
 
 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  
15 hp 

 
 
 
”vilken skitbok som helst” 
En undersökning av gymnasielärares 
idéer om skönlitteratur i 
svenskundervisningen 

 
 
 
 
 
Simon Larsson 

Handledare: Jonas Johansson 

Examinator: Ann-Sofie Lönngren 

Rapport nr: 2015vt01529 



1 
 

Sammanfattning 

I detta arbete undersöks vilka idéer gymnasielärare i svenska ger uttryck för vad gäller av 
skönlitteratur, samt hur detta kan förstås utifrån en läroplansteoretisk modell. Empirin består av 
intervjuer med fyra på gymnasienivå verksamma lärare med behörighet i svenska. Då syftet är att 
kartlägga idéer bakom konkreta val används ett analysverktyg baserat på idéanalys. Det teoretiska 
ramverk som ligger till grund för studien är Ulf P Lundgrens och Tomas Englunds 
läroplansteoretiska modeller, där läroplanskoder utgör ett centralt begrepp. 

Resultaten visar att ett stort antal idéer gör sig gällande och att valen som baseras på dessa 
idéer kan härledas till en eller flera läroplanskoder. Vidare har samtliga fem läroplanskoder som 
enligt Lundgren och Englund präglat efterkrigstidens svenska överlevt än idag, även om den 
moraliska läroplanskoden till viss del bygger på andra värden idag. Dessutom konstateras att den 
moraliska läroplanskoden, liksom den medborgerliga läroplanskoden, kan kopplas ihop med 
betydligt fler idéer än övriga, vilket dock inte nödvändigtvis ska tolkas som ett tecken på en 
förändrad maktbalans mellan läroplanskoderna. 

I slutet av uppsatsen diskuteras hur resultaten kan bidra till såväl tidigare forskning som 
diskussioner kring utformandet av läroplaner. I motsats till viss tidigare forskning konstateras att 
lärare gör val utifrån ett stort antal, ofta ömsesidigt motstridiga, idéer, vilket problematiserar ett 
eventuellt upprättande av en nationell litteraturkanon. Skillnad mellan färdiga lärares och 
lärarstudenters idéer om skönlitteratur och undervisning diskuteras också, liksom vikten av att 
fortsätta forska läroplansteoretiskt, bland annat med tanke på framtida utmaningar, såsom 
skillnad i undervisningsinnehåll, orsakad av social segregation. 

Titeln ”vilken skitbok som helst” är ett citat från en av intervjuerna som legat till grund för 
detta arbete. Orden ingick i en utläggning om att man i teorin kan skapa en med styrdokumenten 
överensstämmande undervisning utifrån i princip all skönlitteratur – även sådan som i den 
intervjuade lärarens ögon är att betraktas som lågkvalitativ. (Niklas) 

 
Nyckelord: Idéanalys, Litteraturundervisning, Läroplanskod, Läroplansteori, Skönlitteratur  
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Bakgrund 

Då och då höjs röster om att litteraturundervisningen borde utgå från en fastlagd kanonlista. 
Tanken tycks vara att detta ska befrämja klassisk bildning och skapa en kulturell enighet bland 
Sveriges invånare (Sveriges radio 2009; Wikström 2006a; Wikström 2006b). Ämnet har skapat 
stor debatt men trots upprepade försök har inget beslut om en kanoniserad litteraturundervisning 
kommit till stånd. Motståndet har framför allt gått ut på att andra värden såsom valfrihet och 
kulturell förnyelse riskerar att hotas vid införande av nationell kanon (Berggren 2006). 
Meningsmotståndarna är oense i sakfrågan eftersom de väljer att lyfta fram olika idéer om vad 
litteraturundervisningen ska innehålla och leda till. 

Exemplet med kanonfrågan visar vikten av att bli på det klara med exakt varför vi har 
litteraturundervisning. Så länge detta är oklart kan inte några välinformerade politiska beslut tas. 
Det är därför av vikt att undersökningar görs kring vilka uppfattningar och idéer som finns.  

Kartläggning av idéer och uppfattningar kan göras på olika nivåer. Självfallet finns det relevans 
i att undersöka beslutsfattares lagförslag och stadfästa styrdokument. Likaledes är observationer 
av den konkreta undervisningen ett sätt att klarlägga idéer och uppfattningar. Även lärares 
resonerande utgör ett viktigt studieobjekt, eftersom det i slutändan är just lärarna som tar de 
definitiva didaktiska besluten. Detta gäller särskilt för vilken skönlitteratur som ska ingå i 
svenskundervisningen: Som redan nämnts har krav på kanon inte lett till någon förändring i 
styrdokumenten och riktlinjerna i läro- och kursplaner kring exakt vilken skönlitteratur och vilka 
verk som ska ingå i kurserna är därmed vaga; det finns inte hos Skolverket eller någon annan 
styrande instans några fastlagda krav på att specifika verk ska ingå i skolans litteraturundervisning 
(Skolverket 2011a; Skolverket 2011b, s. 1f). I och med detta måste urvalet vad gäller 
skönlitteratur ske längre ned i hierarkin – primärt av lärare själva. Onekligen ger detta lärare ett 
stort inflytande över det skönlitterära urvalet (Lundström 2007, s. 18). 

Även om det i styrdokumenten finns idéer och ideal som ska ligga till grund för det 
skönlitterära arbetet kan vi inte förstå svenskämnet fullt ut – dess innehåll, mål och syften – om 
vi inte undersöker lärares arbete med skönlitteratur i allmänhet och urvalsprocessen i synnerhet. 
Lars-Göran Malmgren skriver: 

Frågorna Vad, Hur och Varför är huvudfrågor i en ämnesdidaktisk analys. Med hjälp av 
dem kan man komma fram till modersmålsundervisningens kärna och identitet: vilket 
innehåll som är viktigt, hur undervisningsmetoden ser ut, vilka antaganden och 
förutsättningar undervisningen vilar på. (Malmgren 1996, s. 86)  

Malmgren ser alltså att de didaktiska frågorna inte bara är en hjälp för läraren som planerar sin 
undervisning, utan också för forskare som vill få grepp om dels svenskämnets ”kärna och 
identitet”, vad själva ämnet innebär och syftar till, och dels vilka bakomliggande strukturer och 
förutsättningar som finns. Genom att undersöka lärares uppfattningar om svenskämnet kan vi 
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förstå inte bara vad skolämnet består av och går ut på, utan också vilka idéer, uppfattningar och 
ideologier som förekommer och styr i skolan, såväl som i samhället i stort. 

Av dessa skäl – att kunna fatta välavvägda politiska beslut och få en tydligare bild av vilka 
idéer och uppfattningar som styr skola och samhälle – är det relevant att undersöka vilka idéer 
som ligger bakom svensklärares val av skönlitteratur.  
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter som används i analys och diskussion. 
Därefter redovisas tidigare forskning som kan anses relevant för studien. Anledningen till att de 
teoretiska utgångspunkterna presenteras före tidigare forskning är att mycket av den tidigare 
forskningen förutsätter en förståelse för vissa centrala begrepp. 

Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteori  

Som framgår i forskningsöversikten nedan finns det flera perspektiv som belyser problematiken 
kring skönlitterärt urval och tankar idéer bakom dessa urval. Det teoretiska underlag som denna 
studie bygger på är det läroplansteoretiska perspektivet, präglat av främst Ulf P Lundgrens och 
Tomas Englunds arbeten från 70-talet och framåt. Anledningarna till detta är tre: För det första 
har den läroplansteoretiska forskningen kommit fram till betydande slutsatser gällande 
bakomliggande idéer om undervisningens utformande. För det andra har många forskare 
anammat Lundgrens och Englunds teoretiska modeller. För det tredje spänner 
läroplansforskningen över flera beslutsnivåer – från statliga policydokument, via kommun- och 
lärarnivå, till den konkreta undervisningen. Läroplansteoretisk forskning kan således bedrivas på 
alla nivåer, vilket ger en mer holistisk bild av hur undervisningsinnehåll skapas och upprätthålls, 
samt vilka ideal och tankar som präglar skolan och skolämnen (Skott 2012, s. 289ff). 

Läroplansteori bygger på en ambition om att besvara frågor om undervisningens syften, 
innehåll och metoder. När dessa faktorer undersöks framkommer en bild av vad som värderas 
som kunskap, och varför, samt hur kunskapen bör förmedlas. Läroplansteorin kan alltså förklara 
undervisningens innehåll, bakomliggande kunskapssyn och idéer (Lundgren 1989, s. 16ff; Hultin 
2012, s. 281).  

För att förstå läroplansteori måste vi först fjärma oss från en vardaglig och alltför snäv 
betydelse av begreppet läroplan. I en utbildningsdiskurs avser läroplan ofta en övergripande term 
som inkluderar olika typer av skriftliga dokument som styr undervisningens mål och innehåll, 
exempelvis kursplaner och lagar. I en teoretisk diskurs är begreppet vidare och kan översättas 
med engelskans ”curriculum”, vilket inkluderar ”också hela den filosofi och de föreställningar 
som finns bakom en konkret läroplan” (Lundgren 1989, s. 21). Det är alltså inte bara vad som 
står i skriftliga styrdokument eller hur det realiseras i den konkreta undervisningen som står i 
fokus, utan också bakomliggande idéer och principer. Dessa bakomliggande idéer och principer 
om undervisningens innehåll, syfte och metod bildar olika system som med ett läroplansteoretiskt 
namn betecknas läroplanskoder (Lundgren 1989, s. 16f). De principer som bygger upp 
läroplanskoderna kan både vara av politisk och utbildningsfilosofisk karaktär. De är system av 
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”grundläggande principer bakom en läroplan [och] formas historiskt och i nutiden av existerande 
materiella och kulturella villkor samt föreställningar om utbildning i olika politiska, administrativa 
och pedagogiska processer” (Englund, 2005, s. 30). Läroplanskoderna är som teoretisk 
förklaringsmodell således mycket komplexa, påverkade av allehanda samtida och historiska 
kulturella och fysiska villkor. 

