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1. Inledning och bakgrund 

 
Alltsedan gymnasieskolans start har svenskämnets innehåll och organisering varit föremål för 

forskningsstudier och engagerade diskussioner. Man har bland annat intresserat sig för 

balansen mellan språkfärdighet och litteraturhistoria, huruvida det är önskvärt att anpassa 

undervisningens innehåll till programtyp och vilka konsekvenser en anpassning drar med sig, 

hur undervisningens innehåll påverkas av det vidgade textbegreppet m.m. Forskare, aktiva 

lärare, mer eller mindre insatta kulturskribenter och andra journalister samt allmänt 

intresserade tyckare har alla engagerats av frågor som rör svenskämnet.1 Som lärarstuderande 

inser man snart att det uppdrag man får när man anställs som svensklärare kan utföras på 

många olika sätt och att flera av de olika ställningstaganden man ställs inför vid utformandet 

av undervisningen är komplexa. 

Styrdokumenten för svenskämnet på gymnasiet ger inte längre några entydiga riktlinjer 

när det gäller litteraturundervisning. Till exempel så anges inte några speciella författare eller 

texter som särskilt viktiga att uppmärksamma. Den typen av mer detaljerade anvisningar 

försvann när Lgy 70 ersatte Lgy 65. Högst troligt blir det den tradition som har vuxit fram på 

den specifika arbetsplatsen som starkast påverkar hur man som ny lärare väljer att bedriva 

litteraturundervisning. Eftersom det tycks variera en hel del från en skola till en annan hur den 

inofficiellt rådande synen på litteraturundervisningen ser ut anser jag att det är viktigt att man 

som lärare är medveten om de olika synsätt och därmed sammanhängande 

undervisningsstrategier som finns inom ämnet. Först när man känner sig väl insatt i vilka 

bakomliggande faktorer som styr kollegornas undervisning kan man diskutera eventuella 

önskemål om att välja nya vägar och framgångsrikt motivera dessa. För att öka 

medvetenheten om olika sätt att se på litteraturundervisning och därmed ha en god grund att 

stå på i min framtida yrkesutövning har jag valt att ägna mitt examensarbete åt en studie av 

hur svensklärare resonerar kring sitt arbete med skönlitteratur på gymnasiet.  

                                                           
1 Se Henric Roman, Skönheten och nyttan: Om synen på gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985. 
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2006 för en historisk exposé över svensklärarnas egen diskussion av 
skönlitteraturens roll i gymnasieskolan.   
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2. Syfte och metod 

 

Det främsta syftet med denna studie är att presentera en inblick i vilka faktorer som är av 

avgörande betydelse för hur lärare inom gymnasieskolan genomför svenskämnets 

litteraturundervisning. Fokus ligger på vad som styr valet av den skönlitteratur som man läser 

och hur läsningen av skönlitteratur legitimeras.   

Jag är långt ifrån den första lärarstudenten som har önskat ta del av aktiva lärares arbete 

med skönlitteratur på gymnasiet. Som blivande svensklärare ställer jag mig i likhet med 

Gunilla Molloy följande tre frågor angående litteraturdidaktik: varför, vad och hur?2 De vill 

säga: varför ska gymnasieelever läsa skönlitteratur och lära sig något om litteraturämnet, vad 

ska de läsa respektive lära sig något om samt hur ska studierna genomföras. I stället för att 

själv genomföra en intervjuundersökning med en handfull lärare för att fördjupa mig i dessa 

frågor så bestämde jag mig för att använda mig av de studier som redan har gjorts. På så sätt 

får jag tillgång till erfarenheter och synpunkter från fler lärare än jag själv skulle kunna 

intervjua. Efter en sökning bland digitalt publicerade studentuppsatser där lärare har 

intervjuats angående litteraturundervisning på gymnasiet har jag begränsat mig till ett urval på 

16 uppsatser.3 Genom dessa uppsatser, varav huvudparten låter sig placeras inom teacher 

thinking-forskningen,4 har jag tillgång till 66 svensklärares uttalanden om den 

litteraturundervisning som de bedriver i gymnasieskolan. Samtliga uppsatser i urvalet har som 

huvudsyfte att diskutera vad man läser på gymnasiet men fokus varierar något. Som exempel 

kan nämnas att frågan om litterär kanon, som kom att debatteras på flera håll efter Cecilia 

Wikströms motion 2006, får ses som en utgångspunkt för ett ansenligt antal uppsatser med 

fokus på skönlitteraturen i skolan. I mitt material finns nio uppsatser med lärares syn på 

litterär kanon som ett huvudsakligt fokus representerade. Kopplat till diskussionen om 

införandet av en litterär kanon, och ibland utan en sådan koppling, utgör även en diskussion 

av styrdokumentens utformning ett väl studerat område. Till exempel så frågar flera 

uppsatsförfattare sina informanter om de skulle önska en ökad tydlighet i styrdokumenten. 

Likaså har Lars-Göran Malmgrens tre ämnesdefinitioner5 fungerat som utgångspunkt 

vid intervjuerna i ett antal av uppsatserna. Det är då svenska som bildningsämne och svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne som har varit av främst intresse även om svenska som 

                                                           
2 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund: Studentlitteratur,  2003. 
3 Se litteraturförteckningen för information om de uppsatser som här refereras till som U1-U16. 
4 Forskning kring hur lärare reflekterar över sin yrkesutövning som vanligtvis baseras på intervjuer med ett fåtal 
respondenter.  
5 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, Lund: Studentlitteratur, 1996. 
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färdighetsämne ibland har nämnts i anknytning till litteraturläsning. Andra frågor som flera av 

uppsatsförfattarna har intresserat sig för är graden av elevinflytande vid litteraturval och 

huruvida lärarna anpassar valet av skönlitteratur efter programtyp och/eller den enskilde 

elevens läsvana, intresse eller litterära preferenser. 

