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Abstrakt
Syftet med detta arbete är att utreda de motiv, faktorer och värderingar som påverkar 
läraren i texturvalet. Arbetssätten det vill säga hur litteraturen sedan används i 
undervisningen är även en aspekt som detta arbete belyser. Genom intervjuer har jag 
kunnat utröna ett antal bakomliggande motiv och faktorer som påverkar lärarna i 
texturvalet. Ett eventuellt införande av en officiell litterär kanon har sedan ställts i 
förhållande till de texturval lärarna har gjort samt hur lärarna tycker i frågan om en 
officiell litterär kanon. Resultaten visar främst på att lärarna väljer litteratur som är 
uppskattade av eleverna och för att väcka läslust och intresse för litteratur. Resultatet 
visar även att alla lärarna var emot ett införande av en officiell litterär kanon. 

Nyckelord
Litterär kanon, texturval, litteraturstudier, gymnasieskolan, reproduktion, skönlitteratur.
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Förord
Jag skulle härmed vilja passa på att tacka ett par personer som har spelat en stor roll i 
slutförandet av detta arbete. Först skulle jag vilja tacka Anna, Barbro och Cecilia, utan er 
skulle denna studie inte vara möjlig. Jag vill även tacka min man för allt stöd och 
uppmuntran under arbetets gång, och i alla andra situationer.

Slutligen vill jag tacka min vetenskaplige handledare Stefan Lundström, för alla tips, råd 
och uppmuntran som har fört detta arbete framåt och bidragit och betytt mycket för den 
slutliga produkten.

December 2008

Ann-Sofie Wallerström



4

Innehållsförteckning
Abstrakt
Förord
Innehållsförteckning

1. Inledning ......................................................................................................................... 5
2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 5
3. Bakgrund......................................................................................................................... 6

3.1. Kanondebatten ..................................................................................................... 6
3.2. Tidigare forskning................................................................................................ 7
3.3. Teorier om litteraturundervisning och texturval .................................................. 9
3.4. Styrdokumenten om litteraturundervisning ....................................................... 11
3.4.1. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94)............................................. 12

4. Metod ............................................................................................................................ 12
4.1. Undersökningsupplägg ...................................................................................... 13
4.2. Undersökningsgrupp .......................................................................................... 13
4.3. Utformning av frågeformulär............................................................................. 14
4.4. Bearbetning, analys och tolkning....................................................................... 14
4.5. Reliabilitet och validitet ..................................................................................... 15

5. Resultat ......................................................................................................................... 15
5.1. Anna................................................................................................................... 15
5.2. Barbro ................................................................................................................ 17
5.3. Cecilia ................................................................................................................ 19

6. Diskussion..................................................................................................................... 21
6.1. Metoddiskussion ................................................................................................ 21
6.2. Resultatdiskussion.............................................................................................. 21
6.2.3. Avslutande kommentarer ................................................................................ 25

7. Litteraturförteckning. .................................................................................................... 26
7.1. Tryckta källor..................................................................................................... 26
7.2. Elektroniska källor ............................................................................................. 27

8. Underlag för intervju (Bilaga1) .................................................................................... 29



5

1. Inledning
Med denna undersökning hoppas jag kunna besvara frågan som ställts av så många elever 
under så många år: ”varför ska vi läsa det här?” Under de verksamhetsförlagda 
utbildningarna jag har gjort, har jag märkt att de så kallade ”klassikerna” har haft en 
framträdande roll i skolan. Det har yttrat sig i allt från litteraturläsning, omfattande 
användning av antologier till planscher av Shakespeare och andra vita manliga 
västerländska författare. Jag har själv använt mig av så kallade klassiker i min egen 
undervisning utan att egentligen reflektera över varför.  

2006 samt 2007 lade folkpartisten Cecilia Wikström fram motioner om ett införande av 
en officiell litterär kanon i den svenska skolan (Wikström 2006a & 2007). Efter följde en 
livad debatt i medierna om litteraturundervisningen i den svenska skolan. Detta arbete 
kommer inte att ta ställning i debatten om ett införande av en litterär kanon utan kommer 
istället att fokusera på problematiseringar runt de rådande förhållandena i skolan. 
Motionerna kommer enbart att ligga som avstamp i undersökningen om 
litteraturundervisningens användande av så kallade klassiker. Jag kommer även att 
undersöka om lärarens val av litteratur speglas av hur denne tycker i kanondebatten.
Detta är viktigt eftersom de texter som läraren använder i klassrummet påverkar eleverna. 
Kanondebatten väckte många frågor om vad som faktiskt läses i skolorna och har gjort 
lärare mer medvetna om deras texturval.

I genomförandet av detta arbete utgår jag ifrån tesen att det finns en inofficiell litterär 
kanon i den svenska gymnasieskolan. Jag ämnar undersöka hur den ser ut och utreda 
varför den ser ut som den gör. En viktig aspekt i valet av litteratur är hur läraren förhåller 
sig till styrdokumenten och intentioner från högre instanser. Därför kommer detta arbete 
även fokusera på dessa aspekter samt hur de står i relation till eleverna.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att utreda hur svensklärare på gymnasieskolan väljer litteratur, 
samt utröna vilka faktorer och värderingar och motiv som ligger bakom valet av litteratur. 
Jag kommer särskilt att undersöka hur läraren ser på ett eventuellt införande av en 
officiell litteraturkanon och hur den åsikten påverkar valet och arbetet med litteratur.

Dessa frågeställningar hoppas jag kunna besvara med denna undersökning:

 Hur går läraren till väga i valet av litteratur och i undervisningen av den valda 
litteraturen?

 Hur ser läraren på ett eventuellt införande av officiell kanon?
 Hur förhåller sig läraren till styrdokumenten i valet av litteratur?
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3. Bakgrund
Eftersom grunden och inspirationen till detta arbete kommer från den kanondebatt som 
följde efter Cecilia Wikströms proposition om ett införande av en officiell litterär kanon 
in den svenska skolan (Wikström 2006a, 2007) så kommer en sammanfattning av 
debatten att avhandlas för att visa olika åsikter om ett införande av en officiell kanon än 
just de tillfrågade lärarna i denna undersökning. Sedan följer definition av och diskussion 
kring kanonbegreppet samt hur olika forskare ser på kanonbegreppet, reproduktion och 
texturval. Sarlands (1991) och Applebees (1996) strukturer avhandlas därefter och deras 
strukturer och faktorer för undervisning kommer sedan att ligga till grund för min 
resultatdiskussion. De centralaste delarna i styrdokumenten rörande kanon och 
litteraturundervisningen kommer att avsluta detta kapitel.

3.1 Kanondebatten
 Harold Bloom menar att begreppet kanon ursprungligen betydde: ”Urvalet böcker på 
våra läroanstalter” (Bloom 2000 s.27). Bloom är en av de mest kända förespråkarna för 
en litterär kanon, men menar dock att läsning av de bästa författarna som till exempel 
Homeros, Shakespeare, Dante och Tolstoy inte gör oss till bättre samhällsmedlemmar
(Bloom 2000). Trots det har läsning av just de författarna en central roll i en skola som 
har i uppdrag att: ” främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar (Skollagen 1 kap. 2§).

Under 2006 var det en debatt i medierna efter Wikströms förslag om en officiell litterär 
kanon. Wikström menar att en litterär kanon skulle bidra till att alla elever oavsett 
bakgrund får tillgång till att läsa de stora svenska litterära verken (Wikström 2006b).
Stefan Jonsson kritiserar Wikströms förslag med orden: 

Jag tillfogar att det ekar lite från Nordkorea, talibanerna och röda khmererna 
[…] Närhelst en politisk grupp har använt kulturen för att ena sin befolkning 
till ett folk med ett gemensamt mål, har resultatet blivit de motsatta, intolerans, 
rasism, lynchningar, upplopp, död (Jonsson 2006).

Jonsson fortsätter sedan med att säga att man inte alls ska bekämpa idéer om en litterär 
kanon eftersom det redan finns en, och att den är pulsen i den litterära offentligheten och 
kulturen. Det är enligt Jonsson skolans uppdrag att hålla den levande (Jonsson 2006).Ett 
utmärkande drag i debatten är att många ställer sig frågande till genomförandet och 
texturvalet. Maria Schottenius menar att en kanon är något som växer fram, omförhandlas 
och krymper. Det som Wikström föreslår menar Schottenius är det motsatta, en kommitté
utför en utredning och en lista framställs (Schottenius 2006).