Läroplanskoder och konceptioner 

Ulf P Lundgren har inom det läroplansteoretiska fältet tittat mer allmänt på vilka läroplanskoder 
som finns i skolan överlag. Under 70-talet arbetade han fram en typologi bestående av fyra koder: 
klassisk, realistisk, moralisk och rationell läroplanskod (Lundgren, 2012 s. 50ff). Klassisk läroplanskod 
bygger på idéer om bildning och traditionsbevarande. Skolans uppgift är att inordna eleverna i det 
rådande samhället och skola in dem i den befintliga kulturella och sociala världen. Den realistiska 
läroplanskoden bygger på idéer om att skolan ska syfta till att ge vetenskaplig kunskap om världen. 
Moralisk läroplanskod bygger på idéer om skolan som främst en fostrande anstalt, där 
verksamheten ska inriktas mot att skapa lojalitet gentemot rådande moraliska normer. Den 
rationella läroplanskoden innebar ett paradigmskifte i svensk skola; från att ha fokuserat på att bevara 
rådande samhällsordning, kom idéer om att skolan skulle inrikta sig på att ge alla elever kunskaper 
och färdigheter för att kunna fungera i samhälls- och arbetsliv. (Englund 2005, s.102ff; Lundgren 
2012, s. 52; Lundgren 1989, s. 100f).  

Tomas Englund har sedan kompletterat Lundgrens typologi med en femte läroplanskod. 
(Lundgren 2012 s. 52; Englund 2005, s. 305). Grunden till detta är att Englund ser ett problem 
med den rationella läroplanskoden i det att den bara är en möjlig realisering av en läroplanskod 
som Englund väljer att benämna den medborgerliga läroplanskoden (Englund 2005 s. 128f). Denna 
läroplanskod tillkom i och med de senaste hundra årens likriktning av utbildning (såtillvida att alla 
barn och unga ska ges samma undervisning). Koden bygger främst på politiska idéer om 
medborgarens integrering i samhället; att på olika plan ge goda förutsättningar för medborgaren 
att leva och verka i samhället (Englund 2005, s. 117). Jämfört med Lundgrens tidigare 
läroplanskoder framstår den medborgerliga läroplanskoden som oprecis. Detta beror enligt 
Englund på att koden låter sig realiseras i tre olika utbildningskonceptioner: den patriarkala, den 
vetenskapligt rationella, och den demokratiska. Konceptionerna, menar Englund, utgör enfaser, eller 
tolkningar, av läroplanskoden. Den patriarkala utbildningskonceptionen bygger på idéer om 
skolan som en leverantör av arbetskraft: Samhället har (och framför allt hade) ett behov av 
medborgare i olika positioner och skolan skulle se till att utbildningen förberedde medborgarna 
för sina respektive positioner i samhällsbygget (Englund 2005, s. 307). Detta manifesterades 
naturligtvis i olika utbildningslängd och kunskapsemfas beroende på vilket yrke eleven 
förväntades ha.  

Den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen bygger på en stark tilltro till den 
objektiva vetenskapen. Medborgarna ska ges en vetenskapligt präglad utbildning, vilket – i alla fall 
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utan ett kritiskt förhållningssätt till idén om den objektiva vetenskapen – kan fungera som ett 
sammanhållande kitt mellan medborgarna, en motvikt mot de olikheter i värderingar och 
ideologier som finns i samhället (Englund 2005, s. 309f). 

I och med efterkrigstidens kritik av absoluta sanningar och intoleranta, fascistoida strömningar 
kom den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen att under 1960-talet och framåt få 
konkurrens av en demokratisk konception. I denna realiseras den medborgerliga läroplanskoden 
genom att skolan ses som en garant för att skapa demokratiskt mogna och ansvarstagande 
medborgare. Skolan har som uppdrag att ge kunskap om hur en demokratisk samhällsordning 
fungerar, och säkerställa att de demokratiska fri- och rättigheterna fortlever hos den yngre 
generationen (Englund 2005, s. 310f).  

Genom detta klargör Englund att det behövs en femte läroplanskod för att fånga in alla 
ideologiska och filosofiska principer som påverkat utformandet av läroplaner. Indirekt hjälper 
han också till att förklara förhållandet mellan konception och läroplanskod: konceptioner kan 
beskrivas som kluster av idéer och uppfattningar om en mer avgränsad del av utbildningsfältet, 
exempelvis ett skolämne. Det kan, som i Englunds fall, därtill vara en konkretisering av en viss 
läroplanskod. Man kan alltså säga att konceptionerna utgör ett mellanskikt mellan läroplanskod 
och konkreta, enskilda idéer.  

Läroplanskoderna utgör en teoretisk referensram i detta arbete i så måtto att de visar att alla 
konstruktioner av en läroplan, alla val och formuleringar som görs på alla nivåer, kan inordnas i 
ett större, mer komplext system av ideologiska, kunskapsfilosofiska och etiska principer. De ger 
ett sammanhang åt enskilda idéer och uppfattningar. 

Den breda läroplansteorin 

Både Englund och Lundgren beskriver läroplanskoderna som historiska epoker. Englund menar 
dock att det är högst relevant att studera kodernas inverkan på utbildning idag, eftersom det har 
visat sig att även läroplanskoder som förlorat en dominerande ställning – exempelvis den 
klassiska – återkommit i styrka och kan hållas levande så länge det finns en diskussion kring hur 
vi bör konstruera vårt samhälle och vad som är att betrakta som viktig kunskap. (Englund 2005, 
s. 306).       

Det kanske kan verka missvisande att göra en läroplansteoretisk analys när det inte är frågan 
om att analysera skrivna kurs- och ämnesplaner och liknande. Man måste därför förstå att 
”[l]äroplanskonstruktioner pågår i det dagliga skolarbetet i kontinuerliga omtolkningar utifrån 
lokala villkor och skolans aktörer […] är i hög grad medskapare i läroplaner” (Englund, Forsberg 
& Sundberg 2012, s. 8). Att arbeta läroplansanalytiskt kan alltså handla om att granska 
policydokument, men kan också innebära studerande av faktisk undervisning eller skolpersonals 
uppfattningar och avväganden, då dessa är en del i skapandet av skolans och skolämnens innehåll 
och mål (Lundgren 2012, s. 50f). 
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Tidigare forskning 

Ämneskonceptioner 

Lars-Gunnar Malmgren (1996) menar att synen på svenskämnet ser och har sett olika ut. Han 
talar om en tredelad indelning i hur ämnet uppfattas – tre svenskämneskonceptioner: svenskan 
som 1) ett färdighetsämne; 2) ett litteraturhistoriskt bildningsämne; och 3) ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne. Svenskan som färdighetsämne innebär en förståelse av ämnet som 
först och främst ett språkämne, där syftet är att lära sig känna igen och använda språkliga 
fundament enligt bestämda mönster (exempelvis grammatik). Litterära urval sker med en sådan 
konception utifrån hur de kan användas för språkliga övningar (Malmgren 1996, s. 85ff). 

Svenskan som litteraturhistoriskt bildningsämne innebär å sin sida en ämnesförståelse som gör 
gällande att syftet med undervisningen är att eleverna ska ges en kulturell bildning och i slutändan 
ha samma litterära referensramar. Urvalskriterier vad gäller skönlitteratur kan med detta 
perspektiv vara ett verks klassikerstatus eller kanontillhörighet. 

Ämneskonceptionen svenskan som ett erfarenhetspedagogiskt ämne skiljer sig från det 
färdighetsorienterade genom att betona vikten av innehållet, samt att inte arbeta med isolerade 
färdighetsövningar utan sätta in dessa i större sammanhang. Betydelsefullt är också elevgruppens 
erfarenheter och förutsättningar, samt att belysa allmänmänskliga erfarenheter. Litterärt urval kan 
motiveras exempelvis genom tematik: att ett verk belyser ett allmänmänskligt problem och 
inbjuder till samtal kring detta (Malmgren 1996, s. 86ff). 

Det ska sägas att de tre konceptionerna kan användas på två olika sätt. Dels utgör de en 
modell för hur synen på svenskämnet har skiftat genom historien, dels kan de användas som 
underlag för att undersöka vilken eller vilka ämnessyner som finns idag. I detta det senare 
användningsområdet är det viktigt att poängtera att en konception sällan är ensamt rådande hos 
en individ. Malmgren konstaterar att lärare ofta motiverar sina litterära val utifrån två eller tre 
konceptioner. (Malmgren 1996, s. 89). 

Olika svenskämnen 

Malmgrens tre konceptioner har haft relativt stort inflytande på senare läroplansforskare. 
Däribland Eva Hultin som ytterligare försökt kartlägga rådande idéer och uppfattningar om 
svenskämnet, utifrån de tre svenskämneskonceptionerna. Hon talar hellre om svenskämnen än 
svenskämnet, eftersom det finns en mångfald vad gäller uppfattningar om vad svenskämnet ska 
syfta till och innehålla (Hultin 2012, s. 280). Utifrån Malmgrens tredelade indelning, och med 
utgångspunkt i Philip Jacksons ”dolda läroplan” visar hon att det inte bara finns olika 
konceptioner som vuxit fram under olika tider utan att dessa också kan knytas till olika typer av 
skolor.  Konceptionen litterärt bildningsämne kan exempelvis kopplas till studieförberedande 
gymnasieprogram eller skolor med ett mer akademiskt präglat upptagningsområde, medan 
konceptionen färdighetsämne har en starkare ställning på skolor och program med elever från icke-
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akademisk bakgrund (Hultin 2012, s. 277ff). Hultins resultat väcker diskussionen om hur elever 
och studenter med olika bakgrund, på olika program, på grund av vilken ämneskonception som 
råder, ges olika undervisning, trots att de i skrift uttryckta läroplanerna är identiska. Frågan berörs 
av Christina Olin-Scheller som menar att det svenskämne som är på väg att skapas på 
yrkesförberedande program riskerar att ses som ett redundant ämne i relation till ”det riktiga” 
svenskämnet som återfinns på de studieförberedande programmen (Olin-Scheller 2008, s. 148f). 

Lotta Bergman finner det också meningsfullt att tala om svenskämnen i plural, av samma 
anledning som Hultin. Därtill konstaterar Bergman att svenskämnet kommit att bli ett alltför 
ensidigt verktyg med primärt fokus på reproduktion av det forna kulturarvet. Konceptionen 
svenskan som erfarenhetspedagogiskt ämne får alltså i många fall stryka på foten för de övriga två 
som Malmgren formulerat. Vad gäller litteraturundervisningen yttrar sig detta i att de verk som 
läses nästan uteslutande väljs ut på grund av sin status som så kallade klassiker (Bergman 2007). 