När det gäller uppsatsförfattarnas resonemang kring sina informanter och 

materialinsamlandet kan man inledningsvis säga att flertalet av författarna till uppsatserna 

som jag använder mig av uttrycker en önskan att få ta del av lärarnas spontana 

vardagsresonemang.  Samtliga har valt att personligen intervjua lärarna enskilt eller i grupp. 

Några av författarna har valt att kombinera intervjun med en enkät. Detta underlättar 

insamlandet av kvantifierbara uppgifter men tar samtidigt bort den önskvärda förutsättningen 

att synpunkterna ska ligga så nära i linje med den vardagliga praxisen som möjligt. Ett par av 

författarna nämner att de är medvetna om att lärarna då de fyller i enkäterna troligtvis gör en 

del djupare reflektioner som eventuellt får dem att tänka i nya banor. Om så är fallet så ger 

deras svar således inte nödvändigtvis uttryck för den teori varpå deras praxis hittills vilat. 

En annan konsekvens som detta medför är att lärarna eftersom de då har haft tid på sig att 

tänka över sina svar, kanske även har diskuterat vissa frågor med sina kollegor eller tagit en 

titt på vad som anges i styrdokumenten, kan tänkas svara på ett sätt som inte ligger helt i linje 

med hur de själva har arbetat med frågan. 

Intervjuerna i uppsatserna i denna studie uppvisar en varierande grad av strukturering. 

Dessutom har vissa uppsatsförfattare valt att intervjua lärarna enskilt medan andra har 

genomfört gruppintervjuer. I det senare fallet är det ibland svårt att urskilja exakt hur många 

av de tillfrågade som står för en viss åsikt. Jag har dock inte listat någon lärare under en viss 

ståndpunkt då det har känts oklart. En del av de uppsatser som jag först tänkt använda mig av 

valde jag bort då det inte var möjligt att urskilja hur många av de intervjuade lärarna som stod 

bakom olika ståndpunkter i uppsatsförfattarens diskussion. Studenterna som har valt att 

genomföra gruppintervjuer tycks ha varit medvetna om att risken finns att lärarna ändrar åsikt 

under själva intervjusituationen om de har kollegor som presenterar sin åsikt på ett 

övertygande sätt. En annan nackdel med gruppintervjuer är alltså även att det kan vara svårt 

att i efterhand redovisa om något var en allmän uppfattning eller om det helt enkelt var så att 

de mest verbala lärarna fick det att framstå som en sådan. 

Majoriteten av uppsatsförfattarna har valt att vända sig till skolor där de har tillbringat 

den verksamhetsförlagda tiden av sin lärarutbildning och därmed uppstår en 

närhetsproblematik. Detta kan influera intervjuerna i såväl positiv som negativ riktning. Det 

är till exempel positivt att de intervjuade känner sig bekväma i intervjusituationen och att det 
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kan underlätta tolkningen om intervjuaren är bekant med miljön som undersöks. Det kan å 

andra sidan vara något negativt om förhastade slutsatser dras på grund av att  intervjuaren är 

bekant med miljön och snabbt tror sig veta vad som avses av den intervjuade när en fråga 

diskuteras. 

Uppsatsförfattaren Hanna Nylander skriver angående tillförlitlighet att ”det i skolans 

värld finns en utbredd benägenhet att inte besvara frågan utifrån ett personligt perspektiv utan 

istället välja det mest politiskt korrekta svaret. Några av de lärare jag har intervjuat har oftast 

svarat enligt styrdokumentens råd och riktlinjer”. Nylander konstaterar därefter att hennes 

frågor vid upprepade tillfällen inledningsvis har besvarats med: ”Jag borde ju svara vad 

kursplanen säger…”.6 Det framkommer dock att Nylander i och med sin medvetenhet om 

detta problem har varit mån om att främja en avspändhet i intervjusituationen. Flera av de 

uppsatsförfattare som har valt att samla in sitt material via kvalitativa intervjuer berättar om 

hur de har valt plats för intervjun med omsorg i syfte att informanterna ska känna sig 

bekväma och avspända. Jag skulle i detta sammanhang också vilja tillägga att den som 

intervjuat i sin egenskap av lärarstudent hierarkiskt sett hamnar under den intervjuade läraren 

vilket torde leda till mindre anspänning hos den intervjuade.  

Jag har valt att inte göra någon uppdelning av lärarna utifrån exempelvis kön, ålder eller 

antal år i yrket. Ej heller har jag gjort någon uppdelning utifrån vilka program de undervisar 

på eller i vilken del av landet de tjänstgör. Jag tror att man skulle kunna finna att dessa 

faktorer korrelerar avseende ämnessyn och val av litteratur men då mitt material inte är så 

stort avstår jag från att sträva efter att presentera några slutsatser i detta avseende. Jag 

kommer dock i viss utsträckning att kommentera detta utifrån de siffror som ingår i mina 

resultat. 

 

 

3. Resultat och analys 

 

3.1 Inledning 

När man ser till vad som styr vilken skönlitteratur som gymnasieelever läser inom ramen för 

Svenska A och Svenska B så kan man konstatera att det är en samverkan mellan ett antal 

olika faktorer och att det varierar från en lärare till en annan var tyngdpunkten hamnar. 

                                                           
6 U12, s.29. 
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Grundläggande avgörande faktorer är: lärarens ämnessyn, skolans styrdokument och 

självfallet även skolans faktiska utbud (samt möjligheten att påverka nyinköp).  

När det gäller skolornas faktiska utbud av skönlitteratur så har jag valt att inte fördjupa 

mig i detta utan endast helt kort konstatera att det varierar kraftigt vad man har att tillgå. 