Maria Nikolajeva är kluven i frågan om litterär kanon. Nikolajeva växte upp i Sovjet där 
allt var reglerat av myndigheterna. De listor med böcker som Nikolajeva läste som ung 
kan ses som ett exempel på hård styrning men Nikolajeva påpekar även fördelarna med 
att alla som gick ut gymnasiet hade läst Anne Franks dagbok, Brott och straff, och ” en 
massa andra oumbärliga böcker” (Nikolajeva 2006).
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Jonsson (Jonsson 2006) och Wikström (Wikström 2006) debatterar införandet av en 
litterär kanon ur en integrationspolitisk synvinkel. Ebba Witt-Brattström debatterar 
däremot ur en mer pedagogisk synvinkel. Witt-Brattström menar att Sverige är det enda 
landet i världen med en skola som inte har i uppdrag att undervisa i vare sig
världslitteraturen eller den egna svenska klassiska litteraturen. Witt-Brattström riktar 
kritik mot lärarutbildningen och menar att:

Enstaka svensklärare gör heroiska insatser, men de med gedigen 
ämnesutbildning går snart i pension. Dagens lärarutbildning ger inte 
litteraturkunskaper nog till att entusiasmera vår fildelargeneration att koppla 
ner sig, stänga av mobilen och försjunka i en roman […] det är svårt att blunda 
för att det går över den allmänna kunskap[…] som var självklar för en 
generation sedan (Witt-Brattström 2006).

I Dagens nyheters nätupplaga (Västerbro 2006) ställer sig svenska akademins ständige 
sekreterare Horace Engdahl sig positiv till ett införande av en litterär kanon. Engdahl drar 
paralleller till Danmark och pekar på den litterära debatt som pågick i Danmark kring 
införandet av en litterär kanon där. Många bortglömda författarskap lyftes fram i den 
debatten. Engdahl säger att de effekter på integrationen som Wikström hoppas på i och 
med införandet av en litterär kanon inte kommer att uppnås, men Engdahl påpekar att 
debatten och diskussionen kring kanon är bra (Västerbro 2006).

3.2. Tidigare forskning
Ett nyckelbegrepp som används i studier och forskning av litteraturundervisning och 
kanoniserad litteratur är reproduktion. Martinsson (1986) menar att reproduktion är de 
begrepp som utmärker pedagogiken. Det vill säga vidareförandet av litterärkunskap, 
värderingar och normer. ” […]det vore svårt att beskriva litteraturundervisningen som en 
instans vars funktion inte är att reproducera någonting” (Martinsson 1986 sid. 154).
Martinsson kommenterar däremot inte vad det är som reproduceras. 

Martinsson (1986) menar att om man använder sig av antologier som underlag till att 
fastställa litteraturundervisningens faktiska litterära innehåll får man en väldigt skev bild. 

I valet av litteratur i skolorna spelar tradition en stor roll. Martinsson (1987) menar att 
begreppet tradition används som både medel och innehåll. Det vill säga själva 
förmedlingen samt vad som förmedlas, vilket i detta fall utgörs av litterära verk och 
författare.

”De som väljer utövar makt” (Chambers 1993 sid. 78). Chambers menar att valet av 
litteratur är av yttersta vikt eftersom att allt vi läser påverkar oss. Effekten som läsningen 
framkallar är inte alltid den effekt som läraren hoppas på. För att illustrera det använder 
sig Chambers av exemplet att man inte nödvändigt blir kommunist av att läsa Das 
Kapital eller religiös av att läsa Bibeln (Chambers 1993).

Chambers (1993) visar på tre olika sätt som böcker väljs i skolan:
1. Läraren väljer själv
2. Eleverna väljer och läraren godkänner valet.
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3. En högre instans eller auktoritet väljer till exempel regering eller läroplan. Hit hör 
också dolda val som lärare och elever styrs av, till exempel vilka böcker som finns 
tillgängliga i klassuppsättningar, vilka böcker som är billiga att köpa in, vad som 
behandlas i antologier, samt vilka böcker man anses ”ska” läsa (Chambers 1993).

I den sista punkten kommer den litterära kanon in eller vad läraren anser och tror ska 
tillhöra den litterära kanon. 

Till skillnad från Chambers (1993) fann Lundström (2007) att till exempel tillgång på 
böcker i bokförrådet och innehållet i antologier inte påverkade valet av litteratur. Vidare 
undersökte Lundström (2007) lärares inställning till en litterär kanon. Han fann då att de 
lärare som hade tvivel mot en litterär kanon använde sig uteslutande av ”ett urval 
etablerade texter i undervisningen” (Lundström 2007 s. 286). Lundström (2007) menar att 
det oftast inte är de lärare med längst yrkeserfarenhet som använder sig av ett mer 
kanonliknande texturval. I sin doktorsavhandling följde författaren en svensklärare som 
var osäker i sina texturval och därmed valde säker litteratur som ingen kunde ifrågasätta.
Lundström (2007) menar då att: ”På så sätt har hon socialiserats in i den skolkultur som 
existerar på denna skola, en skolkultur som kan antas ha gamla anor och som kanske
egentligen saknar försvarare, men trots det upprätthålls som en kultur” Lundström (2007 
s. 274). Det som präglar hur läraren agerar menar Lundström (2007) kommer ifrån
skolkulturens värderingar och ifrån lärarutbildningens litteraturundervisning.   

Hertz beskriver i boken From Hinton to Hamlet, Building Bridges Between Young Adult 
Literature and the Classics det så kallade litterära snobberiets utbredning. Hertz berättar 
att hon förr trodde att alla elever skulle läsa de så kallade klassikerna för att bli utbildade. 
Hertz påpekar även att den åsikten delades av många kollegor. Hertz tycker att det är 
läslusten som är det viktiga. Det bästa sättet för läraren att uppnå läslust är att använda sig 
av ungdomsböcker och den litterära kanon. Många gånger innehåller de samma motiv 
och dessa motiv fungerar som en bro mellan den gamla och den nya litteraturen. 
Tillsammans tjänar de för att väcka läslusten (Hertz 1996). Även Englund (1997) 
diskuterar teman i klassiker och menar att klassiska författare är klassiska för att de tar 
upp ”bestående mänskliga problem[…] Dessa bestående mänskliga problem spelar en 
grundläggande roll för vårat sätt att fungera i grupp, i samhället” (Englund 1997 s. 163).

Vidare menar Englund (1997) att ett litteraturstudium kräver att eleverna kan läsa och 
förstå innehållet och ibland tolka och analysera innehållet. Detta kräver att eleven kan 
motivera sina åsikter och tolkningar. Englund (1997) menar då att diskussioner och 
samtal är den förutsatta arbetsformen. 
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3.3. Teorier om litteraturundervisning och texturval
Bourdieu påpekar att reproduktion är en stor del av skolan och undervisningen: ” Med 
andra ord är skolsystemets verkan en effekt av mer eller mindre grovt orkestrerade 
handlingar[…] som genom sina val […] tenderar att reproducera denna ordning utan att 
vare sig veta om det eller eftersträva det” (Bourdieu 1995 s.39). Bourdieu menar där att 
reproduktionen ofta sker omedvetet. 

Arthur N Applebee (1996) har utformat fem principer för hur undervisningens innehåll 
struktureras. Principerna kallar Applebee, katalog, samling, sekvens, episodisk och 
integrerad. Dessa principer kan med fördel användas för att tolka hur lärare väljer 
litteratur.

Samlingar används då delarna har en överordnad uppbyggnad. De olika delarna tas upp i 
ordning vilket ger en helhetsbild av det Applebee kallar för samling (Applebee 1996).

Så kallade kataloger används enligt Applebee (1996) för att organisera större enheter i en 
undervisningssituation. Oftast är det ingen relation mellan delarna. Applebee (1996) fann 
ett exempel på hur katalog används i litteraturundervisning hos en lärare vars elever hade 
hög frånvaro. Klassen bestod av elever med låg läsförmåga. Läraren valde att använda sig 
av katalog för att strukturera upp textmaterialet för att passa in i en lektion, det vill säga 
att materialet var nytt varje lektion. Vilket betydde att eleverna fick någonting gjort varje 
lektion även om de hade varit frånvarande föregående lektion.