Lärarstudenters litteratursyn 

Maria Ulfgard har undersökt vilka syften och litteratursyner som gör sig gällande hos blivande 
svensklärare. Genom att låta 86 lärarstudenter skriftligen framhäva syften och förtjänster med 
litteraturundervisningen kartlades ett spektrum av syften som svensklärarstudenter ser med 
skönlitteraturen. Att litteraturen kan ge kunskaper om samhälle och historia visade sig vara en 
vanlig uppfattning, liksom att eleven blir allmänbildad (en term som inte problematiserades eller 
definierades av studenterna). Dessa syften inordnar Ulfgard i en kunskapsdiskurs. Därutöver fann 
Ulfgard identitets- och personlighetsutvecklande syften, ett språkutvecklande syfte samt inte 
minst kulturförmedlingssyfte. Det senare yttrade sig i att många studenter sade sig se på 
litteraturen som bärare av ett kulturellt arv, vilket i princip odelat framstod som något positivt 
(Ulfgard 2015, s. 85ff). 

Ett annat syfte med litteraturundervisningen som studenterna såg handlade om utveckling av 
litterär kompetens. Den elev som läser och samtalar om litteratur blir en bättre läsare och 
textanalytiker, vilket i förlängningen också ökar elevens medvetenhet om, och färdigheter i, 
berättartekniker och genrer, resonerade man (Ulfgard, 2015, s. 89f). 

Slutligen framgick det att lärarstudenterna menade att litteraturundervisning är en bra ingång 
till diskussioner om etik och moral. Många ansåg att det i skönlitteraturen finns teman som 
genom litteratursamtal väcker frågor om livsvillkor och etiska avväganden (Ulfgard, 2015, s. 92).  

Trots att Ulfgard i sin studie efterfrågar intentioner och inte idéer är det lätt att se 
beröringspunkter med denna studies forskningsobjekt. Hennes resultat vittnar om en pluralistisk 
litteratursyn med många intentioner med litteraturundervisning, och det ger en bild av hur 
blivande lärare resonerar, vilket innebär att vi får tillfälle att återkomma till Ulfgards studie i 
diskussionsavsnittet. 
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Lärarens didaktiska utrymme 

Stefan Lundström har undersökt vilka skönlitterära val gymnasielärare gör och varför. Han kan i 
Textens väg: om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning (2007) visa att 
svensklärare, trots relativt fria urvalspremisser (dikterade av kurs- och läroplaner) tenderar att 
välja samma verk som tidigare generationers lärare. Tendensen är särskilt tydlig hos 
nyutexaminerade lärare, varför Lundström ger fenomenet en trygghetsförklaring; liten erfarenhet 
orsakar otrygghet, vilket leder till att läraren väljer litteratur som sedan tidigare använts. Detta 
innebär att särskilt nyutexaminerade, men även andra lärare, går miste om chansen att basera sina 
skönlitterära val på didaktiska teorier (Lundström 2007, s. 309ff). För denna studie har 
Lundströms resultat relevans i det att den visar att lärares litteraturval styrs av mer än medvetna 
idéer om vad undervisningen ska tjäna till. Det finns också val som styrs av andra faktorer, såsom 
osäkerhet och starka ämnestradition. Detta är viktigt att komma ihåg, så att vi inte utgår ifrån att 
läroplanskoder, eller för den delen kunskapsfilosofiska teorier, kan förklara alla val som en lärare 
gör. 

Svenskämnet och storpolitiken 

Lundgrens och Englunds kartläggningar av läroplanskoder föregicks av Lars Brinks rent 
textanalytiska avhandling Gymnasiets litterära kanon – Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Här 
undersöker Brink hur läromedlen under 1900-talets första hälft styrde valet av skönlitteratur i 
gymnasieskolan, samt hur debatten kring läromedlens kanonuppdrag tedde sig under samma tid 
(Brink 1992, s. 13-20). Brink finner att man under efterkrigstiden, mycket på grund av att idéer 
om demokrati och folkbildning vinner mark, genomgår en förändring: En demokratisk 
läroplanskod tar plats, på bekostnad av de klassiska och rationella läroplanskoderna (Brink 1992, 
s. 292f). Detta kan ses i litteratururvalet, i det att antologierna under efterkrigstiden präglas mer 
av samhällsdebatterande författare, exempelvis August Strindberg, än tidigare (Brink, 1992, s. 
292). Att Englund och Lundgren senare, med delvis andra metoder, kommer fram till liknande 
slutsatser om maktkampen mellan olika läroplanskoder under de senaste hundra åren leder till en 
ömsesidig validering av respektive forskares resultat. Vidare sätter Brink också fingret på ett i 
läroplansteorin viktigt faktum: de samhälleliga politiska och filosofiska strömningarnas påverkan 
på skolan. Dessa strömningar styr trots allt den konkreta undervisningen i hög grad. Detta 
kommer i viss mån beröras under Diskussion och Konklusion.    
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka idéer som ligger till grund för det skönlitterära 
urvalsarbetet hos gymnasielärare i svenska, samt hur dessa förhåller sig till Lundgrens och 
Englunds läroplanskoder. Denna huvudfråga preciseras i följande frågeställningar: 

• Vilka idéer menar svensklärare på gymnasiet påverkar deras val av skönlitteratur? 
• Hur relaterar idéerna till Lundgrens och Englunds läroplanskoder? 
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för hur empirin samlats in, bearbetats och analyserats. Därtill beskrivs 
etiska hänsynstaganden och i korthet relevant bakgrundsinformation om informanterna.  

Datainsamling 

Undersökningens metod för datainsamling är respondentintervju. Valet av metod har styrts av 
frågeställningens inriktning på att undersöka idéer och inte faktiska förhållanden (Esaiasson 2012, 
s. 251-257; s.227-229). Intervjuerna var av semistrukturerat slag, med en handfull teman och 
underteman. Detta för att i mesta möjliga mån balansera mellan en fastare struktur, vilket 
vanligen ger mer exakta och jämförbara svar, och den öppenhet vad gäller tänkbara 
informantsvar som syfte och frågeställning präglas av (Esaiasson, 2012, s. 227-230). 
Informanterna intervjuades enskilt under drygt en timme vardera. 

Etiska aspekter 

Att forska på levande studieobjekt, i detta fall lärare, kräver ett visst etisk hänsynstagande. 
Forskningen har därför skett i enlighet med Vetenskapsrådets uppställda krav och regler. 

Först och främst har hänsyn tagits till det så kallade forskningskravet. Häri ligger krav på 
relevanta projekt och frågeställningar, samt hög kvalité (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). I alla delar av 
arbetet, från inläsning på området, via insamling av empiri, till analys och redovisning av resultat, 
har detta krav varit ett strävansmål. Arbetet har också styrts av Individskyddskravet, genom att 
ljudupptagningar har hanterats på ett säkert sätt, det vill säga varit oåtkomliga för utomstående 
och raderats efter transkribering. Uppgiftslämnare har i uppsatsen getts fingerade namn och all 
typ av information som publiceras är av sådan art att uppgiftslämnaren inte kan identifieras.  

Vidare har informationskravet uppfyllts genom att de intervjuade lärarna på förhand getts 
information om undersökningens syfte och genomförande, hur forskningen går till, vem som står 
bakom forskningen samt informantens rättigheter. Samtyckekravet har uppfyllts genom att de 
intervjuade lärarna skriftligen gett sitt samtycke och informerats om att de själva styr över sitt 
deltagande. Konfidentialitetskravet har uppfyllt genom att de intervjuades utsagor inte spridits vidare 
av forskaren och att informationen bevarats under säkra förhållanden. Slutligen har nyttjandekravet 
följts genom att informationen inte använts till annat än den forskning som utgör detta arbete 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). 

Informanterna 

De intervjuade lärarna är alla utbildade svensklärare. De undervisar i på olika mellanstora skolor i 
Mellansverige. Att inte intervjua lärare från samma skola har varit en förutsättning för att undvika 
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att resultaten styrs för mycket av en specifik skolkultur eller skolspecifika traditioner. Man kan 
exempelvis anta att en viss homogenitet uppstår mellan lärare på samma skola eftersom de i 
många fall samtalar om undervisningens mål och innehåll med varandra. Därtill kan man 
förmoda att lärare som anställts på samma skola i rekryteringsprocessen bedömts utefter samma 
mall, vilket också kan orsaka en viss homogenitet. Fördelning mellan kön är 50-50. Nedan följer 
en närmare presentation av de olika informanterna. Känslig information, information som inte 
kan anses relevant för studiens syfte, samt inte minst identitetsröjande information om 
informanterna har valts bort även här. 

Malin 

Efter att ha arbetat som lärare utan att ha haft behörighet under några år på sjuttio- och åttiotalen 
bestämde sig Malin för att utbilda sig till lärare. Hon tog examen 1988 och har sedan dess 
undervisat på olika skolor, stadier och program, i svenska och engelska.  

Melker 

Melker tog sin lärarexamen 2013 och har arbetat som lärare på samma skola sedan dess. Han 
undervisar också i engelska och har befogenhet att undervisa i filmkunskap. Han undervisar 
uteslutande på samhällsprogrammet.   

Niklas 

Niklas har sedan sin examen 1998 Arbetat på tre olika gymnasieskolor, på flera olika program. 
Han undervisar även i historia. Han undervisar enbart på studieförberedande gymnasieprogram. 

Stina 

Stina har varit behörig och arbetat som lärare i knappt tjugo år. Hon undervisar förutom i 
svenska också i religion. Just nu arbetar hon på vård- och omsorgsprogrammet, men har haft 
hand om elever på i princip alla typer av program genom åren. 

Bearbetning  

Intervjuerna har dokumenterats genom ljudupptagning och efterbearbetning har gjorts genom 
justerad transkribering. I analysen återges innehållet genom sammanfattningar med inslag av 
direkta citat. I de fall transkriberat material återges är den justerad och tillrättalagd i relativt hög 
grad; läsvänlighet och stringens har premierats över korrekta återgivanden av ljud, tvekanden och 
annat, eftersom dessa element inte är av något intresse för den här studiens frågeställning.  