Några lärare säger sig ha goda möjligheter att påverka skolans inköp av skönlitteratur och 

menar att tillgången på billiga pocketutgåvor minskar deras begränsningar i litteraturvalen. 

Det finns å andra sidan också lärare som menar att skolans utbud av klassuppsättningar består 

av ålderstigna översättningar av klassiker och modernare litteratur som börjar kännas daterad. 

Jag vill också tillägga att i en tid när nya skolor etableras i rask takt är problemet inte alltid 

begränsat till huruvida bibliotekets utbud matchar elevernas och lärarnas behov, dessvärre 

finns det även anledning att fråga om skolan överhuvudtaget har ett bibliotek att tillgå. I 

sammanhanget kan också nämnas att påfallande många lärare berättar att de använder sig av 

antologier i undervisningen och att romanutdrag ofta utgör en betydande del av läsningen då 

det i många klasser är svårt att hinna med mer än en eller ett par romaner per termin.  

De två förstnämnda faktorerna, lärarens ämnessyn och skolans styrdokument, är mer 

komplext konstruerade och därför av större intresse att fördjupa sig i angående lärares val av 

skönlitteratur. Som vi kommer att se omfattar frågan om lärarnas ämnessyn allt från hur 

läraren resonerar kring vilka mål som ska prioriteras till hur lärarens pedagogiska grundsyn 

påverkar hur denne anser att målen bäst kan nås. När det gäller skolans styrdokument så 

kommer jag att fokusera på hur dessa, i och med avsaknaden av detaljerade anvisningar för 

val av skönlitteratur, möjliggör en hög grad av individualisering. Det är i praktiken möjligt för 

den lärare som så önskar att skräddarsy en ny litteraturlista för undervisningen i varje enskild 

klass. Jag kommer också att fördjupa mig i lärarnas syn på hur mer detaljerade styrdokument i 

ämnet som en följd av införandet av en litterär kanon skulle påverka deras undervisning.  

 

 

3.2 Erfarenhetspedagogik vs. kulturarvsförmedling: Sambandet mellan lärarnas 
ämnessyn och legitimeringen av skönlitteraturläsning  

 

I sin studie Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen, hävdar Magnus Persson att ”[f]rågan om litteraturläsningens syfte och värde 

tenderar att ställas på sin spets i tider av intensiva kulturella, medieteknologiska och 



  6 

samhälleliga förändringar”.7 Vi lever i en sådan tid nu och därmed kan man konstatera att det 

stora intresset bland lärarstuderande och andra att utforska litteraturens roll i skolan inte 

kommer oväntat. Med tanke på frågans komplexitet är det inte heller konstigt att vi nu ställer 

oss ett antal basala frågor när det gäller litteraturläsning. Ja, att det rentav författas en bok av 

Persson med titeln Varför läsa litteratur? Vill man inta en negativ attityd till läsning så kan 

man säga att man inte blir en bättre människa av att läsa och att det inte är till någon nytta i 

arbetslivet att man har läst mycket litteratur i skolan. Om man däremot utgår från att det är bra 

och viktigt med litteratur, vilket man får förmoda är den gängse uppfattningen bland 

svensklärare, så blir en viktig del av frågan hur man gör för att så många elever som möjligt 

inte bara ska nå godkänt resultat i svenska utan även få sådana litteraturkunskaper med sig 

som de faktiskt har nytta av efter skoltiden. Hur svaret formuleras beror på om man väljer att 

inta en bildningsposition, en erfarenhetspedagogisk position eller en kombination av dessa. 

Goda skäl att läsa skönlitteratur kan i det förstnämnda fallet vara att flertalet elever gagnas av 

att vara allmänbildade oavsett vilket yrke de väljer då yrkesrollen inte är den enda rollen i 

livet. Gemensamma referensramar kan ge trygghet och känsla av tillhörighet. Ur ett 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv skulle man för att legitimera skönlitteraturläsning betona 

värdet av att få inblick i andra sätt att leva och tänka. Inte minst kan det för barn och 

ungdomar som på olika sätt har hamnat i ett utsatt läge i skolan eller i hemmet vara viktigt att 

med hjälp av fiktionens världar få perspektiv och kanske även insikt i sin speciella 

problematik. Likaså kan litterära möten göra barn och ungdomar bättre rustade i verkliga livet 

genom att de har fått en föraning om hur världen kan te sig. Aidan Chambers uttrycker detta 

med att litteraturen ger oss ”bilder att tänka med och bli[r] ett medel för att skapa och 

återskapa det som är själva kärnpunkten i våra individuella och kollektiva liv”.8 Vi får inte 

heller förbise det faktum att det estetiska värdet hos skönlitteraturen som förutom att ge en ren 

skönhetsupplevelse även bidrar till en ny dimension hos innehållet. 

Samtidigt som många säkert nöjer sig med dessa lite mer generella legitimeringar av 

skönlitteraturläsning så hävdar Persson att frågorna om vad, hur och varför vi ska läsa har 

blivit svårare att besvara. Den viktigaste förklaringen till detta är, menar han, ”de omvälvande 

kulturella förändringar som omformat de västerländska samhällena det senaste halvseklet […] 

några nyckelord kan snabbt ringa in vad jag tänker på: mediekultur, konsumtionssamhälle, 

mångkulturalism, upplevelseekonomi, globalisering”.9 De nyckelord som Persson räknar upp 

                                                           
7 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?  Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 2007, 
s.6. 
8 Aidan Chambers, Böcker inom oss – Om boksamtal, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1998, s. 30. 
9 Persson, s. 7. 
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är alla relevanta att diskutera i anknytning till skolans litteraturundervisning och flertalet 

kommer att tas upp i min diskussion av materialet som denna uppsats baserar sig på. Jag vill 

dock inleda min diskussion på individnivå.  