Jag har iakttagit att man i den svenska gymnasieskolan ofta jobbar med att läsa de 
litteraturhistoriska epokerna i kronologisk ordning. Applebee (1996) har i sin forskning 
kommit fram till att kronologi, eller som han kallar det sekvens, endast gynnar läraren i 
planerings och urvalsprocessen. Eftersom frågan om epoker och historia inte har en 
övergripande och given plats i undervisningen går epokernas kronologi förlorad på 
eleverna, trots att läraren har organiserat lektionerna så för att ge eleverna kontinuitet.
När en övergripande uppslag läggs till ordningsprincipen sekvens, får man då enligt 
Applebee (1996) en princip som han benämner episodisk. Där kan samtal kring 
kronologiskt organiserade texter äga rum, samt fokusering på litteraturen som en del av 
ett historiskt sammanhang (Applebee 1996) 

 Enligt Applebee (1996) sker den mest mångsidiga konversationerna när eleverna 
upptäcker samband mellan alla olika beståndsdelar i undervisningen. Den här sortens 
integration inträffar när undervisningen är konstruerad av oberoende men ändå 
integrerade beståndsdelar. Den undervisning som Applebee (1996) kallar integrerad ger 
eleverna den mest hållbara diskussionen. Det menar Applebee (1996) ger eleverna mer 
dynamisk kunskap än statisk kunskap.

Sarland (1991) har i sin forskning kunnat utröna ett antal ändamål som lärare vill att 
eleverna ska uppnå i litteraturundervisningen. Först och främst vill lärare att eleverna ska 
läsa för de rena nöjets skull. Läraren vill även att litteraturen ska innehålla ett par 
speciella teman som till exempel död och förlust samt innehålla moraliska dilemman.
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Sarland (1991) fann även att litteraturstudier ska bidra till utveckling och en medvetenhet 
om språket.

Vad gäller Applebees (1996) princip som han kallar integrerad. Har jag inte funnit några 
exempel i de svar jag har fått av mina informanter. Vid längre intervjuer eller flera
intervjuer med lärarna hade jag kunnat hitta fler exempel på Applebees (1996) principer 

Enligt Sarland (1991) finns det ett antal faktorer som spelar in vid valet av litteratur.
Dessa faktorer är ofta i konflikt med varandra. Den första faktorn som Sarland (1991) 
nämner är de högre instanserna, som ofta kan sätta restriktioner på läraren vilket kan 
påverka valet av litteratur. Exempel på dessa restriktioner är: finansiella, vilket gör att 
läraren måste begränsa sitt litteraturval till texter och verk som finns på skolan och i 
skolbiblioteket. Vidare nämns litteraturval som påverkas av vad eleverna läser i andra 
ämnen. Lärare tenderar även att göra organisatoriska texturval då de väljer verk som är 
kortare för att passa in i undervisningen. Det finns även sociopolitiska val då läraren 
väljer texter som kommer att behandlas på nationella provet.

Den andra faktorn som Sarland (1991) nämner är läraren själv. Ibland väljer läraren en 
text av personliga skäl eller för att läraren vill ändra sin undervisning, dessa val kan gå 
emot de institutionella valen. 

Den tredje faktorn är eleven. Som tidigare nämnts anser lärare enligt Sarland (1991) att 
läsning är främst till för elevernas njutning. Vid vissa tillfällen har lärare använt sig av ett 
verk de själv inte gillar enbart för att eleverna har efterfrågat det. Vissa verk väljs för att 
de ses passande för elevernas ålder och förmåga medan vissa verk väljs för att läraren vill 
att eleverna ska utveckla och förbättra sin läsförståelse. 

En annan faktor som Sarland (1991) har kommit fram till är boken. Lärare väljer böcker 
för att de anses vara av god kvalité. När Sarland (1991) frågade en lärare vad denne ansåg 
vara kvalité svarade läraren att det var en instinktmässig reaktion. Andra lärare gav 
exempel så som att verket innehöll starka teman eller mycket action. Sarland (1991) 
märkte här att populärlitteratur förkastades eftersom den ansågs vara dåligt skriven med 
dålig grammatik och med ett begränsat ordförråd. 

Den sista faktorn kallar Sarland ”The subject of English” (Sarland 1991 s. 14) med det 
menar han att lärare väljer böcker för att läsningen av dessa främjar språkförmågor som 
till exempel läsförståelse och ordförråd. Lärarna som Sarland (1991) undersökt uppgav 
även att de valde vissa verk för att sporra elevernas kreativa skrivande. Sarland (1991) 
säger även att verk och texter som väljs ur en kanon, väljs för deras tillgänglighet till 
eleverna och för att de kan bidra till diskussioner eller skrivuppgifter.

Sarland (1991) drar slutsatsen att lärare inte är ”[…]mindless cogs in a machine, but 
individuals struggling to make sense of of a complex world, and do the best by the 
children they teach” (Sarland 1991 s.16). Även Bloom (2000) menar att litteraturval 
aldrig sker godtyckligt, det finns alltid en underliggande tanke bakom alla litteraturval.
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3.4. Styrdokumenten om litteraturundervisning
Jag har under mina verksamhetsförlagda utbildningar observerat att lärare tenderar att 
reproducera och återanvända lektionsupplägg trots att elevgruppen förändras. 
Klassuppsättningar av böcker används trots att alla elever i klassen inte behärskar 
innehållet, vilket går emot styrdokumentens tydliga anvisningar om att: ”Undervisningen 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, Lpf 94 s. 4).

”Eleven skall kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar 
vid läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer” (Skolverket 
Mål i Svenska A). I detta citat är det inte så tydligt formulerat att undervisningen ska 
centrera kring litteraturhistoriska epoker. Vad som är intressant är att litteratur från olika 
kulturer nämns. 

I kursmålen för Svenska B nämns också vilka mål som eleven skall uppnå:

Eleven skall kunna se samband mellan litterära texter från olika tider och 
kulturer[…] ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och 
internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika 
epoker (Skolverket Svenska B).

Detta mål i Svenska B är mer specifikt inriktat vad gäller epoker. I förra utdraget nämns 
enbart ”olika tider”. I Svenska B ligger fokus mer på epokerna. I formuleringen ”centrala 
[…] verk” kan man utröna och tolka att det finns en bakomliggande tanke om en typ av 
kanon. Fast här är det öppet för läraren att bestämma vilka litterära verk som anses som 
”centrala”. 

I kriterierna för godkänt i Svenska A står följande: ”Eleven läser både i utdrag och i sin 
helhet saklitterära och skönlitterära texter från olika tider och kulturer, sammanfattar 
innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser kring läsningen” (Skolverket 
Svenska A). Här står det att eleverna ska läsa i varje fall ett litterärt verk i sin helhet för 
att klara godkänt i Svenska A. När det gäller vilken typ av litterärt verk som ska läsas i 
sin helhet är formuleringen vag. I en väldigt fri tolkning kan man tolka att det endast 
krävs att eleven läser en kort novell för att klara godkänt i Svenska A i relation till 
ovanstående citat.
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3.4.1. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94)
Många stycken i läroplanen berör litteraturundervisningen och dess utformning. 
Läroplanen framtonar på flera ställen att undervisningen skall anpassas till eleverna. Ur 
den aspekten är det därför viktigt att undersöka hur lärare motiverar valet att använda 
klassuppsättningar vid litteraturundervisningen samt varför samma litteratur används år 
efter år. 

”Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver”. (Lpf94 s. 5) I detta stycke kan man tolka att 
en litterär kanon är behövd eftersom eleverna ska ha gemensamma referensramar. Dessa 
gemensamma referensramar kan tolkas vara specifika litterära verk och författare.

”Har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska 
kulturarvet[…]Kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrig kulturutbud som en 
källa till kunskap, självinsikt och glädje”. (Lpf94 s. 10) Att ha insikt i centrala delar av 
kulturarvet kan tolkas på olika sätt. Kulturarv kan till exempel vara att se Kalle Anka på 
julafton. Enligt mina erfarenheter tolkas oftast exemplet om kulturarv till specifika 
författare och verk som till exempel Astrid Lindgren och hennes verk. 

I följande två citat ur läroplanen beskrivs hur undervisningen ska individualiseras för att 
passa den enskilde eleven: ”Läraren skall utgå från den enskilde elevens behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. (Lpf94 s. 11) ”Rektorn har ansvar för skolans 
resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att […]undervisningens 
uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och 
förutsättningar”. (Lpf94 s. 16) I de två ovanstående citaten kan man tolka det som att en 
litterär kanon inte får införas, eftersom det skulle komma i konflikt med dessa 
bestämmelser. I det andra citatet står det att det faller på rektorns ansvar att innehållet i 
undervisningen anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. Innehållet 
kan då tolkas som de specifika texter som eleverna ska läsa, eftersom alla elever inte har 
exakt samma behov och förutsättningar är det inte försvarbart att införa en litterär kanon 
som i realitet innebär att elever med olika behov ska läsa samma böcker.