Analysmetod  

Efter inspelning och transkribering har en textanalys gjorts. I detta arbete har texten genomgått 
en meningskoncentreringsprocess där ett utförligt resonerande kortats ner till ett kärnbudskap 
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som svarar mot de konkreta frågeställningarna. Detta för att tydliga svarskategorier (idéer) ska 
kunna beskrivas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 245ff). Den transkriberade texten har genomgått 
flera genomläsningar. Först har ett par genomläsningar gjorts för att skapa en helhetsbild av 
informanternas utsagor. Sedan har texten bearbetats utifrån de nedan beskrivna analysfrågorna. 
Utifrån detta har sedan svaren kategoriserats i tematiska tabeller, där likartade svar från olika 
informanter har grupperats tematiskt. Genom detta har empiri som inte kan anses svara på 
forskningsfrågorna sorterats bort. Denna process har sedan upprepats ett antal gånger för 
ytterligare förfining av resultaten. När sedan de olika idéerna kartlags har de utifrån den sista 
analysfrågan jämförts med Lundgrens och Englunds läroplanskoder. 

Analysmetoden baseras till stor del på idéanalys. Tanken med ideánalysen är att söka efter 
abstrakta idéer som förklarar en konkret handling, i detta fall vilka idéer som ligger bakom val av 
skönlitteratur (Bergström & Boréus, s. 150).  Enkelt förklarat kan man alltså säga att idéanalysen 
försöker förklara varför ett visst fenomen förekommer, eller varför ett visst val görs, snarare än 
vilket fenomen som förekommer eller vilket val som görs. 

Konceptet idéer kan förstås på olika sätt, även i en vetenskaplig diskurs. Det kan innebära ”en 
föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man 
bör handla” (Bergström och Boréus 2012, s. 140). I denna analys används begreppet på ett mer 
normativt sätt – uppfattningar och tankar om hur det bör vara. Mer precist utgår jag från att det 
finns en mängd uppfattningar och tankar hos lärare kring vad litteraturundervisningen bör 
innehålla och syfta till. Poängteras ska att jag inte efterfrågar idéer i betydelsen ideal – jag frågar 
inte efter hur lärare skulle beskriva det ideala tillståndet genom en sorts ”i de bästa av värdar-
beskrivning”. Det är inte lärarnas idealvärld som ska kartläggas utan deras syn på 
litteraturundervisningens innehåll och syften. Att jag inte benämner mina kategorier som 
uppfattningar har ett rent pedagogiskt syfte: en uppfattning om undervisningens syfte, mål och så 
vidare, kan sammanfalla med en idé om vad undervisningen går ut på, men ordet kan också tolkas 
som ”förstå” i betydelsen förstå på ett korrekt sätt, vilket kan verka förvirrande. Dessutom finns 
risken att ”uppfattning” ger signaler om att det rör sig om en personligt formulerad tanke eller 
ståndpunkt, medan en idé inte behöver vara formulerad av en aktör, en individ. 

Inte heller begreppet intention används som kategorinamn eftersom begreppet har en alltför 
bred betydelse. Att ha en intention kan som i Ulfgards studie behandlas som en idé om 
litteraturundervisningens syfte, mål och så vidare, men man kan också tala om intention som 
underställd en idé; en lärares intention vara att genomföra undervisningen i enlighet med en viss 
idé. Exempelvis kan viljan, själva ambitionen att bedriva litteraturundervisningen i enlighet med 
idén om att lyfta fram kvinnliga författarskap beskrivas som en intention. Således blir det 
tydligare att primärt tala om idéer, snarare än uppfattningar och intentioner. Där begreppen ändå 
används ska de förstås som underställda idébegreppet; en lärares uppfattning av en situation, 
händelse eller didaktiskt val kan, liksom en intention med exempelvis ett lektionsupplägg, hjälpa 
oss att förstå den bakomliggande idén.  
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Naturligtvis påverkas lärares val av en rad faktorer. Med ett idéanalytiskt perspektiv faller en 
hel del av dessa bort. Ramfaktorer såsom lektionstid, skolans ekonomiska kapital och tillgång till 
bibliotek är exempel på faktorer som kan påverka men som inte kommer att behandlas i den här 
studien. 

Det finns inga givna regler kring hur en idéanalys går till (Bergström & Boréus 2005 s. 173). 
Forskaren är därför relativt fri att konstruera ett ”analysinstrument som passar det övergripande 
syftet” (Bergström & Boréus 2005 s. 173). Eftersom mitt syfte är att undersöka hur lärare 
motiverar sina skönlitterära urval, utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, kommer jag i min 
textanalys söka kartlägga olika idéer om undervisningens syfte och innehåll, för att sedan 
undersöka se hur dessa förhåller sig till Englunds och Lundgrens läroplanskoder. 

Ett vanligt sätt att använda sig av idéanalys är annars att formulera idéer eller så kallade 
idealtyper på förhand, för att sedan låta dem utgöra ett raster, genom vilket materialet 
kategoriseras. Detta gör att materialet inte får tala för sig i lika stor utsträckning; man riskerar att 
missa viktiga idéer som man inte på förhand anat skulle förekomma i det studerade materialet 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 151).  

Ofta har idéanalysen använts för kartläggning av politisk-ideologiska uppfattningar. Detta är 
naturligtvis inte syftet med denna uppsats, men principen är densamma: genom att lyfta fram 
vissa uttalanden genom bestämda analysfrågor framkommer bakomliggande idéer om vilka syften 
och vilket innehåll som litteraturundervisningen ska ha, liksom en analys av ett politiskt 
dokument genom analysfrågor kartlägger politisk-ideologiska ställningstaganden (Bergström & 
Boréus, 2005, s. 151ff). När man gör en politisk-ideologisk analys är ideologierna politiskt färgade 
(exempelvis konservatism, liberalism). När det som i detta fall istället handlar om analys av idéer 
om litteraturundervisningens mål och innehåll ur ett läroplansteoretiskt perspektiv är det mer 
fruktbart att låta de politiska ideologierna ersättas av läroplanskoder.  

 
  

 

 

Fig 1. Ett vanligt sätt att använda sig av idéanalys när syftet är att kartlägga politiska ideologier. 
 
 

 

 

Fig 2. Motsvarande teoretiska uppställning när det är läroplanskoder som efterfrågas. Figuren illustrerar hur 
texten, alltså de transkriberade intervjuerna, utgör en bas ut vilken idéer hämtas. Idéerna inordnas sedan under 
läroplanskoder. 
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Eftersom min ambition är att kartlägga vilka idéer som finns, utan att undersöka 
styrkeförhållandena dem emellan, är idéanalys en lämplig analysmetod. Hade mitt syfte istället 
varit att undersöka vilka idéer eller läroplanskoder som är förhärskande, och därigenom beskriva 
den hegemoni som skolan skapar och reproducerar, så hade exempelvis diskursanalys varit ett 
mer givet val. 

Analysfrågor 

Oavsett om man har förutbestämda kategorier eller som i detta fall låter materialet skapa idéer 
krävs ett tydligt verktyg för att visa hur idéerna framträder i texten (de transkriberade 
intervjuerna), så att det tydligt går att se hur idéerna konstrueras. Att redovisa detta verktyg 
borgar naturligtvis också för bättre möjligheter till intersubjektiv prövning (Esaiasson 2012, s. 
215f; Bergström & Boréus 2005, s. 174). Till viss mån är förstås själva frågeställningen ett verktyg 
som hjälper till att få syn på relevanta utsagor, men verktyget blir än skarpare med mer 
specificerade frågor som kan ställas direkt till texten – analysfrågor. Tanken är att dessa frågor 
ställs vid genomläsningarna av texten så att relevanta utsagor lättare kan sållas fram. När en 
utsaga besvarar någon av analysfrågorna kan den ses som intressant för vidare analys och 
kategorisering i relation till andra utsagor (se Analysmetod). Således, för att hitta utsagor som är 
intressanta för syfte och frågeställning, används vid genomläsning följande analysfrågor: 

• Vilka faktorer beskriver lärarna påverkar dem i valet av skönlitteratur?  
• Vad beskriver lärarna som värdefulla syften med litteraturen som helhet eller enskilda 

verk? 

Dessa frågor fungerar alltså som ett raster, genom vilket idéer om de skönlitterära valen framgår. 
De är det verktyg som bestämmer utsagornas relevans och är därmed oumbärliga för kärnan i 
denna undersökning: analys och resultat. 
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Analys och resultat 

I detta kapitel redogörs för empirin (lärarnas utsagor) och vilka idéer som framträder genom 
analysen. Därefter ställs idéerna i relation till Lundgrens och Englunds läroplanskoder. Eftersom 
kategorierna (det vill säga idéerna) i denna kvalitativa undersökning skapas genom empiriska data 
presenteras resultaten kontinuerligt i takt med att de framträder. Risken är annars att kopplingen 
mellan empiri och resultat blir svår att följa, alternativt att resultatdelen till alltför stor del blir en 
upprepning av insamlad data. Slutligen kommer en sammanfattning av resultaten. 

Idén om den litterära kvaliténs irrelevans 

Lärarna som intervjuats och presenterades tidigare har alla en bild av att det finns litteratur som 
är av högre litterär kvalité än annan. Samtidigt är det svårt att definiera exakt vad som utmärker 
ett verks kvalité. Oavsett har det mindre inverkan på vilket verk som i slutändan används i 
undervisningen: 

E: Jag skulle nog kunna använda nästan vilken text som helst. […] 

S: Finns det dålig litteratur? 

E: Det finns det ju också men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att ta upp nån 
kioskroman eller nån novell från Allers eller så som kanske av många betraktas som dålig 
litteratur. Och detsamma gäller för romaner. (Niklas) 

Här märks att Niklas har en bild av vad som i alla fall av andra betraktas som sämre, lågkvalitativ 
litteratur (märk väl att han inte själv pekar ut verken som ”dåliga” utan hänvisar till andras 
bedömning) och kan ge exempel på denna typ av verk. Samtidigt framstår uppdelningen mellan 
hög och låg litteratur som oviktig, då Niklas inte ser något hinder för att använda ett lägre ansett 
verk i undervisningen. 