I How to Read and Why citerar Harold Bloom en av sina “ideal reader[s]”, Dr Samuel 

Johnson, och menar i likhet med denne att det som bör prioriteras vid val av litteratur är “what 

comes near to ourself, what we can put to use”.10 Blooms omdiskuterade guide till läsning 

betonar således nyttoaspekten ur ett individuellt perspektiv. Är ett sådant synsätt på 

litteraturläsning något som en svensklärare på gymnasiet kan ha som utgångspunkt för sin 

undervisning? Är det överhuvudtaget möjligt att låta litteraturvalen styras av vad som bäst 

gagnar den enskilde eleven? Har läraren kapacitet, både vad gäller erfarenhet och tid, att 

kartlägga elevernas livssituation och läsvanor för att utröna vilken litteratur eleverna bör 

rekommenderas? Frågorna hopar sig och de svar man som lärare finner står i relation till 

vilken ämnessyn man har. Det är tydligt att Malmgrens tredelning av svenskämnet underlättar 

en diskussion av ämnets traditioner då den är frekvent förekommande i forskning kring 

svenskundervisning. Gunilla Molloy ser förklaringen till att denna uppdelning så ofta används 

i att den ”speglar innehållet i de läromedel som dominerar marknaden och därmed lämnar 

spår i lärarnas undervisning.”11 

Enligt Lars-Göran Malmgren kan svenskämnet ses som i huvudsak ett färdighetsämne, 

ett litteraturhistoriskt bildningsämne eller ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Beroende av 

vilket synsätt en lärare anammar så hamnar fokus enligt Malmgren på ett av dessa områden. 

Det förstnämnda, svenska som färdighetsämne, innebär en betoning på formell 

språkfärdighetsträning i undervisningen med syftet att detta ska ge eleverna praktisk nytta i 

vardagen. Litteraturläsningen har här en nedtonad roll. När det gäller svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne så hamnar fokus på vårt kulturarv. Syftet är att ge eleverna 

gemensamma referensramar samt att de ska utvecklas som individer av att ta del av vårt 

kulturarv. Vid sidan av litteraturhistorien bedöms även språklära vara en viktig del av ämnets 

innehåll. Målet är att eleverna ska få en bildning i kultur och litteratur som dels ger dem en 

ökad förståelse för historiens gång och dels förbereder dem för universitetsstudier. 

Slutligen har vi den av Malmgren förespråkade erfarenhetspedagogiken. Denna sätter eleven i 

fokus och tanken är att eleverna genom undervisning som utgår från deras egen erfarenhet ska 

erhålla en ökad förståelse för mänskliga erfarenheter och kunna koppla dessa till historiska 

                                                           
10 Harold Bloom, How to Read and Why, London: Fourth Estate, 2000, s.21.  
 
11 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund: Studentlitteratur, 2003 s.40. 
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och sociala omständigheter. Malmgren menar att ”i många stycken kan 

erfarenhetspedagogiken ses som en kamp mot likgiltigheten för mänskliga erfarenheter och 

likgiltigheten för historien.”12 

När det gäller skönlitteraturens roll i svenskämnet så kan uppdraget alltså enligt 

Malmgren tolkas främst ur ett erfarenhetspedagogiskt eller ett kulturarvsförmedlande 

perspektiv. Jag har gjort ett försök att föra de intervjuade lärarna i uppsatserna till en av de två 

kategorierna utifrån de uttalanden de gör angående syftet med svenskans 

litteraturundervisning. Precis som man kan vänta sig med tanke på styrdokumentens 

anvisningar så vittnar lärarnas uttalanden om att de planerar sin undervisning så att såväl 

kulturarvsperspektivet som erfarenhetsperspektivet beaktas. En närmare granskning gör det 

dock möjligt att kategorisera lärarna som i huvudsak orienterade mot en 

erfarenhetspedagogisk eller en kulturarvsförmedlande tolkning av uppdraget.  

I mitt material har jag funnit 42 av totalt 66 lärare som via sina uttalanden om 

litteraturundervisning är aktuella för denna indelning. Dessa lärare gör uttalanden som tydligt 

tyder på att de prioriterar bokval som främst gynnar antingen en erfarenhetspedagogisk eller 

en kulturarvsförmedlande undervisning. Av dessa 42 lärare uttalar sig 29 till förmån för ett 

erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt till litteraturläsning medan 13 förespråkar ett 

kulturarvsförmedlande perspektiv.  

 

 

29

13
Erfarenhetspedagogik

Kulturarvsförmedling

 

Figur 1. Lärarnas ämnessyn. 

 

Bland de övriga lärarna som har uttalat sig har endast en tydligt angett en medveten 

kombination av dessa förhållningssätt. Jag är medveten om att gråzonen är stor och troligtvis 

skulle fler lärare hamna i den grupp som anger en kombination av inriktningarna som sitt mål 

om de gavs tillfälle att utveckla sin ämnessyn ytterligare.  

