i skolan, därför att det var liksom som bara en lång 

lång uppräkning av tortyr. Det fanns inget varför, eller därför, eller det fanns ingen 

utveckling, och det fanns inget… det gick liksom inte att fiska reda på… det fanns liksom 

ingenting att analysera i den. Utan det var bara sida upp och sida ner med hur hemskt allting 

är. Och man förstod liksom aldrig riktigt varför förutom att han var sinnessjuk men man fick 

liksom ingen sån där bakom… så jag förstod, jag kunde liksom inte riktigt fiska rätt på 

någonting intressant att analysera i den helt enkelt.  

I: Så sådan litteratur kanske du tar ställning mot och säger nej? 

A: Ja. Om jag inte tycker att det inte finns någonting att analysera i den som liksom kan, om 

det inte känns som om ”den här kan leda till en intressant diskussion” då känns det liksom inte 

vettigt att läsa. 

I: Vad är det för sorts böcker då? 

A: Ja, hur ska man ringa in det. Det där är väl någon slags, egentligen självbiografisk eländes 

vittnes-mål.  Och det kan ju vara jätterelevant att läsa om man pratar om till exempel 

förintelselitteratur och sånt, för det finns ju välskriven sådan litteratur också. Så det är svårt att 

ringa in och säga ”det här kan vi inte läsa” liksom. Jag är öppen för att läsa, liksom, 

serieromaner och såna saker, det är ju väldigt svårt att säga ”det här genren dömer jag ut” man 

får ju nästan ta lite beslut utifrån när man har läst boken, om man tycker att man kan… Men 

just det här, om jag inte kan hitta några bra trådar att dra i som faktiskt kan leda till intressanta 

diskussioner med eleverna och att det kan leda till att man lär sig något i sitt läsande då skulle 

jag säga nej. 

I: Är det svårt att välja litteratur? 

A: Ja, ibland. Eller svårt… Ja, men ibland kan det vara så att man egentligen, egentligen så 

tänker man ”åh jag skulle vilja läsa den här romanen” och så kanske inte den finns, och så 

finns det ingen ekonomi för att köpa in den och så vidare och så. Då kan det kännas lite 

småtråkigt att välja en annan bok, när man egentligen ville läsa något annat. Men annars 

handlar det väl, alltså det är ju lite sådär att vissa titlar vet många, att det här, känner många 

till och många har jobbat med och många tycker att den här funkar jättebra när man gör det 

här upplägget och så. Och så kan det bli väldigt hårt tryck på de romanerna. Egentligen är det 

inte så svårt att välja litteratur, utan det kanske är, det som är svårt är väl att hinna med att 

jobba in sig på ny litteratur och hinna läsa och göra riktigt bra upplägg med ny litteratur, nya 

romaner och så. 

I: Jag har nog fått med alla mina frågor, är det någonting som du tycker att jag har missat eller 

något mer som du tycker att jag borde veta? 

A: Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att du inte har fått alltför flummiga svar. 
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Intervju 4 

(I: Intervjuare W: Wilhelm) 

I: Hur länge har du jobbat som lärare? 

W: I 6 år snart, alltså 5,5, eller nej, det blir ju 6 då eftersom jag slutar nu. 

I: Vad är din ämneskombination? 

W: Svenska och Media, kan man säga. 

I: Är det en bra kombination? 

W: Ja, det tycker jag. Eftersom båda ämnena behandlar ämnet kommunikation så tycker jag 

att de gifter sig ganska bra, faktiskt. 

I: Ja, om vi går över på din undervisning, känner du till de här tre konstruktionerna av 

svenskämne?  

W: Nja, berätta gärna. 

I: Svenskämnet som bildningsämne, svenskämnet som färdighetsämne och svenskämnet som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. 

W: Det var länge sedan jag hörde de här kategorierna, men erfarenhetsämne tolkar jag som att 

man ska använda sina personliga erfarenheter i undervisningen eller i alla fall få utrymme för 

dem i det man producerar i texter, och det man diskuterar i svenskämnet. Bildningsämnet tror 

jag, och det låter lite som om det handlar om allmänbildning. Att man ska känna till 

litteraturhistorien och liknande saker. 

W: Vad var det sista? 

I: Färdighetsämnet. 

W: Ja, det är ju att skriva och så, och tala. 

I: Ja, byggstenarna i språket. Ja, det är precis så som det är. 

I: Vilken använder du mest, är det någon som du känner dig mer förtrogen med? 