Melker delar den uppfattningen. Han menar att så länge man har ett välavvägt syfte med den 
tilltänkta uppgiften så går det att använda alla verk, oavsett kvalité. Om exempelvis syftet är att 
undersöka vad som gör en bok till en storsäljare kan det rent av vara lämpligt att använda sig av 
en bok som allmänt anses som dåligt skriven. Då blir det tydligare att det kanske inte är de 
kvalitéer som anses som goda som alltid efterfrågas av det stora flertalet. 

Malin är den av lärarna som tydligast ger uttryck för en egen definition av vad högkvalitativ 
litteratur kan vara: 

Jag älskar att få läsa en bok som har ett vackert språk, eller bra miljöbeskrivningar, eller 
där handlingen får mig att häpna. Och då är det högkvalitativ litteratur, tycker jag. (Malin). 

Trots denna upphöjning av ”högkvalitativ” litteratur menar Malin att man kan använda vilket 
verk som helst i undervisningen. Visserligen menar hon att det kan vara svårt att ”komma vidare i 
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sitt läsande” om man bara läser en sorts litteratur men att detta snarast handlar om brist på 
incitament för nya perspektiv än om litteraturens kvalité. Stina är av uppfattningen att vissa 
elever, beroende på orsaker som hemmiljö, läs- och skrivsvårigheter och tidigare erfarenheter av 
skönlitteratur, måste ges tillfälle att läsa vilken litteratur de vill, oavsett litterär kvalité. Samtliga 
påtalar också att kvalité i någon mån bedöms subjektivt. Detta gör dem ännu mindre benägna att 
avfärda vissa verk eller genrer på grund av bristande litterär kvalité. 

Sammantaget tycks verkets kvalité eller status vara en faktor som har liten eller ingen inverkan 
på lärarnas skönlitterära urval. Definitionen av vad som är hög- respektive lågkvalitativ litteratur 
är svår att göra och beroende på syfte med den föreliggande uppgiften och var eleverna är i sin 
läsutveckling kan verk av skiftande kvalité användas. Lärarna ger uttryck för en idé om 
svenskundervisningen som en arena där all typ av litteratur hör hemma, oavsett kvalité. 

Idéer om klassiker och kanon 

Lärarna förhåller sig alla på något sätt till frågan om klassiska verk. Vad som är ett klassiskt verk 
kan naturligtvis debatteras men i det här avseendet är det intressanta hur informanterna definierar 
begreppet. Följande tre kriterier har hittats hos samtliga informanter. Klassiker är de verk som:  

1) nått stor spridning och berömdhet inom den berörda kulturella sfären (det svenska 
samhället) 

2) varit kulturellt allmängods i minst ett par generationer 
3) allmänt anses ha hög verkshöjd vad gäller litterär kvalité och/eller tematik. 

Lärarna är i allmänhet ganska kluvna till att ha klassikerstatus som ett kriterium för skönlitterärt 
urval. Melker menar exempelvis att han visserligen känner en viss press, orsakat av en inom 
svenskämnet stark klassikertradition, att använda sig av litterära verk som har någon slags 
klassikerstatus men att han samtidigt inte ser något betydande egenvärde i det: 

Någonstans så måste kanske kanon anpassa sig till samhället och inte tvärt om. Det kan 
bli ett problem om man inte förnyar sig, och inte pushar gränser. […] Man kan ifrågasätta 
vad som är vårat jobb här. Är det att berätta för dem [eleverna] att Kafka är en viktig 
författare eller är vårat jobb att faktiskt utbilda dem om nånting och förklara nånting om 
hur saker fungerar? (Melker) 

Malin är mer positivt inställd men ser inte att exempelvis införande av kanon är något självklart: 

På ett av skolans program har de en lista på vilka verk som de ska arbeta med under alla 
tre åren. Och det brukar eleverna tycka är väldigt bra för det känns genomtänk och det är 
väldigt bra romaner. Men jag är ju lite förtjust i tanken på att jag får ha det lite fritt, att jag 
och klassen jobbar ihop oss. […] Sen kan det väl vara bra om vi läser litteraturhistoria att 
man har med litteratur som representerar en epok eller en genre. Jag är lite kluven 
faktiskt. Det måste finnas utrymme för intresse och det måste vara lite öppet. Annars 
stagnerar vi. (Malin) 
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Malin ser klara fördelar med en bestämd klassikerlista eftersom det dels tas emot positivt av 
eleverna, och dels ger stöd för den litteraturhistoriska undervisningen. Samtidigt varnar hon för 
att elevers intressen och lärares påverkansmöjlighet hotas om vi blir alltför styrda av litteraturens 
klassikerstatus. 

Stina är också kluven i frågan men beskriver andra problem: 

På nåt sätt tänker jag att litteratur som har överlevt har nån sorts kvalitetsvärde, samtidigt 
som vår litterära kanon har ett jätteproblem med tanke på kön, klass, etnicitet. Skulle vi 
då forma en statlig kanon baserat på denna snedvridna så skulle det bli ännu mer 
problematiskt. (Stina) 

Stina ser en risk med att en fastslagen klassikerkanon reproducerar den skevhet som hon menar 
finns vad gäller representation av olika grupper i samhället.  

Niklas ser däremot inget hinder för att premiera klassiska verk. Han ställer sig visserligen 
positiv till annan litteratur, om det finns ett adekvat syfte bakom, men menar att det finns ett 
värde i att läsa litteratur som bidrar till individens allmänbildning, vilket klassikerna gör, menar 
han (Mer om detta under Idéer om allmänbildning). 

Sammantaget, baserat på hur lärarna ställer sig i frågan om klassikerstatus som urvalskriterium, 
kan vi tala om klassikerstatus som en faktor med varierande påverkan: Flera lärare ser det som 
litteraturundervisningens uppgift att i någon mån låta eleverna läsa och arbeta med litteratur med 
klassikerstatus. Samtidigt finns det idéer som strider mot ett strikt klassikerbaserat urval 
(exempelvis oro för kulturell ensidig representation vad gäller kön och klass). Här finns onekligen 
en idé om litteraturen som förmedlare av kunskap om klassiska verk, men den framstår närmast 
som en prima facie-idé; den finns så länge inga andra idéer begränsar den. 

Olämpliga ämnen: idén om en litteraturundervisning som inte kränker. 

Det finns texter som Niklas aktivt väljer att inte ha med i undervisningen. Verk med grafiska 
beskrivningar av sexuella övergrepp och pedofili passar inte. Det är emellertid egentligen inte 
temana som sådana som portförbjuder en viss text, utan det handlar om hänsyn till vissa elever. 
Det är känslan som uppstår hos en elev som genom läsning påminns om ett traumatiskt minne 
som ska undvikas. Ingen elev ska behöva känna sig utsatt. 

Stina ser problem i att belysa teman (exempelvis tillhörighet i en religiös sekt) som kan 
stigmatisera en enskild elev. Oftast går det dock att på ett nyanserat sätt diskutera även känsliga 
teman, så att detta inte sker, menar hon. Malin och Melker resonerar nästintill identiskt med Stina 
i detta avseende.  

Överlag menar lärarna att man måste vara medveten om känsliga ämnen i litteratur. Detta för 
att inte skada enskilda elever. Härigenom uttrycks en begränsande idé om 
litteraturundervisningen: Den får inte leda till kränkningar, utanförskap eller otrygghet för 
eleverna. 
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Idéer om allmänbildning 

Flera av lärarna lyfter fram allmänbildning som ett syfte med litteraturundervisningen. Tre av dem 
menar att skolan har någon typ av ansvar för att eleverna ska känna till viktiga författare och verk, 
för att känna att de kan vara en del av samhälls- och kulturliv: 

Det är ju en av mina idéer som jag haft ända sen jag började som lärare: att tänka att det 
finns någon slags grundpaket som man bör ha med sig. Men det är väldigt svårt att idag 
säga vad som är allmänbildning eftersom det är så splittrat: Man ser inte samma tv-
program och man lyssnar inte på radio på samma sätt och (…) var och en får sitt eget lilla 
universum på något sätt. Och då tänker jag mig ibland att skolan ändå har ett ansvar att 
lite grann knyta ihop människor så att man känner att ”nämen, vi har någon slags 
gemenskap i alla fall”. (Niklas) 

I tanken om att litteraturen ska vara en del av allmänbildningen ryms en önskan om att skolan ska 
ge kulturella uttryck som förmedlar sociala band mellan människor; skönlitteraturen och andra 
kulturfenomen ska ena samhället. Niklas uttrycker senare i intervjun också en önskan efter någon 
typ av kanonliknande sammanställning över det man ”borde kunna eller ha läst”. När han sedan 
ska ringa in vad för slags verk och författare som ska bygga upp sammanställningen påtalar han 
först att det är svårt att säga exakt men han exemplifierar genom att nämna författare som Selma 
Lagerlöf, Strindberg och Shakespeare. Det handlar dock inte primärt om att dessa skulle vara 
skickligare författare än andra: 

De [eleverna] kanske inte bryr sig ett dugg om Shakespeare men jag tror att man får 
problem ute i samhället om man inte vet vem han var. Man vet att Strindberg var svensk 
eller Selma Lagerlöf. […] Ja, jag vill inte att de ska känna sig helt korkade i vissa 
sammanhang. (Niklas) 

Återigen gör sig allmänbildningssyftet påmint, men den här gången motiveras det inte genom att 
samhället i stort ska hållas samman genom litteraturen utan genom att eleverna i framtiden inte 
ska dumförklaras på grund av sin bristande kulturella bildning. 

Melkers definition av allmänbildning liknar Niklas – det handlar i mångt och mycket om att 
eleverna ska känna till vissa författare och verk för att kunna delta i kultur- och samhällsdebatt. 
Samtidigt ser han problem med att sätta gränser kring vad som faktiskt är allmänbildning och vad 
skolan ska förmedla. Stundtals uppvisar han också en viss tveksamhet kring huruvida skolan 
verkligen ska allmänbilda eleverna: 

Det är ju allmänbildning att veta vem August Strindberg och Selma Lagerlöf är. […] 
Förra året i trean pratade vi om Viktor Rydberg. Alla vet att han har skrivit tomten, den 
som man läser upp på julafton, men de vet ingenting om honom eller om nåt annat han 
har gjort. Och då är det intressant att se: är det här allmänbildning? För allmänbildningen 
ligger i att veta att Rydberg har skrivit tomten, men är det allmänbildning att veta mer? 
Var nånstans drar man gränsen? Och […] är det vårat jobb att allmänbilda eleverna? Det 
är ju inte riktigt det heller. (Melker) 
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Melker ställer sig alltså ömsom positiv, ömsom tveksam till den allmänbildningsidé som Niklas 
ser som självskriven: att litteraturundervisningen ska förmedla faktakunskaper om sedan tidigare 
upphöjda och uppmärksammade författare och verk. 