                                                           
12 Malmgren, 1996, s. 89. 
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Det faktum att en minoritet av lärarna lyfter fram kulturarvet som centralt för 

litteraturstudierna stämmer väl överens med resultaten från två större svenska studier som 

undersöker svensklärares arbete med skönlitteratur. Såväl Gun Malmgrens avhandling 

Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur
 13som Bengt Brodows och 

Kristina Rininslands studie Att arbeta med skönlitteratur i skolan
14 visar att majoriteten av 

lärarna prioriterar att finna litteratur som väcker elevernas intresse för läsning snarare än att 

ägna sig åt kulturarvsförmedling. Detta fokus på individen och erfarenhetspedagogik 

sammanfaller i stort sett med ett ökande intresse för individualisering och det 

värdegrundsarbetet som påbörjades i skolan på 1990-talet.15  

Troligtvis finns det ett tydligt samband mellan programtyp och ämnessyn, men detta kan 

jag bara spekulera i här eftersom jag i min sammanställning har valt att inte se till faktorer 

som exempelvis rör de intervjuade lärarnas tjänstgöringsplacering. Jag har även valt att inte 

söka efter eventuella korrelationer mellan lärarnas svar och antal yrkesverksamma år inom 

skolan. Det framkommer dock i flera av intervjuerna att nyutexaminerade lärare har 

ambitioner att hinna med fler texter under epokstudierna än vad som sedan blir fallet i 

praktiken.16 Som ett exempel kan nämnas U7 där sex lärare tillfrågas om sin syn på 

kulturarvsförmedling under tiden inom läraryrket. Samtliga svarar att de har en annan syn 

idag än när de var nyutexaminerade. I början hade de ”känt mer ansvar att förmedla 

kulturarvet mer som en enhet i bestämd form”.17 Efter en tid i yrket hade de börjat arbeta mer 

elevorienterat och fokusera på att kunskaperna hos eleverna bygger på en verklig förståelse av 

litteraturen. En av lärarna säger: ”[t]idigare valde jag mer traditionellt, det gör jag inte idag. 

En gång hade jag en text i en klass som 2 av 29 kunde ta till sig och de var läsvana hemifrån. 

De andra gick det bara förbi. Det fyller inget syfte. Kulturarvet måste starta i deras eget [sic] 

kultur. Sen kanske man kan gå vidare till vad Shakespeare skrev om det.”18 Det finns givetvis 

skäl att ifrågasätta om man som lärare kan göra bedömningen att en text går förbi 27 elever. 

En mer optimistisk lärare skulle kunna konstatera något i stil med att ett litet frö har såtts som 

kanske så småningom om det vårdas kan få kraft att växa.  

Naturligtvis behöver det inte vara så att det är först med ett större antal år i yrket som 

lärare börjar ifrågasätta värdet av att prioritera klassikerläsning. En lärare i U9 konstaterar 

                                                           
13 Gun Malmgren, Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur, Lund: Lunds universitet, 1992.  
14 Bengt Brodow, Kristina Rininsland, Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori. Lund: 
Studentlitteratur, 2005. I studien intervjuas 26 lärare om skönlitteraturundervisning. 
15 Se Roman som redogör för hur fokus har skiftat genom åren. 
16 Detta är också något som jag personligen har hört flera lärare vittna om. 
17 U7, s.16. 
18 U7, s.17. 
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redan efter tre år som svensklärare  att ”eleverna inte finner någon relevans i ’det så kallade 

viktiga kulturarvet’ och att de i alla fall inte kommer komma ihåg det i slutändan”. Detta 

tycker läraren är naturligt: ”de är ju ungdomar, de vill se framåt”, menar han.19  

En annan lärare med tjugo års erfarenhet från såväl studie- som yrkesförberedande 

program berättar att ”[d]et hör ju liksom till … på något vis allmänbildningen [att känna till 

vissa litterära verk] … Och det har jag varit med om många gånger, att vi har tagit upp någon 

författare eller någon litteratur eller någonting och så säger då någon elev att: ’Ah, det var ju 

det de pratade om på Simpsons igår’.”20 De flesta av eleverna sägs i denna uppsats (som även 

omfattar en undersökning av elevers syn på litteraturundervisning) hålla med lärarna om att 

det är viktigt att vara allmänbildad. En elev säger: ”sådan litteratur som man inte hittar så 

väldigt snabbt … såna böcker tycker jag man ska ha läst men som inte står i fönstren … såna 

tycker jag att man ska läsa i skolan.”21  

Det är dock viktigt, tycker jag, att inte sätta likhetstecken mellan erfarenhetspedagogik 

och ett val av uteslutande modern litteratur. Förvisso kan man förmoda att chansen att en elev 

ska kunna relatera till innehållet är större när man läser en samtida roman, men därmed inte 

sagt att äldre litteratur inte kan fungera som en utmärkt utgångspunkt för en diskussion av 

samtida fenomen. Enligt en av de intervjuade lärarna kan det rentav vara en fördel att utgå 

från klassiker i diskussioner av viktiga frågor eftersom eleverna ”[n]är de får gå bort från sina 

egna åsikter och titta på varför författare i viss epok verkar tycka en viss sak, kommer fler av 

deras egna tankar fram för då är dom inte lika utsatta.”22 Hos Harold Bloom finner vi också en 

formel för val av läsning som betonar klassisk litteraturs förmåga att överbrygga tid och rum. 

Denna har han satt samman av uttalanden angående läsning som gjorts av Bacon, Johnson och 

Emerson och den följer: ”find what comes near to you that can be put to the use of weighing 

and considering, and that addresses you as though you share the one nature, free of time’s 

tyranny. Pragmatically that means, first find Shakespeare, and let him find you. If King Lear 

is fully to find you, then weigh and consider the nature it shares with you; its closeness to 

yourself.”23  

 

 

                                                           
19 U9, s.17. 
20 U2, s.21. 
21 U2, s.22. 
22 U9, s. 17-18. 
23 Bloom, s. 22. 
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3.3 Läsmotivation via anpassning av litteraturval efter individ och/eller program samt 
via fria val  

 

Motivation är, vill jag påstå, det viktigaste ledordet inom all kunskapsutveckling. Utan 

tillräcklig motivation når eleverna ringa kunskaper under sin utbildning. Med tanke på att 

läsning är en ytterst tidskrävande aktivitet ställs det extra stora krav på motivation just inom 

svenskämnets litteraturundervisning. Därför är det oroväckande att många elever tycker att 

det är tråkigt att läsa skönlitteratur i skolan. Det finns forskning som visar att det förhåller sig 

så och i flera studier står att läsa att flertalet ungdomar har andra saker som de hellre ägnar tid 