W: Alltså. Jag tycker ju att de nya kursplanerna mer och mer har dragit mot ett 

färdighetsämne. Så att det. Jag har ju varit med och jobbat i det äldre gymnasiet och nu i det 

här nya. Och jag tycker att det är mycket mer mot ett färdighetsämne nu. Det är mycket 

mindre av att knyta an till elevernas personliga erfarenheter och att de får diskutera olika 

saker. Så jag jobbar mer med svenska som ett färdighetsämne idag. Och jag menar att den är 

uppbyggd på det sättet i det nya gymnasiet där mycket mer fokus är på färdigheter snarare än 

bildning, tror jag. 

I: Vilket skulle du helst hålla på med då? 

W: Av de tre? Jag vet inte, jag tycker att det är kul med svenskämnet att man får hålla på med 

lite både och. Dels bildningsdelen och dels färdighetsdelen. Och även erfarenhetsdelen 

eftersom man diskuterar mycket med eleverna. Men det är ju klart enklare att vara lärare i 

färdighetsämne. 



22 

 

I: Är det positivt för ämnet att det är ett färdighetsämne eller var det bättre förr? 

W: Alltså, det är ju jättebra att eleverna får träna väldigt mycket att skriva utredande texter. 

Det är bra av flera anledningar. Dels att de får en bra förberedelse för vidare studier. Och dels 

att skriva utredande texter och utreda frågeställningar och ha välgrundade slutsatser mot 

bakgrund av de källor som de använder är ju någonting som skapar ett analytiskt tänkande och 

ett bättre, mer… eftertänksamhet och förmåga till analys, och tolkning och kritiskt tänkande. 

Vilket är bra för samhället tror jag. 

I: Hur ser du på litteraturens plats i svenskämnet då? 

W: Ja, dels så finns det ju, så kan jag se det på ett sätt att den har minskat, om man tittar på 

kursplanerna. Det är min tolkning i alla fall, att det är inte alls lika mycket fokus på det, som 

det var i tidigare kursplaner. Så den har minskat, litteraturens plats. Men den finns ju 

fortfarande och den har… i svenska 2 är det ju när man behandlar den som mest. Och då är 

det ju ganska kort om tid att gå igenom ett väldigt stort material. Så jag tycker att den har 

blivit lite undanskuffad och får egentligen inte riktigt den tid som den behöver. Litteraturen i 

svenskämnet idag, på gymnasiet i alla fall om vi pratar om det. Jag vet inte hur det är i 

högstadiet. Så jag tycker att den har blivit undanskuffad till förmån för färdighetsämnet, eller 

färdighetsdelen i ämnet. Det är så jag ser på det alltså hur det alltså ser ut, mina personliga 

åsikter så tycker jag att det är lite synd så där. Jag tycker att det kanske borde ta lite mer plats. 

Samtidigt som jag säger det så har vi inte tid med mera. Så att det finns ju alltid det där. 

I: Läser ni mycket? 

W: Nej. Vi läser utdrag ur texter. 

I: Läser eleverna mycket annars? 

W: Ja, men alltså. Jag läser ju en del. Men alltså eleverna läser utdrag ur texter från 

litteraturhistorien och sen läser vi kanske ett eller två verk så att säga. Två fulla verk då om 

man bortser från noveller så brukar man göra det under en termin. Så det är inte så mycket. 

W: Hur använder du skönlitteraturen i undervisningen? 

I: Man använder det väldigt mycket som diskussionsunderlag. Läser kortare texter, noveller 

och dikter och sådär och har som diskussionsunderlag under lektionerna. Men sen använder 

man det ju också så att de får skriva en analys kanske på en roman typ. Litteratursamtal också 

och för att förbereda litteratursamtal. 

I: Vad är viktigast då när du väljer litteratur till undervisning? 

W: Jag brukar välja litteratur som jag tycker är intressant på så sätt så att det kan tolkas på 

olika sätt. Så att man får igång det här tänket hos eleverna, att man kan tolka en berättelse på 

väldigt olika sätt. Och att alla tolkningar är OK så länge de är välgrundade eller relativt 

välgrundade. Så sådana texter brukar jag välja, och då brukar jag välja kortare texter. 

Noveller, korta romaner. 

I: Vad är det för kortare texter som ni använder? 

W: Det varierar faktiskt, jag brukar anpassa det efter grupp och så. Och vad jag är intresserad 

av också, lite grann sådär. Ett par texter återkommer ju såklart, någon novell av Hemingway, 

Berg Som Vita Elefanter brukar jag använda. Och sen så är det ju typ Stig Dagermans Att 

döda ett barn såklart, den dyker ju ofta upp. 
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I: När ni läser, tycker eleverna då att det är roligt att läsa? 

W: Det vet jag inte, det tror jag kanske inte att de gör om de har en roman att läsa en längre 

tid. De brukar aldrig säga att det har varit det roligaste. Men jag läser ju mycket i 

klassrummet, och då läser jag alltid högt. Om vi läser en roman eller någonting så där. En 

novell, då brukar jag läsa upp det och ibland får eleverna hjälpa mig att läsa men för det mesta 

så läser jag högt och så får de följa med i texten.  