Malin ser inte alls poängen med detta. Hon menar att det är relativt oviktigt att veta vem 
Strindberg eller Voltaire är om eleven inte vet något ”om vad författaren stod för” eller det 
samhälle som författaren levde i. Malin skriver således under på att allmänbildning är något som 
eleven ska få genom litteraturen, men har en annan idé om vad allmänbildning är: 

Allmänbildning handlar inte om att kunna droppa titlar och författare. Så tänker inte jag. 
Jag är mer intresserad av att man ska förstå vad som händer i utvecklingen under tid så att 
säga. För jag känner inte själv att kunna droppa årtal är så relevant. Men vad var det 
personen egentligen stod för? Det är intressant.(Malin) 

Allmänbildning, såsom Niklas och Melker definierar det, har således inget egenvärde enligt Malin. 
Det viktigaste är att fokusera på vad verket säger om historian, samhället och tidsandan. Detta 
leder oss in på idéer om litteraturen som redskap för att förstå historia och samtid. 

Idéer om samhälls- och historisk kunskap 

Genomgående i intervjun lyfter Niklas fram texter som kan väcka tankar och insikter om det 
samhälle vi lever i. På frågan om han kan ge exempel på verk som varit särskilt lyckade i 
undervisningen svarar han Montecore (Khemiri, 2006) och motiverar valet med att konstatera att 
”med SD och allt som har hänt det senaste året, att den där boken den talar nog väldigt mycket 
till vår tid”. På liknande sätt menar Niklas att En hjältes död (Lagerqvist, 1924) är ett bra val, med 
motiveringen att:  

[…] den fungerade väldigt bra när det var hela det här dokusåpapaketet. Liksom: gör man 
vad som helst för att bli känd eller få pengar, eller så? Det kan ju väcka mycket sådana 
tankar. Det säger också jättemycket om vår tid tycker jag, och om många av de 
strömningar som finns. (Niklas) 

Det är innehållets kopplingsbarhet till nutida frågeställningar som gör En hjältes död till ett bra 
verk att arbeta med i undervisningen, enligt Niklas. Tematiken hjälper till att skapa meningsfulla 
diskussioner om samtidsfenomen med eleverna. 

Litteraturen kan också lära oss om historien. I Niklas undervisning yttrar sig detta i att han 
låter eleverna läsa utdrag ur texter, som är typiska för olika litterära epoker (exempelvis 
renässansen eller medeltiden). I detta ligger naturligtvis ett krav på att texterna ska innehålla 
tidstypiska särdrag. Annars är det svårt att uppfylla syftet om att lära sig skilja på de olika 
epokerna. Niklas påpekar dock att han är medveten om att det inte finns några uttryckta krav på 
denna genomgång av litteraturhistoriens epoker men han ”kanske är lite gammaldags” och därför 
hållit kvar vid denna traditionella undervisning. 

Övriga resonerar på ett liknande sätt: Genom litteraturen kan och bör eleverna nå viktiga 
kunskaper om tidsandan som rådde när verken skrevs. Såväl nya som gamla verk kan också väcka 
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tankar och ge information om vilka frågor och teman som är viktiga idag. Hos samtliga lärare 
finns alltså en idé om litteraturen som ett verktyg för att nå kunskap om historiska och nutida 
samhällsförhållanden samt filosofiska och politiska strömningar. 

Idéer om breddning: att vidga perspektiv och lyfta fram det bortsorterade 

I sina urvalsprocesser ställs lärarna inför avväganden som inte bara har med textens inre 
egenskaper att göra. Malin påtalar exempelvis vikten av att välja litteratur från olika delar av 
världen: 

Det är otroligt viktigt att eleverna får läsa litteratur från olika delar av världen. Bra 
skönlitteratur ska ju hittas överallt. Eleverna känner inte till att man kan skriva en bok 
som är skriven från Asien, eller Afrika till exempel. ”Vad har det för beröringspunkt med 
mig?” (Malin) 

Malin ser ett problem i att eleverna inte tycks vara medvetna om att bra litteratur kan komma från 
andra delar av världen. Hennes betoning av vikten av att därför aktivt välja sådan litteratur vittnar 
om en idé om litteraturundervisningen som ett redskap för att vidga elevernas litterära horisont: 
bra litteratur kan komma från varsomhelst i världen. 

Ett liknande resonemang hittar vi hos Melker när han talar om val av kvinnliga författare: 

Jag väljer med flit kvinnliga författare också, överlag för att det känns som något som 
först och främst ligger i tiden. Eleverna är väldigt medvetna om feminism, om 
kvinnohistoria, men dessutom känner jag att om man tittar på den litterära kanon som 
man använder sig av så är det ofta manliga författare som dyker upp. Så därför kan jag 
tycka att varför inte lägga lite rampljus, spotlight på kvinnor. Så att jag känner att just de 
två [Selma Lagerlöf och Karin Boye] har jag valt både för själva textens skull men också 
för författarskapet.  […] Det tycker jag är lite en lärarplikt. (Melker) 

Melker ser alltså att det finns ett värde, en plikt, i att framhäva kvinnliga författarskap, för att inte 
eleverna enbart ska läsa den manligt präglade litterära kanon som han menar råder i samhället. 
Härigenom ger han uttryck för en idé om litteraturundervisningen som ett verktyg för att 
förändra bilden av litteraturen som enbart manlig och ge historiens kvinnliga författare en mer 
framskjuten position. 

Framtida behov som idé 

Malin, Melker och Niklas undervisnar alla på studieförberedande program, vilket påverkar dem i 
val av skönlitteratur. Malin väljer exempelvis att arbeta med Kallocain (Boye, 1940) i årskurs tre för 
att det finns många texter av akademisk karaktär som behandlar bokens tema och författarens 
intentioner. Därför passar verket bra när eleverna ska göra mer djupgående analyser och referera 
till vad andra har skrivit om verket. Det är en förutsättning att behärska detta arbetssätt för den 
elev som tänker sig att fortsätta studera på universitetet. 

Melker resonerar på samma sätt som Malin, och tillägger att detta gör att han i årskurs tre 
lägger mest tid och energi på att just arbeta med dessa universitetsförberedande kunskapsmål: att 
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analysera och källhänvisa. Han menar också att den lärare som undervisar på ett 
naturvetenskapligt program bör välja texter som har en mer naturvetenskaplig tematik och 
genretillhörighet. 

Stina, som arbetar på omvårdnadsprogrammet, väljer redan i årskurs 1 viss litteratur efter 
huruvida dess innehåll – tematik och handling – väcker frågor om människovårdande eller etiska 
frågor. Detta för att eleverna kan anses ha nytta av det i den verksamhetsförlagda utbildningen på 
olika vårdinstanser, såväl som i det framtida yrkeslivet. 

Det finns alltså en idé om att litteraturundervisningen ska ge färdigheter som är relevanta för 
elevernas framtida yrkes- och samhällsliv. 

Idén om elevinflytande 

Samtliga intervjuade lärare anser att det är viktigt att eleverna i någon mån har inflytande över 
vilka böcker som läses. Hos Malin yttrar det sig till exempel genom att eleverna på demokratisk 
väg tillsammans väljer ut vilket verk som ska läsas inom ett visst tema, efter att Malin gjort det 
första urvalet. Melker är mer restriktiv med att eleverna får välja själva när det kommer till 
romaner. Han menar att det är svårt att sätta sig in i varje bok och på så sätt utarbeta en givande 
diskussion kring verket. Han ger desto större valfrihet när det kommer till noveller, eftersom han 
betydligt snabbare kan bekanta sig med dessa kortare texter. Stina har som princip att läsa tre 
romaner per läsår med sina elever. Av dessa får eleverna välja ett verk själva. Niklas låter, liksom 
Malin, eleverna välja verk inom ett visst tema. Bokvalen måste emellertid godkännas av honom: 

Historiska romaner brukar jag låta eleverna läsa också och då finns det ibland elever som 
kommer med nån fantasybok för att den utspelar sig i nån slags historisk kontext, som 
man inte riktigt kan placera och då tycker man att det är en historisk roman men det är 
det ju inte, utan den måste ha nån slags historisk förankring. Men jag ger ofta nån slags 
yttre ram och sen får de välja inom den. (Niklas) 

Niklas godkänner alltså i slutändan valet, men eleverna får läsa i princip vilket verk som helst, 
bara det passar in i det bestämda temat eller genren. 

Elevinflytandet motiveras av samtliga lärare utifrån ett autonomiskt syfte – att eleverna ska ges 
möjlighet att styra innehållet i. Det autonomiska syftet vittnar om en idé om att undervisningen 
ska styras demokratiskt; alla elever ska ha inflytande över undervisningens innehåll. 

Alla ska med: Idéer om anpassning 

I slutet av intervjun med Malin framkommer en hittills obelyst faktor som i högsta grad påverkar 
det skönlitterära urvalet: 

Anpassningar. På gymnasiet träffar du på elever som går in i väggen blir deprimerade eller 
som har dyslexi; som har svårigheter där man behöver göra nån slags anpassning – kanske 
ge dem litteratur som passar deras nivå. Man måste vara lyhörd: alla elever kanske inte 
passar för en originalvolym, man kanske har nåt mer lättläst, audiovisuellt… så fort vi 
märker att en elev inte följer med så måste vi nivåanpassa. (Malin) 
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Malin ser alltså elevers särskilda behov som en faktor som i högsta grad styr vilken skönlitteratur 
som används. Stina är inne på samma spår: 

Har man en personlig kris under gymnasieåren så kanske dörren till att älska böcker 
kanske inte är öppen, och då kan jag knacka hur mycket som helst men det finns inte 
kraft för det. Då måste det ges utrymme för att läsa en annan, enklare typ av litteratur. 
[…] Samtidigt kan man ju inte fortsätta läsa enkla romaner hela gymnasiet. Det måste 
finnas en viss progression. Och vill inte eleven alls, då måste man vara tydlig med att 
visst, du kan jobba på men kursmålen når vi inte. (Stina) 

Malin och Stina menar alltså att litteraturen ibland måste anpassas efter elevspecifika faktorer, 
såsom problematik i livet och läs- och skrivsvårigheter. Här syns en idé om 
litteraturundervisningen som präglad av en no-man-left-behind-attityd: det är skolans uppdrag att 
se till att alla elever får läsa efter förmåga och livsvillkor. Samtidigt skapar Stinas konstaterande 
om kursmålen en konflikt: I slutändan ska läraren betygssätta eleven efter uppnådda mål och 
därmed kan en svagpresterande elev faktiskt få problem med att nå sin examen. Idén om 
nivåanpassning kan således sägas stå i konflikt med de mer kunskapsinriktade idéerna. 