åt på fritiden. Idrott, diverse bildskärmsaktiviteter och umgänge med vänner prioriteras 

generellt högre än att läsa.24 Utifrån det material som jag har att tillgå i ämnet drar jag 

slutsatsen att det är läsningens inneboende långsamhet som gör att många ungdomar inte 

ägnar sig åt skönlitteratur. Under min praktik på en gymnasieskola lyssnade jag en gång till en 

elev som presenterade en redovisningsuppgift med valfritt ämne i svenskan där han jämförde 

läsningen av Oliver Twist med att se filmen Oliver Twist. Den enda fördelen med att läsa 

bedömdes av eleven vara att man i boken får med fler detaljer och den riktigt stora nackdelen 

med att läsa var att det tar betydligt längre tid än att se filmen, menade han.25 Eleverna tycks 

helt enkelt prioritera bort läsning då de anser att det inte ger tillräcklig utdelning i förhållande 

till den tid de investerar. I Christina Olin-Schellers Mellan Dante och Big Brother: En studie 

om gymnasieelevers textvärldar anger de intervjuade lärarna en brist på tålamod som skäl till 

att elever hellre väljer en film än en bok vilket också är en till tid och motivation relaterad 

vanlig bristvara.  En av lärarna i uppsatsmaterialet kommenterar även vilka negativa 

konsekvenser det får för läsningens kvalitet när tidsresurserna är knappa. Läraren menar att 

eleverna läser ”ytligt ” och har ”mycket annat”. Detta kan, enligt läraren, bero på att de har 

fullt upp med skolarbete i andra ämnen. Läraren anser dock att dagens elever är ”latare och 

inser inte riktigt vad som krävs.”26  

I Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, 

Ryssland och Finland görs en jämförande studie av vilka litteraturkunskaper eleverna i de 

                                                           
24 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar, Karlstad 
University Studies, 2006. Molloy, 2003. I sin studie hänvisar Molloy till Birte Sörensen, 2001, Gun Malmgren, 
1992 samt Jack Thomson, 1987 angående en negativ attityd till läsning bland ungdomar. 
 
25 Att den beräknade lästiden spelar en avgörande roll bekräftades när eleverna ställdes inför valet Egil 

Skallagrimsson eller Tristan och Isolde och det visade sig tydligt att antalet sidor gjorde den sistnämnda till det 
självklara valet för flertalet elever. Även vid valet av novell i en annan klass så valde majoriteten av eleverna den 
kortaste fastän det inte handlade om mer än 5-6 sidors skillnad. 
26 U16, s.15. 
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olika länderna har med sig från skolundervisningen. Örjan Torell påpekar i Ryssland är 

litteraturvetenskap ett eget ämne och betraktas som människokunskap.27 Dessutom ses texten 

i högre utsträckning än i Sverige som ett estetiskt objekt i den ryska skolan och man 

prioriterar mängdläsning och systematisk analysträning. Torell påvisar i sin diskussion av 

ryska och svenska studenters litteraturtolkningar att ”[i] brist på en litteraturanalytisk träning 

av det slag som sker i den ryska skolan tillgriper svenska studenter ’gnomiska’ läsarter och 

’budskapsläsningar’.”28 Det är alltså möjligen så att litteraturundervisningen i Sverige inte ger 

den kompetens som behövs för läsningen av mer krävande texter.  

I Som en roman berättar Daniel Pennac om hur en lärare listigt arbetar med att få 

eleverna att komma bort från åsikten att en tjock roman tar så lång tid att läsa att det är lönlöst 

att ens försöka. Läraren väljer medvetet en utgåva av Patrick Süskinds Parfymen som har 

extra stor stil för högläsning och när han lyfter fram den för att börja läsa upplever eleverna 

att det är en riktig tegelsten. Efter första lektionen har han tack vare den luftiga layouten redan 

hunnit till sidan 50. Eleverna är mycket fängslade av berättelsen och med sig har de 

erfarenheten att man snabbt kan komma igenom 50 sidor. Pennac hävdar att ”[s]å fort man 

ställer sig frågan när man skall få tid att läsa innebär det att man inte har lust till det.”29 

Klassen som fick höra sin lärare läsa högt ur Parfymen blev så gripna av berättelsen att de 

ville läsa den på egen hand i stället för att behöva invänta nästa fransklektion för att få höra 

mer. Pennac uttrycker det som att läraren fungerar som en äktenskapsmäklerska mellan eleven 

och boken och när tycke har uppstått är det dags för läraren att dra sig tillbaka. Om vi för en 

stund håller oss kvar vid Pennacs idé om läraren som äktenskapsmäklerska så kan vi kanske i 

jämförelse konstatera att en av lärarens främsta konkurrenter är fjärrkontrollen. Med 

fjärrkontrollen kan tittaren snabbt förkasta en trist partner för att därefter hoppa runt bland 

andra mer lovande kandidater. Då vill det till att boken som ligger på soffbordet och väntar på 

att bli läst har blivit presenterad på ett sådant sätt att dess dragningskraft är riktigt svår att 

motstå. Därefter är det naturligtvis också oerhört viktigt att eleven har tillräcklig läserfarenhet 

och analytisk kompetens för att läsningen ska kännas meningsfull.   

Nu är det naturligtvis inte så att alla gymnasieelever behöver lockas – eller som i 

Pennacs fall näst intill luras – till läsning. Att döma av de elever som jag har mött på mina två 

VFU-skolor så skiljer det sig oerhört mycket från en elev till en annan hur mycket de läser 

                                                           
27 Också i Sverige kan vi finna tecken på ett sådant synsätt då skönlitteratur listas bland kurslitteraturen för såväl 
jurister som läkare.  
 