I: Fungerar det bra? 

W: Ja. Det gjorde jag inte i början, då sa jag bara ”läs den här texten” men de flesta tänker på 

annat då. Så det går in mer i deras huvuden om jag läser samtidigt. Plus att de verkar tycka att 

det är mysigt. 

I: Skiljer du på klassisk litteratur och populärlitteratur i din undervisning? 

W: Jag har inte så mycket populärlitteratur om man menar populärlitteratur som sådant som är 

ute i butikerna nu och de senaste åren. Mer kanske om man har svenska 1 typ. Alltså, vi går ju 

i klassisk litteratur, det är det som jag gör på gymnasiet. 

I: Så du använder mest klassisk litteratur. Varför har du gjort så tror du? 

W: Ja men jag tycker att det har med kunskapskraven att göra. Det centrala innehållet där det 

står att man ska ta upp de här och att de ska få möta författare genom alla tider. Och verk som 

har betytt mycket. Och då med den tiden vi har så är det ju det man får angripa. De klassiska 

berättelserna. Sen är de ju väldigt bra också. Inte alla men det finns en del som har mycket 

intressant att ta upp som jag tycker är kul. 

I: Finns det någon skillnad i den litteraturen som du väljer till undervisning och den 

litteraturen som eleverna läser frivilligt eller utanför skolan? 

W: Jag vet inte riktigt vad eleverna läser. Så det är väldigt svårt att säga. Jag skulle tro att det 

är en ganska stor skillnad. 

I: Vad tror du att den skillnaden ligger i? 

W: Jag tror inte att de läser så mycket klassiker och så där. Det finns en del som är 

intresserade som pratar om det och som frågar efter tips och sådär. Nu vet jag inte, det finns 

säkert undersökningar på vad elever läser och hur mycket som de läser. Men jag skulle kunna 

sätta en slant på att det inte läses så mycket nuförtiden.  Och då menar jag liksom klassisk 

skönlitteratur. Däremot så tror jag att man läser mycket annat. 

I: Finns det någon litteratur som du medvetet väljer bort eller som du tar ställning mot i din 

undervisning? 

W: Nej det gör det nog inte. Allting som är inom ramen för vad som… nej jag tycker inte det 

heller. Jag tycker att man kan ta upp väldigt kontroversiella texter och diskutera dem. Jag 

menar, vi läser Strindbergs texter som handlar om när han gör ner kvinnor ganska mycket och 

kallar dem för halvmänniskor och liknande och det blir ändå intressant att diskutera. Vi läser 

ju också propaganda. I andra ämnen så läser vi propaganda från partier som kanske inte är helt 

rumsrena. Vi studerade Sverigedemokraternas valpropaganda, nu är de ju ett riksdagsparti så 

nu är det ju inte kontroversiellt nu då men det var ju det förut. Nej, det finns ingenting som jag 

väljer bort.  
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I: Finns det någon litteratur som inte finns i klassrummet som finns i resten av samhället men 

som inte finns i skolan? 

W: Jag tror att skolan är ganska bra på att faktiskt ta upp de trender som finns bland 

ungdomar. Om man tänker den litteratur som läses av mycket ungdomar idag tror jag är 

fantasy. Och den tycker jag verkligen är något som har tagits upp i skolan. I varje fall i 

Svenska1 så är det ju mycket mer lustbaserat och då tror jag att de tar upp fantasy och sådant 

som genrer. Så nej det tror jag inte, jag tror faktiskt att det, skolan fångar nog upp det ganska 

bra.  

I: Är det några andra krav som du har på litteraturen i skolan? 

W: Nej. Jag försöker ju… Jag tänker ju kanske lite så här, om det är litteraturhistoria, att inte 

bara ta upp män och så utan ta upp kvinnliga författare också. Det är väl det jag tar upp skulle 

jag tro. 

I: Anser du att du är styrd i ditt litteratururval av skolans styrmedel? 

W: Ja det är jag ju eftersom jag måste välja klassiker och så. Men i övrigt så får ju jag välja 

vilka klassiker jag vill så det är ingen som lägger sig i exakt vad. Det står ju inte att jag måste 

ta upp den här och den här författarna. 

I: Vad anser du om vad läroplanen säger om litteraturkanon? 

W: Jag vet inte exakt vad de säger om litteraturkanon, faktiskt. Vill du berätta? 

I: Jag tänkte mer om du hade någon spontan uppfattning. 