4. Metod
Hermeneutiken kom ursprungligen till för att tolka bibeltexter. Numera använder sig 
moderna hermeneutiker den för att tolka den mänskliga livsvärlden samt existensens 
grundbetingelser. Hermeneutiker menar att man kan tolka mänskliga handlingar och 
spåren av dessa på samma sätt som man tolkar texter, därför förknippas hermeneutiken 
med kvalitativa studier. (Patel & Davidson 2003) Eftersom detta arbete är en kvalitativ
studie hjälper Hermeneutiken mig att tolka mig fram till förståelse vad gäller lärarens 
handlingar och livsvärld.
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4.1. Undersökningsupplägg
När man vill ta reda på åsikter, tyckanden, och uppfattningar menar Ejvegård (2003) att 
intervjuer och enkäter är en bra metod. Jag har därför genomfört kvalitativa intervjuer
med frågor med en låg grad av standardisering enligt (Patel & Davidson 2003) Detta för 
att ge utrymme för intervjupersonen, i detta fall läraren, att använda sig av sina egna ord 
för att besvara frågorna. 

Intervjuerna skedde med hjälp av ljudinspelning, detta för att jag skulle kunna 
koncentrera mig på svarspersonen. Ljudinspelningen var även till stor hjälp vid till 
exempel citeringar (Bell 2006). När man använder ljudinspelning under en intervju måste 
man ha svarspersonens tillstånd till ljudupptagning (Patel & Davidson 2003). Därför har 
jag redan då jag tog kontakt med mina svarspersoner informerat om att intervjun kommer 
att spelas in. Jag informerade då även om att personen kommer att vara helt anonym i 
avrapporteringen. Trost (2005) menar att om intervjuaren känner till intervjupersonens 
namn ska intervjupersonen anonymiseras för läsaren i avrapporteringen. Jag lät
informanten välja plats för intervjun för att informanten ska känna sig så trygg som 
möjligt under intervjun. Vikten av informantens trygghet nämns bland annat i Trost 
(2005). Dessa ovanstående punkter använde jag mig av för att skapa så stor trovärdighet 
som möjligt.

4.2. Undersökningsgrupp
Min undersökningsgrupp är svensklärare som jobbar på gymnasiet. Denna rapport 
kommer inte att belysa könsskillnader, därför har jag inte tagit det i beaktning i valet av 
informanter. Informanterna har delvis valts ut genom remittering. Jag har i samråd med 
en av mina VFU-handledare kommit fram till ett antal personer som jobbar mycket med 
litteraturundervisning fast på olika sätt. Detta skapar en bredd i min undersökning men 
samtidigt bibehålls en viss grad av homogenitet, i enlighet med Trost (2005) som menar 
att urvalet ska vara heterogent inom ramen av homogenitet. 

De lärare som slutligen intervjuades var tre kvinnliga lärare. De intervjuade lärarna
hänvisas i fortsättningen till som Anna, Barbro och Cecilia, detta för att skydda deras 
anonymitet. Två av lärarna, Anna och Barbro jobbar på samma gymnasieskola fast på
olika program, medan Cecilia arbetar på en skola i en annan kommun. Trots att urvalet 
var för litet för att dra några slutsatser är det ändå intressant att intervjua en lärare som 
jobbade i en annan kommun, eftersom det kan förekomma skillnader i diverse lokala 
beslut kring litteraturundervisningen.
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4.3. Utformning av frågeformulär
På grund av ringa erfarenheter i intervjuteknik vill jag inte utföra en ostrukturerad 
intervju. Jag kommer istället att arbeta fram ett frågeformulär (bilaga 1) där alla teman 
och aspekter av mitt syfte är relevanta. Respondenten kommer att ha utrymme att tala fritt 
kring frågorna samt tankar som kommer i samband med frågorna (Bell 2006).

Vare sig det gäller intervju eller enkät så är det vanligt att inleda med neutrala 
frågor. Vanligast är att vi börjar med de bakgrundsvariabler som vi behöver 
information om. Likaså avslutas intervjun eller enkäten neutralt, t.ex. med […] 
möjlighet till att tillägga sådant som inte kommit med i frågorna men som 
upplevts som betydelsefullt av respondenterna. (Patel, Davidsson 2003 s.73).

I enlighet med ovanstående citat kommer jag endast ha de första frågorna och den sista 
som fasta frågor. Till det mellanliggande kommer jag endast att utforma frågor med en 
låg grad av strukturering och kommer att ställa dem i den ordning som faller naturligast 
under intervjuns gång.

4.4. Bearbetning, analys och tolkning
I bearbetningen av materialet menar Trost (2005) att det finns tre enkla steg i arbetet med 
data. Först samlar man in data, sedan analyserar man datamaterialet, det vill säga går 
igenom inspelningar för att få fram till exempel intressanta tankegångar. Det tredje steget 
innebär att man ska tolka datamaterialet med hjälp av de teoretiska verktyg man valt att 
använda sig av.

Som tidigare nämnts använde jag mig av ljudupptagning vid datainsamlingen. Jag hade 
även med mig anteckningsmaterial om behovet för minnesanteckningar skulle uppstå. Jag 
valde att inte transkribera ljudupptagningarna. Istället valde jag att lyssna på 
ljudupptagningarna upprepade gånger samt göra anteckningar för hand. Detta för att det 
skulle vara lättare att vid behov strukturera om det skrivna materialet för att uppnå bättre 
struktur i all intervjudata. Trost(2005) menar att detta arbetssätt är fördelaktigt eftersom 
om materialet har samma struktur är det även lättare att analysera och materialet blir då 
mer överskådligt än det skulle ha blivit vid till exempel en transkribering. Att lyssna på 
ljudupptagningarna och läsa anteckningarna upprepade gånger gav mig en helhetsbild 
över rådatan, och gjorde redovisningen av resultaten enklare. 

Jag valde att redovisa resultaten var för sig för att skapa en överskådlighet i resultatet. 
Detta för att minimera riskerna för eventuell förvirring hos läsaren, sen har resultatet 
analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkter jag valt inför detta arbete, underliggande 
strukturer, mönster och skillnader har ståt i fokus i tolkningen och analysen av materialet.

Det uppstod inget bortfall vid intervjuerna. Anna inte gav däremot inte ett rakt svar på 
frågan: ” Vad tycker du om ett eventuellt införande av en officiell litterär kanon i 
gymnasieskolan?”
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4.5. Reliabilitet och validitet
I Kvalitativa intervjuer (Trost 2005) diskuterar Trost begreppen reliabilitet och validitet i 
relation till kvalitativa intervjuer. Begreppen, menar Trost, härstammar från kvantitativ 
metodologi och det blir därför väldigt annorlunda när man ställer dem i relation till 
kvalitativa intervjuer.

Kvantitativa mätningar har en hög grad av standardisering och har därför en hög 
reliabilitet. Kvalitativa intervjuer förutsätter en låg grand av standardisering. Till skillnad 
från kvantitativ data är inte människan statisk i sina åsikter, vilket gör att svaren inte är 
detsamma varje gång som en fråga ställs.(Trost 2005)

Trost (2005) menar även att intervjuerna och datainsamlingarna ska vara trovärdiga, 
adekvata och relevanta. Jag har därför lagt extra tonvikt vid att mina forskningsresultat är 
trovärdiga och seriösa. För att kunna visa att datan är insamlad på ett seriöst och 
trovärdigt sätt menar Trost (2005) att man skall reflektera över de etiska aspekterna i 
anslutning till datainsamlingen och avrapporteringen av resultatet. Objektivitet är även en 
viktig del i trovärdigheten. Trost påpekar att en människa aldrig kan vara helt objektiv. I 
en intervjusituation är det av yttersta vikt att inte belysa sina egna åsikter, eftersom det är 
informantens föreställningar och åsikter man vill åt.

5. Resultat

5.1. Anna
Anna har jobbat som lärare sedan december 1984, och som gymnasielärare sedan 1990. 
Just nu jobbar hon på samhällsprogrammet. Anledningen till att hon valde att bli 
svensklärare är för att hon ville läsa franska. På den tiden som hon utbildade sig fanns det 
så kallade ämneslärarlinjer och hon valde kombinationen svenska/franska. Anledningen 
till det valet var att hon hade fått som råd att läsa ämnen som var så olika varandra som 
möjligt. Efterhand har hon inte ångrat att hon läste svenska också och hon tycker själv att 
ämnet svenska är ”urkul” och hon tycker att det blir bara bättre och bättre.

I början av arbetslivet prövade sig Anna fram och kollade hur kollegorna jobbade, det var 
då hon insåg hur mycket litteraturen gav. Numera jobbar Anna väldigt mycket med 
litteratur. Hon säger att hon försöker ta med skönlitteratur i allt hon gör. Själva 
texturvalet sker på så sätt att hon väljer en del titlar och att eleverna väljer en del. Anna 
säger att hon har märkt att man som lärare efterhand märker vad som fungerar i olika 
klasser. Anna läser även mycket själv och påstår att hon oftast får en känsla om vad som 
fungerar när hon läser böckerna själv.