Idéer och läroplanskoder 

Utifrån det empiriska materialet, bearbetat med hjälp av forskningsfrågorna, framträder ett tiotal 
idéer om litteraturundervisningen, vilket leder till en mängd olika val. Ibland (som i fallet 
”klassiker” och ”breddning”) kan idéerna leda till svårigheter i beslutsfattandet. Ibland stärker 
istället två idéer varandra. Exempelvis kan valet att läsa Selma Lagerlöf motiveras både utifrån en 
idé om genusrepresentation och utifrån idén om att läsa klassiker. Syftet med detta arbete är inte 
att utröna vilken idé som har mest inflytande över lärarnas val, utan att göra en kartläggning av 
vilka idéer som finns och därefter söka förklara lärarnas val utifrån ett läroplansteoretiskt 
perspektiv, utifrån Lundgrens och Englunds läroplanskoder: 

Klassisk läroplanskod 

Som tidigare avhandlats består den klassiska läroplanskoden av idéer om undervisningen som 
bevarare av rådande samhällsnormer och riktlinjer (Lundgren 2012, s. 51). Idéer från det 
empiriska underlaget som faller inom ramen för denna kod är: 

• Idén att eleverna ska lära sig om klassiska verk och sedan tidigare erkända författare för 
att det ger ett samhälle med gemensamma kulturella referensramar. 

• Idén att eleverna ska öka sin allmänbildningsgrad (i betydelsen kunskap om vilka verk och 
författare som sedan tidigare framhållits som viktiga). 

Dessa idéer är visserligen ifrågasatta; det finns en kluvenhet kring till vilken grad de ska få styra 
litteraturundervisningen, med tanke på att andra idéer innebär en kollision vad gäller syftet med 
litteraturen. Det faktum att lärarna ändå beskriver att de påverkas av idéer om klassisk bildning 
gör trots allt att vi kan konstatera att den klassiska läroplanskoden fortfarande gör sig gällande i 
litteraturundervisningen. 
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Realistisk läroplanskod 

Den realistiska läroplanskoden bygger till stor del på idéer om att undervisningen ska leda till 
vetenskaplig förståelse (Lundgren 2012, s. 51). Utifrån empirin gör sig framför allt en idé 
gällande: 

• Idén att eleverna ska öka sin allmänbildningsgrad (i betydelsen känna till vilka historiska, 
samhälleliga och politiska strömningar som påverkat samhället historiskt och idag) 

Idén utgår från Malins förståelse av allmänbildningsbegreppet (se ovan), men uttrycks hos 
samtliga intervjuade. Historiska och samhälleliga kunskaper faller inom ramen för vetenskaplig 
förståelse, vilket gör att den rationella läroplanskoden finns representerad. De val som görs 
utifrån idén om samhällelig och historisk bildning kan förklaras utifrån en läroplanskod som 
betonar vikten av att förmedla vetenskaplig kunskap. 

Moralisk läroplanskod 

Den moraliska läroplanskoden bygger på idéer om att utbildning ska ge moralisk vägledning och 
säkerställa att rådande etiska ideal upprätthålls (Lundgren 2012, s. 51). Ända fram till 
efterkrigstiden handlade detta mer om lojalitet och vördnad för kungen, den kristna guden, och 
fosterlandet (Linde 2012, s. 40). Nu framträder andra moraliska värden: 

• Idén om svenskundervisningen som en arena där all typ av litteratur hör hemma. 
• Idén om att undervisningen ska styras demokratiskt; alla elever ska ha inflytande över 

verksamheten. 
• Idén om litteraturundervisningen som ett verktyg för att förändra bilden av litteraturen 

som enbart manlig och ge historiens kvinnliga författare en mer framskjuten position. 
• Idén om att det är skolans uppdrag att se till att alla elever får läsa efter förmåga och 

livsvillkor. 
• Idén om litteraturundervisningen som ett redskap för att vidga elevernas litterära 

horisont: bra litteratur kan komma från varsomhelst i världen. 
• Idén om att litteraturundervisningen inte får leda till kränkningar, utanförskap eller 

otrygghet för eleverna. 

Litteraturundervisningen ska stå för vissa etiska och demokratiska värden. Detta menar lärarna 
påverkar deras litteraturval. Vi kan alltså härleda dessa val till en moralisk läroplanskod. 

Rationell läroplanskod 

Ulf P Lundgren beskriver den rationella läroplanskoden som bärare av idéer om undervisningens 
nytta för samhällets behov. Skolans praktiker ska utformas efter vad för typ av kunskaper och 
kompetens som samhället efterfrågar (Lundgren 2012, s. 52). Främst en idé som framträder i det 
empiriska materialet kan inkorporeras i denna läroplanskod: 

• Idén om att litteraturundervisningen ska ge färdigheter som är relevanta för elevernas 
framtida yrkes- och samhällsliv. 
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Det framgår med tydlighet att lärarna ser på litteraturundervisningen som en språngbräda in i 
arbets- och samhällslivet; universitetsstudenten måste kunna använda källor, och vårdpersonal 
måste kunna göra vårdetiska överväganden. Här skapas länkar mellan samhällets behov och 
eleven. Litteraturundervisningen ska garantera den rationella läroplanskodens syften. 

Medborgerlig  läroplanskod 

Den medborgerliga läroplanskoden realiseras i tre olika konceptioner (se Teoretiska utgångspunkter). 
Sammantaget handlar den medborgerliga läroplanskoden om att ge eleven förutsättningar för att 
kunna bli en samhällsmedborgare med möjlighet att fungera i ett demokratiskt samhälle (Englund 
2005, s. 305ff). Följande idéer kan inordnas under denna läroplanskod: 

• Idén om att eleverna ska öka sin allmänbildning (i betydelsen känna till klassiska verk och 
författare). 

• Idén om att litteraturundervisningen ska ge färdigheter som är relevanta för elevernas 
framtida yrkes- och samhällsliv. 

• Idén om litteraturundervisningen som ett verktyg för att förändra bilden av litteraturen 
som enbart manlig och ge historiens kvinnliga författare en mer framskjuten position. 

• Idén att det är skolans uppdrag att se till att alla elever får läsa efter förmåga och 
livsvillkor. 

• Idén om litteraturundervisningen som ett redskap för att vidga elevernas litterära 
horisont: bra litteratur kan komma från varsomhelst i världen. 

• Idén om att litteraturundervisningen inte får leda till kränkningar, utanförskap eller 
otrygghet för eleverna. 

• Idén att eleverna ska öka sin allmänbildningsgrad (i betydelsen känna till vilka historiska, 
samhälleliga och politiska strömningar som påverkat samhället historiskt och idag) 

• Idén om att undervisningen ska styras demokratiskt; alla elever ska ha inflytande över 
verksamheten. 

Vissa av idéerna handlar om vilken kunskap som ska förmedlas, medan andra innebär 
upprätthållande och eventuellt agiterande för vissa demokratiska värden. De val som görs kan 
alltså vara baserade på till synes vitt skilda idéer och ändå förklaras utifrån samma läroplanskod: 
den medborgerliga. 

Sammanfattning 

Genom den textanalytiska bearbetningen av de transkriberade intervjuerna framkommer att 
lärarna beskriver ett stort antal idéer som påverkar deras skönlitterära val: 

• Eleverna ska lära sig om klassiska verk och sedan tidigare erkända författare för att skapa 
gemensamma kulturella referensramar. 

• Eleverna ska öka sin allmänbildningsgrad (i betydelsen kunskap om vilka verk och 
författare som sedan tidigare framhållits som viktiga). 

• Eleverna ska öka sin allmänbildningsgrad (i betydelsen känna till vilka historiska, 
samhälleliga och politiska strömningar som påverkat samhället historiskt och idag) 

• Svenskundervisningen är en arena där all typ av litteratur hör hemma 
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• Litteraturundervisningen som ett verktyg för att förändra bilden av litteraturen som 
enbart manlig och ge historiens kvinnliga författare en mer framskjuten position 

• Det är skolans uppdrag att se till att alla elever får läsa efter förmåga och livsvillkor 
• Litteraturundervisningen som ett redskap för att vidga elevernas litterära horisont: bra 

litteratur kan komma från varsomhelst i världen 
• Litteraturundervisningen inte får leda till kränkningar, utanförskap eller otrygghet för 

eleverna 
• Litteraturundervisningen ska ge färdigheter som är relevanta för elevernas framtida yrkes- 

och samhällsliv 
• Undervisningen ska styras demokratiskt; alla elever ska ha inflytande över verksamheten 

Dessa idéer har vid jämförelse med Lundgrens och Englunds läroplanskoder påvisat förekomst 
av samtliga fem läroplanskoder. Vissa idéer kunde inordnas under fler än en läroplanskod. De val 
och idéer som framkom kan alltså alla knytas till minst en läroplanskod. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten med hjälp av bidrag från relevant forskning. 

Vad har förändrats? 

Resultaten i detta arbete gör gällande att samtliga av de idéer som lärarna ger uttryck för – i detta 
mycket begränsade underlag – kan härledas till minst en läroplanskod. Detta väcker frågan om så 
mycket verkligen har förändrats inom skolan i allmänhet och litteraturundervisningen i synnerhet. 
De flesta av läroplanskoderna kan ju återfinnas i studier av läromedel och policydokument från 
början av förra århundradet (Englund 2005; Lundgren 2012). 