W: Jaha. Nej, men alltså. Det står ju att man ska möta författare från olika tider och från 

skilda förhållanden och det ska vara kvinnor och män. Det är väl ungefär det. Jag vet inte om 

de diskuterar litteraturkanon så mycket så. Men det kanske de gör, men i sånt fall har jag inte 

läst det. 

I: Vad anser du att litteraturkanon är? 

W: Litteraturkanon är ju ett band av verk som anses av en eller annan anledning som de stora 

verken som har originella idéer eller som är välskrivna och liknande. Och det är ju någonting 

som litteraturvetare har bestämt och ibland politiker också. Att det bara är så, att Shakespeare 

är fantastisk eller så. Kanon är ju väldigt märkligt egentligen, det har ju med ideologier att 

göra och det är ju alltid någonting som diskuteras. Men kanon har ju sett likadan ut hur länge 

som helst. 

I: Är det positivt eller negativt med litteraturkanon? 

W: Jag vet inte. Jag är ju lite av den uppfattningen att jag tycker att det finns objektivt sätt 

bättre berättelser, eller bättre konst än annan. Jag tycker inte att allt är lika bra och jag tycker 

att man kan se att saker och ting är bättre än andra och mer intressant. Sen vet jag inte om det 

verkligen är de där som blir kanon. 

I: Skulle du vilja införa en litteraturkanon till skolan i Sverige? 

W: Du menar att man skulle ha en lista på vad som ska läsas?  

I: Ungefär så. 



25 

 

W: Nej, jag tror inte att det behövs. Jag tror att många lärare, alla lärare går ju på 

lärarutbildningen och får ju veta vad kanon är och läser ju själva kanon på universitetet och 

det är ju då den reproduceras. Universiteten är ju de som reproducerar kanon år efter år. Det 

internaliseras hos lärarna och sen så lär de ut den. Så jag tror inte att det behövs om det nu 

skulle vara önskvärt att det fanns en kanonlista. 

I: Du menar att det finns redan? 

W: Ja. Alla läroböcker har ju samma författare som de tar upp. Det finns ju inte en lärobok i 

litteraturhistoria som inte tar upp Goethe, som inte tar upp Shakespeare, som inte tar upp 

Homeros, som inte tar upp Bibeln. Det finns alltid där. Strindberg är alltid med.  

I: Reproducerar gymnasieskolan också en viss litteraturkanon? 

W: Oh ja, mer så än högstadiet, även om jag inte vet vad som finns på högstadiet. Men jag 

tror det. Det är där jag tror att det är mest tydligt att det dyker upp, i litteraturhistoriedelen i 

svenska 2. 

I: Känner du att du är styrd av den kanon när du väljer litteratur? 

W: Ja, det är jag. Det tror jag nog att man kan säga att jag är. Även om jag kan välja olika 

delar ur kanon så att säga. Jag måste inte ta upp Strindberg jag kan ta upp Heidenstam eller 

någon annan från den tiden, Selma Lagerlöf. Man kan ju alltid välja lite grann i alla fall vilka 

man väljer. Det kanske finns ett värde i det också. Jag tror att många elever tycker att det är 

kul. Litteraturkanon är ju någonting som finns i populärkulturen också på ett sätt eftersom de 

ofta hänvisas till dem. Och det blir ju en form av allmänbildning, om man hör någonting 

väldigt ofta som elev, och som vuxen också, så kan det vara kul att känna till vad det handlar 

om. 

I: Är eleverna intresserade av att läsa litteraturkanon-litteratur? 

W: Lite tror jag faktiskt, att de tycker att det är lite kul. Och de som tycker att det är kul tror 

jag mer att de är nyfikna på lite allmänbildningstanken också. Det har inte med lust att göra. 

Jag tror inte att det är rent lustbaserat hos dem. Och det är det ju inte hos mig heller. När jag 

läser, jag sitter ju inte bara och läser klassiker, jag tycker om att läsa rockbiografier och sådär 

när jag får välja. Men jag tror att man läser av två olika anledningar, dels kan man läsa bara 

för nöje och dels så kan man ju läsa för att man ska göra någonting med det. Man ska 

analysera och diskutera det. Jag tycker att syftet i skolan är inte att läsa böcker för nöjes skull. 

Utan det är ett läromedel. 

I: Är det svårt att få eleverna att se det så också? 

W: Nej, när jag säger det till dem. ”Vi läser inte för att det är kul, det är kul att läsa också, 

men just nu så läser vi för det här syftet, att vi ska diskutera och analysera och så. Och därför 

så tar vi de här böckerna som har mycket i sig som man kan diskutera och som har en del av 

vår kultur eller vad man ska säga.” 

I: Jag tror att jag har fått med alla mina frågor. Är det något som du känner att jag har missat 

eller något mer som du vill ta upp? 

W: Nej, det känns bra. 