Många gånger kommer eleverna till henne och ber henne välja böcker eller ge förslag om 
titlar, oftast sker alltid någon form av dialog mellan läraren och eleverna i valet av 
litteratur. Anna tycker att styrdokumenten är till bra hjälp i valet av litteratur eftersom de 
är så pass fria och använder sig av så pass vaga begrepp. Anna påpekar att hon då är fri 
att välja i samråd med sin elevgrupp det som passar just dem.
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De arbetssätt som Anna oftast använder är väldigt varierande. Högläsning är något som 
Anna gör i alla sina klasser. Anna poängterar att hon vill att arbetssätten ska vara 
”varierat och lustfyllt”. Därför arbetar hon alltid så att eleverna ska pröva på olika 
arbetssätt, så som olika former av skrivuppgifter och friare skrivuppgifter och olika 
former av samtal. Det enda arbetssättet hon inte använder sig av är recensioner, eftersom 
hon inte tycker att de ger eleverna någonting. De arbetssätt som är populärast bland 
eleverna är att samtala med andra elever som har läst samma bok. Anna berättar att 
samtalen lätt kommer in på samtal om motiv som kärlek, heder och etiska frågor som till 
exempel abort. Anna använder sig av det arbetssättet ofta eftersom det alltid är populärt 
bland eleverna. Den litteratur som behandlas läses ibland i helklass, grupp, enskilt eller i 
halvklass.

I det arbetslag där Anna jobbar arbetar de även med ett stort projekt varje termin. Då 
brukar Anna välja skönlitteratur som passar det givna ämnet för projektet. Den valda 
litteraturen brukar ofta vara återkommande eftersom Anna vet att den fungerar inom
ramarna för projekten och litteraturen brukar även vara uppskattad av eleverna. Kriget om 
källan av Cannie Möller brukar användas när de arbetar med miljön som projekt. Den 
boken är även väldigt uppskattad av eleverna säger Anna. Smuts av Katarina Wennstam
brukar användas under projekt om människohandel. 

I arbetet med klassiker brukar oftast Anna använda sig av utdrag eftersom det inte alltid 
finns tid att läsa hela verk. Anna tycker det är viktigt att koppla till film och teman som är 
mera nutida. Hon poängterar att man ska välja noga när man arbetar med klassiker, och 
att med rätt nutidskoppling och rätt uppgift till kan det få gott utfall i arbetet. Anna
framhäver även att det är viktigt att ”sälja” klassikern och få eleverna intresserade av 
klassiker. Det gör att för – och efterarbetet blir väldigt viktigt. Som i de flesta fall så beror 
det på elevgruppen hur Anna strukturerar sitt arbete.

I frågan om ett eventuellt införande av en litterär kanon i skolan ger Anna inget rakt svar.
Anna är varken för eller emot. Hon säger att hon kan se både för- och nackdelar, och hon 
ställer sig frågande till vem som ska välja litteraturen om en litterär kanon införs. Anna
menar även att läsningen och vilken text man läser är en mognadsfråga. Ger man eleven 
en text vid fel tidpunkt kan det ha motsatt effekt och man skrämmer bort eleven istället 
för att väcka läslust. Anna tycker att eleverna ska läsa mycket och att de ska känna till 
författare och verk från olika epoker, genre och världsdelar. Hon säger att hon förstår 
tanken med en litterär kanon, men poängterar att läslusten är viktigare.

Istället för en litterär kanon skulle Anna gärna se lite mer vägledande ramar för 
litteraturläsningen, som till exempel mängden litteratur, vilka genre och vilka epoker som 
ska behandlas i litteraturundervisningen. Anna säger att det är lätt att komma undan om 
man inte gillar skönlitteratur. Det skulle därför behövas striktare ramar för att man skall 
läsa mycket. Valet av titlar tycker hon däremot ska bestämmas av respektive skola och 
lärare.

Rektorn på Annas skola har bestämt att det ska läsas ett skönlitterärt verk i varje enskild 
kurs. Anna tycker att det är en bra ide och hoppas att även ämnen som till exempel 
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matten börjar arbeta liknande. Förslaget har rektorn fått från en skola i en invandrartät 
kommun där man märkte att det blev bättre studieresultat i samband med att ha en 
läsande skola. 

På frågan om vilka kriterier hon vill att ett verk ska uppfylla för att hamna i en kanon 
säger Anna att böckerna ska ha ett värde för oss även idag samt att de ska vara 
välskrivna. Anna tycker även att verken ska ha en kulturell anknytning. ”titlar som betytt 
mycket för många människor under en lång tid” Anna tycker att Astrid Lindgren är ett 
exempel på en författare som förmedlar ett kulturarv.

Läslusten är ett viktigt inslag i Annas arbete. Anna vill att hennes elever ska ha fått höra 
många titlar och författare. Hon använder sig av utdrag ur böcker och tips på böcker för 
att skapa läsintresse. Anna betonar att får man upp läsintresse slutar det oftast att eleverna 
själva väljer att läsa just klassiker. Just nu har Anna några elever som vill läsa Kafka och 
som även frågar efter Dostojevskij och Sartre.  

5.2. Barbro

Barbro har jobbat som lärare sedan 1979. I början undervisade Barbro i franska och 
engelska. 1997 började Barbro jobba på gymnasiet. Eftersom det var så ont om 
svensklärare på den tiden fick hon erbjudande att undervisa i svenska. Hon började även 
utbilda sig till svensklärare 1997. Barbro nämner även att hon tyckte att svenskan blev 
roligare efter hand och att hon nu tycker att svenskan är det roligaste ämnet att undervisa 
i. Barbro har även jobbat en kortare tid på lärarutbildningen på ett svenskt universitet.
Just nu arbetar Barbro på Medieprogrammet. 

När Barbro väljer litteratur utgår hon från det hon själv tycker är intressant. Barbro säger 
att: ”ibland finns det måsten” men utvecklar inte vidare på den tankegången. Barbro säger 
att ofta styr kursböckerna vilka verk och författare som behandlas. 

Barbro använder sig även mycket av film i sin undervisning. Där säger Barbro att 
materialet styr vilka texter som behandlas. Några filmer som är återkommande i Barbros 
undervisning är Shakespeare in love och Romeo och Julia. Barbro säger att Shakespeare 
är en författare som hon alltid använder sig av i undervisningen eftersom hon tycker det 
är viktigt att eleverna har kännedom om honom. Barbro tillägger att hon tycker det är 
”lite pinsamt” om eleven inte vet vem Shakespeare är när de går ut gymnasiet. Barbro
tycker även att författare som Lagerlöf och Moberg är författare som hon vill att hennes 
elever ska ha kunskap om eftersom hon tycker att det är viktigt att de har kunskap om sin 
egen svenska historia. Barbro tycker inte att det är lika viktigt att eleverna ska ha kunskap 
om speciella litterära verk, men hon vill att de ska ha ett hum om ett par författare från 
varje litteraturhistorisk epok.

Barbro har regelbunden kontakt med biblioteket för att få tips om bra böcker och vad som 
ofta är utlånat. Hon använder sig även av tips från eleverna när hon väljer litteratur. På 
skolan där Barbro jobbar anordnas så kallade bokcirklar dit lärare kan gå för att få tips 
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och listor på bra och användbar litteratur. Dessa bokcirklar anordnas och leds oftast av 
andra lärare som ger tips på titlar.

Barbro tycker inte att styrdokumenten är vägledande i valet av litteratur. Hon menar att 
det bara står att man ska läsa, aldrig tips om vad, eller några krav på att läsa hela verk. 
Barbro säger dock att hon brukar använda sig av styrdokumenten om eleverna protesterar. 
Då säger hon till eleverna att det står i styrdokumenten att vi ska göra det här, vilket hon 
tycker fungerar bra eftersom eleverna då accepterar lektionsinnehållet.

Ett återkommande verk som Barbro använde sig av en tid var Robinson Crusoe det verket
var populärt bland elever eftersom TV-serien Robinson var väldigt populär då. Barbro
brukade då läsa cirka fyra kapitel med eleverna och diskutera med utgångspunkt i TV-
serien och i boken. Barbro brukar även visa filmen Cast Away i samband med läsning av 
Robinson Crusoe. Efter några år märkte Barbro att arbetssättet inte var lika uppskattat av 
eleverna så hon la ner det. Barbro tror att det till stor del beror på att TV-serien inte var 
lika populär längre. 