28Örjan Torell (red.), Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland 

och Finland, Härnösand: Institutionen för humaniora, 2002, s.79. 
29 Daniel Pennac, Som en roman: Om lusten att läsa, Stockholm: Bromberg, 1995, s.133. 
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och vad de läser. Likaså skiljer det sig mycket när det gäller vilka former av facktexter och 

visuella media de konsumerar. Detta stämmer också väl överens med den sammantagna 

bilden som ges i de uppsatser som jag har läst. En av uppsatserna undersöker om det finns 

någon korrelation mellan läsintresse och kön eller programinriktning. Undersökningens 

resultat visar att de kvinnliga eleverna läser mer än de manliga och att de även generellt har en 

mer positiv attityd till ämnet svenska och läsning. Skillnaden mellan de yrkesförberedande 

och de studieförberedande klasserna visade sig däremot inte vara så stor.30 

Denna bild av manliga elever som mindre intresserade av litteratur än de kvinnliga 

bekräftas i U8. En av de intervjuade lärarna som undervisar i mansdominerade klasser berättar 

att hon hittills bara har träffat en elev som har uttryckt en positiv syn på läsning av 

skönlitteratur. Hon berättar om att det bland elever på byggprogrammet finns en förväntan att 

de andra eleverna i klassen inte ska tycka om att läsa och menar att detta troligtvis bidrar till 

att man intar en negativ inställning till litteraturundervisningen. Läraren berättar att det är 

höga intagningspoäng till programmet så eleverna har klarat grundskolan bra. Därmed torde 

inte en allmänt svag studiemotivation eller lässvårigheter ligga bakom ointresset för 

skönlitteraturläsning. För att försäkra sig om att eleverna faktiskt läser de viktigaste texterna 

låter läraren eleverna läsa på lektionstid. Annars finns risken, menar hon, att de tänker ”att det 

där orkar jag inte, skitkärring.”31 Likaså låter en annan lärare i samma undersökning, som 

undervisar på fordonsprogrammet, sina elever läsa skönlitteratur på lektionstid.  Eftersom 

många elever på programmet är ovana vid läsning så får de läsa lite lättare litteratur, medan 

andra som klarar av lite svårare texter uppges läsa exempelvis Jan Guillous Ondskan. Denna 

lärare arbetar mycket med högläsning vilket tillsammans med fokus på muntligt arbete  blir en 

väg att arbeta med ”texter med knirkligt språk, såsom Illiaden och Odyssén.”32  

Gunilla Molloy kompletterar de traditionella didaktiska Vad, Hur och Varför-frågorna 

med Vem-frågan och menar att den senare också bör appliceras på läraren. Jag anser att 

Molloy gör en mycket viktig iakttagelse när hon påpekar att det är viktigt att fråga sig vem 

man är när man gör vissa val för sina elever. Naturligtvis är det så att det spelar roll vem som 

gör ett val och vem som presenterar ett val. Om till exempel jag själv- som är strax över fyrtio 

år och som har valt att arbeta som svensklärare - håller upp en bok och säger att den är 

’jätteintressant’ väcker det troligtvis inte alls samma nyfikenhet som om en jämnårig kompis 

håller upp en bok och säger att den är ’sjukt bra’. Pennac berättar om hur just de romaner som 

                                                           
30 U14, s. 30. Se även  t. ex. Elaine Millard, Differently literate. Boys, girls and the schooling of literay, London: 

Falmer Press, 1997 för skillnader mellan kvinnliga och manliga elevers syn på läsning. 
31 U8, s. 10. 
32 U8, s. 14. 
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finns angivna i läroplanen väcker motstånd hos eleverna. När klassen läser Räddaren i nöden 

berättar han för dem om hur amerikanska studenter beklagar sig inför läsningen av denna 

roman som bereder de franska ett sådant nöje. Olin-Scheller diskuterar också hur eleverna i 

hennes studie beskriver sina fritidstexter som ”sjukt bra”, ”jätte-hemsk” och ”otroligt 

intressant” medan skoltexterna beskrivs som ”tråkiga”, ”enformiga” och ”meningslösa.”33 

Många elever upplever böckerna i svenskundervisningens litteraturundervisning som 

otillgängliga jämfört med film och TV, enligt Olin-Scheller. Sammanfattningsvis konstaterar 

Olin-Scheller att steget är långt mellan Dante och Big Brother. Det är säkert ett vanligt 

förekommande fenomen att de romaner som lärare anser att de bör läsa väcker stark skepsis 

hos eleverna och därför råder det hög risk att man inom gymnasieskolans 

litteraturundervisning helt missar Vygotskijs proximala zon.34 

Brodow och Rininsland berättar i sin studie om svensklärares litteraturundervisning om 

en lärare som undervisar på fordons- och byggprogrammet och har haft stora svårigheter att 

engagera sina elever. Efter att förgäves ha kämpat med att finna läsning som når fram till 

eleverna gav läraren i stort sett gett upp litteraturläsningen och övergick till att ägna 

lektionerna åt film i stället. Att anpassa litteraturvalen efter klass och/eller individ brukar 

annars vara en fungerande strategi att ta till för att få eleverna motiverade att läsa. Flertalet av 

uppsatsförfattarna har intresserat sig för frågan om lärarna anpassar skönlitteraturen efter den 

grupp av elever de undervisar och hela 54 lärare har tillfrågats om detta. Av dessa 54 svarade 

inte mindre än 48 att de anpassar sina val av litteratur efter elevgrupp. Endast fem säger sig 

använda samma litteratur oavsett vilka elever de undervisar. Det finns också en som säger sig 

anpassa ibland.  

 

1

48

5

Anpassar

Anpassar ej

Anpassar ibland

 

Figur 2. Lärarnas anpassning av litteratur efter elevgrupp. 