De idéer som kunde härledas till en klassisk läroplanskod var inte självklara; lärarna såg 
uppenbara motsägelser mellan dessa idéer och andra, vilket orsakade tvivel kring hur pass mycket 
idéerna ska få styra de konkreta valen. Denna tveksamhet fanns inte hos de lärarstudenter som 
förekom i Maria Ulfgards studie om litteraturintentioner; här framstod exempelvis läsning av 
klassiska verk som något odelat positivt (Ulfgard 2015, s. 90). Att färdiga, verksamma lärare 
uppvisar större tveksamhet och kritik av idéer inom den klassiska läroplanskoden än vad 
lärarstudenter gör underminerar slutsatsen att det är skolan som upprätthåller kodens inverkan. 
Det framstår som troligare att det är samhället i stort som bevarar idéer om klassisk bildning. 

Vad gäller den moraliska läroplanskoden så finns den kvar, men det idémässiga innehållet – 
åtminstone vad gäller denna studies forskningsobjekt – har förändrats. De moraliska 
ställningstaganden som manifesteras i lärarnas skönlitterära urvalsidéer handlar inte om 
gudsfruktan och sedlighet utan demokrati, om allas lika värde och vikten av att låta texter från alla 
håll komma till tals. Detta visar att den moraliska läroplanskoden och Englunds demokratiska 
konception närmar sig varandra när det kommer till litteraturundervisningsdiskursen.  

Resultaten påvisar också en viss övervikt vad gäller den moraliska och den medborgerliga 
läroplanskoden i det att ett stort antal idéer kan infogas i dessa koder. Detta ska emellertid inte 
nödvändigtvis tolkas som att de två koderna är på väg att dominera synen på 
litteraturundervisningen på bekostnad av de övriga. Fler idéer behöver inte betyda mer inflytande 
över undervisningen, särskilt inte som detta arbetets syfte, forsknings- och analysfrågor har en 
begränsande inverkan på utfallet. Informanternas tvekan inför idéer inom den klassiska 
läroplanskoden kan nyanseras av tidigare forskning som gjort gällande att de idéer som syftar till 
klassik bildning och gemensamma kulturella referensramar utgör en av två huvudsakliga 
konceptioner, med stort inflytande över svenskundervisningen (Malmgren 1996). Det är således 
inte troligt att till exempel den klassiska läroplanskoden är på utdöende, trots att endast ett par 
idéer i det studerade materialet kunde härledas till den.    
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Didaktisk medvetenhet och politiska följder 

Läroplanskoderna ger val och idéer sammanhang, utifrån ett läroplanteoretiskt perspektiv. Vi kan 
se en samstämmighet vad gäller syften, intentioner och uppfattningar, mellan läroplanskod och 
enskild idéer. Detta innebär dock inte att resultaten inte kan ge nyansering också åt annan 
forskning än den strikt läroplansteoretiska: 

Att idéerna som lärarna menade påverkade deras val av litteratur var så talrika kom sig av att 
varje verk som de intervjuade lärarna tog upp hade ett genomtänkt bakomliggande syfte. Bilden 
som framträder är att litteratur aldrig enbart väljs utifrån faktorer som vana eller fysisk 
lättillgänglighet. Detta ger en viss nyansering åt Stefan Lundströms iakttagelse om att (särskilt 
unga) lärare ofta inte har en didaktisk idé bakom sitt val av skönlitteratur utan väljer litteratur 
utifrån yrkets traditioner, efter vad som tidigare använts (Lundström 2007, s. 293ff). Tvärtemot 
detta gör alltså resultaten gällande att det didaktiska svängrum, som Lundström hävdar att de 
moderna läroplanerna ger, faktiskt utnyttjas av såväl erfarna som oerfarna lärare. Samtidigt bör 
man ha i åtanke att varken detta arbete eller Lundströms bygger på ett empiriskt underlag som 
uppfyller kraven för statistisk säkerhet, varför inga stora slutsatser kan dras (Lundström 2007, s. 
12).  

Lärarna motiverade alltså konstant sina val genom att hänvisa till didaktiska idéer eller ideal, 
allt som oftast flera. Denna iakttagelse gör också Malmgren. Han menar att lärare rent av sällan 
endast har en intention med sina skönlitterära val utan i regel flera (Malmgren 1996, s. 89). Detta 
gör att frågor som exempelvis införande av nationell skönlitterär kanon kan problematiseras. Om 
lärarna baserar sina val på en pluralistisk idégrund, och de idéer som de har i sin arsenal ibland går 
emot varandra blir frågan om litterär kanon mer komplex. Endast en minoritet av de idéer som 
lärarna ger uttryck för är kompatibla med införandet av en litterär kanon. Att eleven ska ha 
inflytande över vilka verk som ska ingå i litteraturundervisningen, att litteraturundervisningen ska 
ha en öppenhet för all typ av litteratur, att litteraturen ska ifrågasätta normer som manlig och 
europeisk dominans är exempel på idéer som ifrågasätter införandet av en fastställd kanon. 
Kanonfrågan framstår således inte bara som en fråga om vilken litteratur som ska läsas, utan 
också en fråga om huruvida vi kan bortse från en rad andra förekommande idéer om 
litteraturundervisningens syfte och innehåll. Exemplet med kanonfrågan illustrerar vikten av att 
kartlägga vilka idéer och koder som finns på lärarnivå. Politiska beslut om ändringar i läroplanen 
kan naturligtvis motiveras utifrån välgrundade idéer om vad undervisningen ska tjäna till, men att 
då bortse från hur beslutet ändrar förutsättningarna för den flora av idéer som finns riskerar att 
vissa omdömesgilla idéer kanske tappar mark. 

De intentioner som Ulfgard funnit hos blivande svensklärare kommer också i viss mån till 
uttryck även i undersökandet av bakomliggande idéer. Exempelvis förekom idén om litteraturen 
som belärande – samhällsvetenskapligt och historiskt – även bland lärarstudenternas 
litteraturintentioner. Samtidigt var andra påverkande idéer, såsom upplyftandet av kvinnliga 
författarskap och verk från andra kulturer, inte representerade som direkta litteraturintentioner i 
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Ulfgards studie. Detta visar på vikten av att granska olika mekanismer på olika plan: undervisning 
påverkas av en mängd faktorer, från tid och rum, till intentioner och uppfattningar, till idéer.  

Relevansen i att som Hultin och Bergman tala om svenskämnen i plural, utifrån iakttagelser 
som gör gällande att skillnad i exempelvis gymnasieprogram resulterar i olika didaktiska val stärks 
också något. Idén om att eleverna ska ges olika litteraturundervisning beroende på vad de antas 
arbeta med eller studera i framtiden, grundat i den rationella och medborgerliga läroplanskoden, 
beskrevs av lärarna som påverkande i valet av litteratur. Olin-Scheller uttryckte som tidigare 
nämnts en oro för att detta kan leda till en statusförsämring av ämnet, åtminstone vad gäller den 
svenskundervisning som bedrivs på yrkesförberedande program. Om så blir fallet skulle det dock 
inte vara en helt ny utveckling. Anpassning av undervisningsinnehållet baserat på skillnad i 
framtida yrkesutövning var, som både Lundgren, Englund och Brink konstaterat, en 
dominerande tanke under det tidiga nittonhundratalet. Huruvida en tillbakagång till detta kommer 
att ske eller om trenden vänder återstår att se. 
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Konklusion och utblick 

Detta arbete utgör en mycket liten del av den omfattande forskning som görs inom didaktikfältet. 
Om det är något som dess resultat ändå visar så är det att den läroplansteoretiska forskningen har 
flera viktiga områden att utforska: 

Studien har till att börja med bara undersökt lärares idéer om litteratur i betydelsen 
skönlitterära, skrivna, verk. Med belysning av ett vidgat textbegrepp, där film, bild och andra 
medier ingår, hade säkerligen andra resultat eller nyanseringar uppkommit. Likaledes är det 
naturligtvis intressant att undersöka idéer om skönlitteratur hos andra lärargrupper än 
svensklärare på gymnasiet. Kanske framkommer då resultat som kan mejsla fram en tydligare bild 
av vilka idéer som styr lärares didaktiska val. Detta skulle i så fall innebära värdefulla insikter för 
framtida utbildnings- och samhällspolitik. 

Om vi ska förstå läroplanskodernas inverkan på dagens utbildning kan det också vara värt att 
inte bara forska på politiska beslut och policydokument, utan också lärares och lärarstudenters 
tankar och uppfattningar. Beslut och skriftliga pålagor ska ju i slutändan realiseras i 
undervisningen, och det är lärarna som i slutändan utformar undervisningen. Det är glädjande att 
se att försök med att koppla samman läroplansforskning på flera nivåer har gjorts (bland annat av 
Ulfgard och Lundström) men här finns mer att göra. 

Slutligen skulle det vara intressant att undersöka hur läroplanskoderna överlever och 
återkommer inom läroplansskapandet. Är det enbart i ämnes- och yrkeskulturer som exempelvis 
den klassiska läroplanskoden finner sin näring eller är det tvärt om områden utan koppling till 
skolan som bevarar kodens idéer? För att undersöka detta skulle läroplansteoretiker behöva ta 
ytterligare ett steg och bredda sitt forskningsfält så att även människor och artefakter utanför 
skolans sfär blir till forskningsobjekt. 
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Bilaga 1: Intervjumall 

Sonderande inledning: 
1. Berätta om din arbetsbakgrund. 
2. Hur är det att arbeta med litteratur inom svenskämnet? 
 

Tema 1: Funktionella verk 
Konkreta frågor: 

1. Kan du ge exempel på litteratur som passar bra att använda i litteraturundervisningen? 
2. Varför just dessa verk? 
3. Finns det andra syften med verken? 

 
Tema 2: Urvalsprocessen 
Konkreta frågor: 

1. Hur går urvalsprocessen till? 
2. Hur mycket tid och energi läggs ner på att välja ut lämplig litteratur? 

 
Tema 3: Vad är bra litteratur? 
Konkreta frågor: 

1. Finns det bra respektive dålig litteratur? 
2. Kan du ge exempel på detta? 

 
Utifrån informantens svar: 

1. Be om förtydliganden. 
2. Be om exempel. 
3. Ställ vid behov summerande frågor för att säkerställa att du uppfattat informantens svar på 

ett riktigt sätt. 
 

Avslutning: 
1. Finns det aspekter av litteraturundervisningen som känns relevanta och som vi inte berört? 
2. Hur upplevde du att bli intervjuad? 
3. Tacka för gott samarbete. 
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