Barbro har ett relativt strikt arbetssätt vad gäller litteraturundervisningen. På A-kursen i 
svenska på hösten läser eleverna en hel bok i grupp. Eleverna får välja bok från ett urval 
som Barbro har förberett eftersom hon vet att de är lätta att få tag på samt att de brukar 
vara uppskattade av elever. De böcker som Barbro låter sina elever välja bland är till 
exempel: Ondskan, Ett hål om dagen, I taket lyser stjärnorna, Gömda, Dyk i. Barbro
tillägger att Gömda är en bok som är väldigt populär bland eleverna just nu. Ett hål om 
dagen är en bok som Barbro brukar ha med eftersom den oftast är uppskattad av eleverna 
som har svårt att läsa. Eleverna delar då in sig i grupper och läser boken i ca fyra veckor. 
Under de fyra veckorna har eleverna fortlöpande boksamtal varje vecka. Läsningen
redovisas med vad Barbro kallar för ”kreativ redovisning”. Barbro vill då att eleverna ska 
muntligt inför klassen berätta om sin bok följt av någon typ av iscensättande.

På våren i Svenska A låter Barbro eleverna läsa en valfri bok individuellt. I år tänker 
Barbro modifiera litteraturvalet lite efter diskussion med eleverna och eleverna kommer 
istället att läsa en verklighetsbaserad bok. Barbro gjorde den ändringen eftersom hon vet 
att eleverna bruka uppskatta verklighetsbaserade böcker. Barbro har köpt in några
verklighetsbaserade verk för ändamålet. En bok som brukar vara populär då enligt Barbro
är: Pojken som kallades det. Barbro säger att hon endast använder den boken som 
nödlösning till elever som inte är så intresserade av läsning. Barbro gillar inte den boken 
eftersom hon tycker den har ”lite dåligt språk”. Redovisningen på boken brukar oftast ske 
i skriftlig form eftersom föregående bokredovisning var muntlig. Barbro poängterar att 
hon aldrig brukar använda sig av recensioner eftersom eleverna i regel har gjort många 
sådana i grundskolan redan, och för att det finns så många färdiga recensioner att ladda 
ner från nätet.

I Svenska B är texturvalet mer styrt enligt Barbro. Då brukar undervisningen vara 
centrerad runt de litteraturhistoriska epokerna. Barbro brukar då försöka hinna med alla 
epoker men det är sällan hon hinner längre än realismen. Arbetssätten som används är 
föreläsningar om författare, läsning av romaner. Barbro påpekar att det är väldigt ovanligt 
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att eleverna läser en hel roman, och att det är många år sen det hände. I Svenska B
använder sig Barbro av mycket filmer, speciellt under epoken romantiken där Barbro
visar mycket filmatiseringar av bland annat Jane Austens verk.

Barbro ställer sig tvekande till ett eventuellt införande av en litterär kanon i skolan. 
Barbro anser att om man har en utbildning på 80p i svenska så har man goda kunskaper i 
litteratur. Barbro tycker att man ska lita på professionen i valet av litteratur. Barbro menar 
att ett införande av litterär kanon kan leda till att läraren och eleverna bara stressar 
igenom listan med böcker och att det kan resultera i att man istället tar död på läslusten.
Barbro anser istället att det skulle vara bättre med förslag på titlar istället för ”en bibel 
som man ska följa” Barbro tillägger att hon inte anser att hon behöver en kanon eftersom 
hon anser att hon har tillräckligt med erfarenhet för att välja litteratur. Barbro tror 
däremot att en litterär kanon kan vara till hjälp för nyutexaminerade lärare.

Barbro framhåller att det finns olika typer av läsning och att bara för att en elev inte läser 
så kallade klassiker betyder det inte att eleven inte läser alls. Som exempel nämner hon 
killar som inte är så framstående i klassrummet men läser mycket tidningar och manualer 
till diverse elektronisk utrustning på fritiden. Barbro framhåller att det är viktigt att man 
inte glömmer att det också räknas som läsning och läsförståelse.

Barbro har märkt en nergång i läsförståelse under sin arbetsverksamma tid. Det märker 
hon under högläsningsövningar, där hon säger att eleverna har dålig satsmelodi och inga 
punkter i högläsningen. Barbro säger att nu för tiden har eleverna ingen ro att läsa och 
reflektera över vad de har läst ”Allt ska gå så fort” säger Barbro. 

5.3. Cecilia
Cecilia undervisar i svenska och engelska på Estetiska, Handels, och Byggprogrammet. 
Hon har jobbat som gymnasielärare sedan 2006. Cecilia jobbar mycket med litteratur i sin 
undervisning, och säger att det är elevernas intresse som styr vilken litteratur som väljs. 
På den skolan där Cecilia jobbar har man bestämt att svenskundervisningen ska ha en 
”litteratur och språkhistorisk tråd”, vilket Cecilia tycker är ”helt okej” eftersom hon 
tycker det är roligt att jobba med litteratur.

Cecilia har ett förutbestämt arbetssätt i svenskan. På höstterminen i Svenska A behandlas 
antiken och på vårterminen medeltiden samt sagor och myter. Cecilia tillägger att 
Antiken och Medeltiden är väldigt populära och tacksamma att jobba med. När det gäller 
sagor och myter brukar Cecilia använda sig av olika versioner av populära sagor som till 
exempel Roald Dahls tolkningar av kända sagor. 

Cecilia påpekar att hon inte använder sig av antologier i undervisningen. Hon tycker att 
det finns många bra antologier, men säger att hon hellre vill att hennes elever läser hela 
verk och kortare fullständiga texter som till exempel dikter och noveller. Cecilia lägger 
till att numera väljer eleverna bok genom att se och mäta hur kort den är. Därför har 
Cecilia funnit att det är lättare att skapa läsintresse i sina klasser med kortare verk.
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Cecilia har två återkommande verk som hon alltid använder sig av i sin undervisning. 
Dessa är Bibeln och Koranen. Cecilia anser att hennes elever ska ha kännedom om dessa 
verk när de lämnar gymnasiet. Cecilia tycker att det är väldigt lätt att arbeta med Bibeln
och Koranen eftersom de är så stora verk. Det går alltid att hitta något som intresserar 
eleverna. I en klass läste eleverna hela Ruts bok. I en annan klass gjorde eleverna en pjäs 
av Höga visan. Cecilia valde att arbeta med Äktenskapsbryterskan i en klass där det 
förekom mycket mobbing, ett texturval som enligt Cecilia var uppskattat bland eleverna. 
Andra verk som Cecilia bukar använda sig av är Dvärgen av Per Lagerkvist och Herr 
Arnes penningar av Selma Lagerlöf.

När det gäller redovisningarna av de lästa verken brukar Cecilia prioritera skriftliga 
uppgifter som till exempel krönikor. Cecilia jobbar på Estetiska programmet och i de 
klasserna brukar hon försöka ha uppgifter som relaterar till karaktärsämnena som till 
exempel musikalisk gestaltning, teater eller bildkonst. Cecilia poängterar dock att 
arbetssättet bestäms i samråd med eleverna. Cecilia använder sig av loggböcker som 
eleverna skriver i varje lektion. På så sätt får Cecilia direkt respons på vad eleverna 
uppskattar och inte uppskattar.

Cecilia gillar styrdokumenten, men säger att hon inte använder dem när hon väljer texter 
till sina elever. Cecilia tycker det är bra att styrdokumenten är så fria eftersom det ger 
henne frihet att välja den litteratur hon tycker passar. På frågan hur hon ställer sig till ett 
eventuellt införande av en litterär kanon börjar hon räkna upp så kallade klassiker som 
hon aldrig skulle tänka sig att ge till sina elever. Flugornas herre är ett verk som hon 
aldrig skulle tänka sig att använda i klassen. ”Varför ska man lära ungar att man måste ha 
en stark ledare för att det ska funka?” En av anledningarna till att Cecilia är glad att det 
inte finns en officiell kanon i skolan är för att hon tror att Strindberg skulle ha en given 
plats på listan. ”Fröken Julie, hur irrelevant kan en pjäs bli?[…] Hade Strindberg skrivit 
om svarta som han skriver om kvinnor hade vi aldrig läst honom idag”

I Svenska B har skolan bestämt att alla elever ska läsa tre fullständiga verk. De ska läsa 
en klassiker från före 1900, en klassiker från efter 1900 och en aktuell roman. Cecilia
tycker att det är ett bra arbetssätt eftersom eleverna på den skolan är väldigt bra på att 
läsa. Hon tillägger att hon har fått höra från biblioteket att hela hennes klass som går på 
Handelsprogrammet har aktiva lånekort, någonting som så gott som aldrig förekommer.

Cecilia poängterar vikten av att läsa och vikten av att läsa ett helt verk. ”Kan man inte 
läsa en hel bok är det ju kört”. Cecilia tycker att läsningen ger så mycket till eleverna vad 
gäller utveckling av hjärnan och koncentrationsförmågan. Bland annat nämns de bilder 
eleven får i huvudet vid läsningen. Cecilia säger att de ger så mycket mer är bilder som 
man bara ser på till exempel filmer och dataspel. Cecilia berättar också om en elev som 
hon kämpade med i ett halvår för att eleven skulle ta sig igenom en hel bok. Responsen 
efter från eleven blev väldigt bra.
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6. Diskussion

6.1. Metoddiskussion
I alla arbeten av detta slag är det viktigt att ställa frågan om hur hög validitet och 
reliabilitet arbetet har, det vill säga hur tillförlitligt och trovärdigt det är. Begreppet 
reliabilitet menar Trost (2005) betyder kortfattat att samma resultat ska uppnås vid 
upprepade mätningar. Trost (2005) menar att det begreppet är svårt att tillämpa på 
kvalitativ forskning. Eftersom människan inte är statisk kan man inte förvänta sig samma 
resultat vid upprepade mätningar. Genom att i avrapporteringen ange hur frågorna har 
ställts lämnar man en öppenhet inför trovärdigheten.  En kortfattad förklaring av validitet 
eller giltighet är att instrumentet mäter det den är avsedd att mäta (Trost 2005). I och med 
att jag har använt mig av ljudupptagningar har jag kunna gå tillbaka och lyssna flera 
gånger för att försäkra mig om att jag har uppfattat respondenten rätt. Hade jag bara 
använt anteckningar hade de blivit färgade av mina egna uppfattningar. Detta har bidragit 
till en högre grad av objektivitet.

På vissa frågor kan jag nu i efterhand konstatera att jag hade behövt ett mer utförligt svar. 
Trots det anser jag att jag har fått en bra bild av lärarens tankar kring litteraturval och 
kanon. Detta har gjort att jag kunnat besvara mina forskningsfrågor och därmed nå syftet 
med denna uppsats. Jag kunde under intervjun observera att Annas kroppsspråk och svar 
blev mer och mer reserverade när frågorna rörde den litterära kanon. Det visade sig 
genom att hon lade armarna i kors och backade bakåt. På ljudupptagningen hörs det hur 
tonen hennes röst förändrades och svaren blev korta. Det kan tolkas som om hon inte 
ville verka elitisk i sina svar, då kanon och de så kallade klassikerna allmänt brukar anses 
som en aning elitiska. Istället märkte jag att Anna ansträngde sig för att berätta om all 
modern litteratur hon jobbar med.

6.2. Resultatdiskussion
Syftet med detta arbete är att utreda hur svensklärare på gymnasieskolan väljer litteratur, 
samt utröna vilka faktorer och värderingar och motiv som ligger bakom valet av litteratur. 
Jag utgick från att det existerade en inofficiell kanon i skolan. Min tes om en inofficiell 
kanon i skolan blev delvis motbevisad efter att ha intervjuat de lärare som deltog i denna 
studie. Jag fann inget belägg för någon gemensam inofficiell kanon, informanterna hade 
snarare utformat en egen litteraturlista med vissa gemensamma drag som till exempel 
vissa kända författare, verk och epoker, som de själva använde i sin undervisning. För att 
få ett mer tydligt svar i frågan om en inofficiell litteraturkanon krävs ett större antal 
informanter. Vad jag däremot kunde se var att lärarna använde sig av väldigt många så 
kallade klassiker som eventuellt skulle ha en plats i en officiell kanon. Anna var den enda 
som inte nämnde många klassiska verk. 

Barbro och Cecilia var emot ett införande av en officiell litteraturkanon i skolan. Anna
däremot kunde se fördelarna med en litterär kanon men betonade alla organisatoriska 
svårigheter i ett genomförande av en kanon. Det som skilde Barbro och Cecilia åt var
varför de var emot ett införande av en litterär kanon. Barbro har den längsta 
yrkeserfarenheten av de tre lärarna, vilket gör att hon litar på sin utbildning och 
erfarenhet i valet av litteratur. Under intervjun verkade hon kritisk till förslaget från 
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Wikström om en officiell litteraturkanon i skolan, med motivationen att när man har en så 
pass lång utbildning som svensklärare på gymnasiet har så har man den kompetens som 
behövs för att välja litteratur. Ur det perspektivet kan införandet av en litterär kanon 
tolkas som att politikerna inte har tillit till lärarnas kompetens i valet av litteratur. Witt-
Brattström (2006) menar att dagens lärarutbildning inte ger lärarstudenter en nog gedigen 
ämnesutbildning. Det kan vara en av anledningarna till att politikerna inte har lika stor
tillit till lärarprofessionen och därmed vill styra texturvalet. Cecilia var den enda som gav 
ett rakt nej till frågan om ett eventuellt införande av en litterär kanon i skolan. Cecilia var 
emot kanon eftersom hon då trodde att det skulle innebära att hon var tvungen ha med 
verk som till exempel Fröken Julie och Flugornas herre i sin undervisning. Hur eleverna 
ställer sig i frågan om ett införande av en officiell litterär kanon är även en viktig aspekt 
att belysa i framtida forskning.

Liksom texterna som valdes var arbetssätten väldigt skiftande bland lärarna. Det som 
verkade avgöra mest var vilket program eleverna läste på. Anna undervisar på ett 
studieförberedande program medan Barbro och Cecilia undervisar på yrkesförberedande 
program, detta avspeglar sig i hur de arbetar med skönlitteratur. Anna använder sig 
mycket av skriftliga uppgifter. Barbro och Cecilia tenderar att välja uppgifter som är mer 
i linje med elevernas karaktärsämnen. Varför lärare använder sig mer av vissa arbetssätt 
kan vara en fråga som är värd att undersöka vidare.

Applebee (1996) skriver att de litteraturhistoriska epokerna ofta går förlorade på eleverna 
eftersom fokus inte ligger på historian och epokerna. Barbro och Cecilia jobbar båda med 
epokerna i kronologisk ordning. Något tydligt svar på varför de har valt att göra så fick 
jag inte. Jag kan tolka det som att de är lättare rent organisatoriskt att göra så i enlighet 
med Applebee (1996) som kallar den typen av arbetssätt för sekvens. Om man istället 
lägger till en övergripande struktur har man enligt Applebee (1996) en princip som kallas 
episodisk. Där samtalar man kring den valda litteraturen ur ett historiskt sammanhang. 
Barbro och Cecilia jobbar båda med litteratur ur ett historiskt perspektiv. Barbro 
använder sig av svenska författare som Lagerlöf och Moberg för att hennes elever ska få 
kunskap om svensk historia, vilket hon påpekar är viktig kunskap. Cecilias skola har 
bestämt att undervisningen ska ha en ”litteraturhistorisk tråd” detta kan tolkas som att den 
valda litteraturen ska lyftas för att spegla de historiska perspektiven. 

Cecilia arbetar mycket med kortare fullständiga verk, då blir lättare för henne att 
motivera sina elever till att läsa. Enligt Applebee (1991) kallas denna strukturering av 
arbetet och texterna för katalog. Det korta textomfånget gör att eleverna inte avskräcks 
från läsningen och gör att elever med lägre läsförmåga får någonting gjort.

De projektarbeten som Annas elever arbetar med varje termin kan ses som en typ av 
samling enligt Applebee (1996). Den litteratur som Anna väljer och tar upp under 
projektets gång hjälper eleverna att få en helhetsbild av det övergripande ämnet för 
projektet som till exempel Kriget om källan av Cannie Möller som brukar användas när 
de arbetar med miljön som projekt.
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Martinsson (1986) menar att reproduktion är de begrepp som utmärker pedagogiken. Jag 
kan dra slutsatsen från mina intervjuer att alla tillfrågade lärare har några verk och 
författare som är återkommande i deras undervisning, så som till exempel Bibeln och 
Koranen för Cecilia, Shakespeare för Barbro och Anna använder sig av återkommande 
verk som Kriget om källan av Cannie Möller och Smuts av Katarina Wennstam. 
Anledningarna till att de verken är återkommande är i främsta hand för att lärarna vet att 
de verken är uppskattade av elever. I vissa fall använder sig lärarna av återkommande 
verk för att de vill att eleverna ska ha kännedom om just de verken eller författarna. I 
enlighet med Bourdieu (1995) kan reproduktionen ske omedvetet. Det kan betyda att de 
tillfrågade lärarna använder sig av reproduktion i större utsträckning än vad som framgått 
av intervjuerna.

Sarland (1991) har utarbetat en modell för lärares litteraturval. Ur denna modell kan man 
urskilja mönster som passar in på de tre lärarna som deltagit i denna studie. Sarlands 
(1991) modell i relation till intervjuresultatet kan hjälpa oss att förstå vilka motiv och 
faktorer som ligger bakom lärares litteraturval. Sarland (1991) har delat in sin modell i 
fem olika faktorer som påverkar läraren i dennes litteraturval. 

Jag valde att intervjua en lärare som jobbade i en annan kommun än de två första för att 
se om jag kunde urskilja några skillnader i hur texturvalet sker samt hur arbetssätten ser 
ut i de olika kommunerna. Det låga antalet intervjuer gör att jag inte kan urskilja några 
tillförlitliga resultat, fast jag kunde se en del skillnader i bestämmelser på de olika 
skolorna. Dessa bestämmelser kan ses som de institutionella faktorerna som Sarland 
(1991) beskriver. De institutionella faktorerna som jag har sett representerade hos mina 
respondenter är förhållningssätt och diverse regler som satts upp på de skolor som Anna 
och Cecilia jobbar på. På Annas skola har man som policy att ett skönlitterärt verk ska 
läsas i varje kurs och på Cecilias skola han man bestämmelser om att arbeta utifrån en 
litteraturhistorisk tråd samt restriktioner på urvalet av böcker. Eleverna ska läsa en 
klassiker från före och en från efter 1900 samt en aktuell roman. De regler som satts upp 
kan inte tolkas som någon restriktion eftersom både Anna och Cecilia är positiva till de 
förhållningssätt som ställts upp för litteraturundervisningen och det påverkar inte dem i 
deras litteraturval eftersom de redan arbetar på ett liknande sätt. I ett tidigt skede av detta 
arbete trodde jag att lärarna skulle ange att det ibland låg institutionella faktorer i form av 
ekonomiska förhållanden bakom valet av litteratur i enlighet med Chambers (1993) och 
Sarland (1991). Trots det var det ingen av lärarna som nämnde att ekonomiska faktorer 
spelade roll i texturvalet. Det kan tolkas som om Barbros och Cecilias samarbete med 
biblioteket är en omedveten ekonomisk faktor som spelar in i deras texturval och 
arbetssätt eftersom biblioteken är fyllda med olika sorters litteratur som är gratis för 
elever att låna och läsa.

Styrdokumenten kan också ses som institutionella faktorer. Vad gäller styrdokumenten så 
verkar inte det tillfrågade lärarna använda sig så mycket av styrdokumenten. Ingen av 
lärarna tycker att styrdokumenten är till hjälp i valet av litteratur. Anna och Cecilia säger 
båda att de gillar styrdokumenten för att de är så fria, och poängterar att de då kan själva 
välja litteratur som passar deras elever. Barbro säger att hon använder styrdokumenten för 
att synliggöra för eleverna varför de måste till exempel känna till ” författarskap, epoker 
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och idéströmningar i kulturer från olika tider” (Skolverket, mål för Svenska A) Det är 
anmärkningsvärt att bara en av lärarna framhöll vikten med att läsa hela verk trots att det 
som nämnts tidigare står i målen för Svenska A (Skolverket mål för Svenska A) att 
eleverna ska läsa saklitterära och skönlitterära verk i sin helhet. 

Sarland (1991) nämner läraren själv som faktor i litteraturvalet. Min forskning visar inte 
på att någon av lärarna väljer litteratur på grund av personliga åsikter. Vad jag däremot 
har sett i min undersökning är att respondenterna valde bort litteratur som de inte själva 
gillade. Cecilia var väldigt rak och bestämd med att hon inte gillade Strindberg och hon 
säger själv att hon inte använder sig av honom i sin undervisning eftersom han tycker att 
han skriver på ett kvinnoförnedrande sätt. Ur den aspekten kan det tolkas som om Cecilia 
valt bort den författaren av skäl som beskrivs av Sarland (1991) i hans modell för 
litteraturval, där boken det vill säga dess kvalité står som faktor för valet. Det som leder
mig att tro att Cecilia väljer bort Strindberg av personliga skäl istället för dess kvalité är 
att hon under intervjun nämner att hon använder sig av texten Äktenskapsbryterskan ur 
Bibeln, en berättelse som beskriver hur en kvinna ska stenas till döds men räddas av 
Jesus. Det kan tolkas som väldigt paradoxalt att Cecilia inte vill använda sig av 
Strindbergs verk för att hon anser dessa som kvinnoförnedrande, men använder sig av ett 
annat verk som handlar om att stena en kvinna till döds som också kan anses som 
kvinnoförnedrande fast på ett annat sätt än Strindberg verk.

I Sarland (1991) nämns boken som faktor för litteraturvalet. Ingen av lärarna nämnde att 
det väljer en bok på grund av dess kvalité. Jag tolkar det inte som att de inte tar bokens 
kvalité i beaktning i sitt val av litteratur, det har snarare med att lärarna tycker att det är 
underförstått och självskrivet att de väljer litteratur som har god kvalité. Bland annat 
Barbro uppger att hon ibland väljer vill välja bort vissa verk på grund av att hon anser att 
de är av dålig kvalité det visar på att hon tycker det är viktigt att de verk som hennes 
elever läser är av god kvalité. 

Liksom i Sarlands (1991) forskning har jag kunnat utröna att lärare väljer böcker för att 
bidra till elevernas läsförståelse och allmänt för att främja elevernas språkutvecklig. 
Denna faktor var dock inte lika uttalad som de andra faktorerna som nämns i Sarland 
(1991)

Den kanske viktigaste faktorn som Sarland (1991) nämner är eleven som faktor i valet av 
litteratur. Jag har kunnat se i resultatet av denna studie att eleven och dennes önskemål, 
förfrågningar och läslust har genomsyrat alla de tillfrågade lärarna i deras litteraturval. Ett 
ytterliggare mönster återfanns på frågan: ”Har du några andra synpunkter angående 
litteraturundervisning och litteraturval som du vill tillägga?” Alla de tillfrågade lärarna 
ville lyfta fram läslusten. De sa att det viktigaste i litteraturundervisningen var att sporra 
elevernas läslust och Barbro bland annat nämnde att hon gärna vill se att eleverna finner 
ro att läsa en bok och sedan ha tid att reflektera över den. Även Sarland (1991) såg i sin 
forskning att lärarna anser att läsningen är till för elevens nöje.

För att sammanfatta de viktigaste slutsatserna jag kan dra av denna studie så är det att 
läsintresse är det viktigaste faktorn när lärare väljer texter till sina elever. De vill att 
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eleverna ska gilla vad de läser så att eleverna sedan sporras att läsa mera. Eleven är den 
största och viktigaste faktorn i valet av litteratur.

6.2.3. Avslutande kommentarer
Avslutningsvis vill jag säga att genom detta arbete fått en god inblick i alla motiv och 
tankar kring litteraturval samt hur lärarna förhåller sig till ett införande av en litterär 
kanon. Eftersom varken lärare eller elever består av en statisk homogen grupp kan man 
inte förvänta sig ett enhetligt absolut svar. Arbetet har dock gett en del element som kan 
förklara varför lärare väljer den litteratur de väljer samt hur de ställer de valen i relation 
till ett införande av en officiell litterär kanon. I ett eventuellt framtida beslut om ett 
införande av en litterär kanon är det viktigt att titta på hur lärarna väljer litteratur och 
vilken litteratur som läses i skolorna.
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8. Underlag för intervju

 Hur länge har du arbetat som svensklärare på gymnasieskolan?

 Vilka andra ämnen undervisar du i?

 Hur går du tillväga när du väljer skönlitteratur till dina elever? Varför?

 Tycker du att styrdokumenten är vägledande i valet av litteratur?

 Finns det något skönlitterärtverk som är återkommande i din undervisning? 

Vilket?

 Vad tycker du om ett eventuellt införande av en officiell litterär kanon i 

gymnasieskolan?

 Vilka kriterier tycker du ett verk ska uppfylla för att hamna i en litterär kanon?

 Finns det några skönlitterära verk och författare som du tycker att dina elever 

skall ha kännedom om? Vilka? Varför?

 Hur arbetar du med skönlitteratur?

 Hur arbetar du med de återkommande verken? Är arbetssättet även 

återkommande?

 Har du några andra synpunkter angående litteraturundervisning och litteraturval 

som du vill tillägga?