 

                                                           
33 Olin-Scheller, s.224. 
34 Den ryske teoretikern Lev Vygotskij betonade betydelsen av samspelet med omgivningen i barns utveckling. 
Hans teori om en så kallad proximal zon där barnet lär sig av egen kraft har fått ett stort inflytande inom 
pedagogiken.  
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Även om den stora majoriteten av de tillfrågade lärarna till viss del (säkert varierar det en del 

exakt hur flexibla lärarna är i sina litteraturval) utgår från elevernas olika förutsättningar och 

intressen när de sätter samman sina litteraturlistor så finns det också ett fåtal som väljer att 

inte göra några sådana anpassningar. En synpunkt mot alternativa litteraturval som lyfts fram 

är att det är vanligt att lärare underskattar eleverna. En intervjuad lärare hävdar att lärare ”tror 

att de [eleverna] inte klarar av äldre litteratur på grund av språket, innehållet eller något annat 

men de klarar ofta mer.”35 

Att döma av de litteraturlistor som jag har tagit del av (jag återkommer till dessa längre 

fram) tycks en vanlig typ av anpassning vara att läsa mycket samtidslitteratur. När det gäller 

äldre litteratur så prioriterar lärarna texter som de tror kan fånga elevernas intresse. En lärare 

säger ”[j]ag försöker välja texter som jag tror att eleverna kommer att gilla innehållsmässigt 

eftersom de behöver ett lockande innehåll för att de ska läsa. Det blir mycket kärlek, våld och 

sex. Linné har till exempel en dikt som handlar om sex, vilket eleverna brukar uppskatta att få 

läsa.”36 Andra röster lyfter fram texter med en ”rolighetsfaktor”37 eller ”myspys litteratur”38 

som särskilt attraktiva för eleverna.  

En läsning av uppsatserna visar också att verklighetsbaserad litteratur vars innehåll 

framkallar starka känslor är särskilt populär bland dagens gymnasieelever. Det framkommer 

även i Olin-Schellers studie att gymnasieelever vill bli berörda och det blir de, enligt Olin-

Scheller, av romaner med sanningsanspråk med inslag av våld eller hot om våld. Olin-

Scheller listar Waris Diries En blomma i Afrikas öken, Liza Marklunds Gömda ochDave 

Pelzers Pojken som kallades Det som exempel på romaner som eleverna fått så starka 

upplevelser av att de rekommenderat dem för vänner.  

Annette Årheim presenterar i sin avhandling När realismen blir orealistisk:  

Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier en undersökning bland 

27 gymnasieelever där litteratur som sägs ha en självbiografisk och/eller verklighetsbaserad 

bakgrund visade sig vara den populäraste genren.39 Årheim skriver att 

Ungdomars benägenhet att direkt koppla skönlitteraturens sanningar till referenser 
från den levda verkligheten är ett historiskt fenomen, som inom didaktisk forskning 
ofta förklarats med stöd av stadieteorier. Enligt dessa skulle det röra sig om ett 
övergående stadium i utvecklingen från oerfaren till erfaren läsare. Jag menar att 
sådana förklaringsmodeller i vår samtid blivit otillräckliga.40 
 

                                                           
35 U13, s.25. 
36 U10, s. 29. 
37 U16, s.16. 
38 U13, s. 42. Vilken genre som här avses nämns ej. 
39 Annette Årheim, När realismen blir orealistisk: Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares 

tolkningsstrategier, Växjö: Växjö University Press, 2007, s. 128. 
40 Årheim, s.10-11. 
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Årheim gör en koppling mellan intresset för faktionsgenren41 och det sätt på vilket gränsen för 

vad som anses höra till det privata under de senaste tjugofem åren har förflyttats och att 

medierna numera väljer att placera den enskilde individen i offentligheten. Detta intresse för 

det som sker i verklighetens vardag kan inte längre ses som en trend, menar Årheim42.  

Årheim konstaterar att ”[l]itteratur med sanningsanspråk finner i dag sin väg in i gymnasiets 

svenskundervisning via elevens självvalda ’lustläsning’”. Detta är dock inte enbart eleverna 

som vurmar för faktionsgenren, det förekommer även att lärare inkluderar genren i sina 

litteraturlistor. Årheim hänvisar till en ännu inte publicerad undersökning under ledning av 

Lena Kåreland vid Uppsala universitet som visar att just romaner med sanningsanspråk 

bedöms vara särskilt läsvärda av blivande svensklärare – detta såväl inom undervisning som 

på den egna fritiden43.  

Ett problem med litteratur som i första hand väljs för att den väcker läslust är, menar 

Årheim, att den ofta läses okritiskt och inte bearbetas i önskvärd utsträckning. Årheim menar 

att litteraturen bör genomlysas ur ett mediekritiskt perspektiv. ”Vad som här visat sig är dock 

att just pocketutgåvorna [som är vad skolor oftast har råd att köpa in] lämpar sig väldigt väl 

för en mediekritisk granskning, då man med olika medel lånar strategier från bildmedier för 

att få till stånd sanningspakter.”44 Magnus Persson noterar i sammanhanget det 

anmärkningsvärda att ”det inte i någon av de senaste fyrtio årens kursplaner i svenska talas 

om att litteratur ska läsas kritiskt.” Han menar att det annars så uppmärksammade kritiska 

tänkandet ”reserverats för andra domäner: masskultur, medier, reklam och propaganda.” 45 

Majoriteten av lärarna anger att de utöver texter från antiken och medeltiden prioriterar 

att läsa mycket samtidslitteratur i Svenska A. Ofta får eleverna välja helt fritt alternativt ur ett 

urval sammansatt av läraren. Syftet med att ha ett högt elevinflytande i Svenska A grundar sig 

i förhoppningen att i största möjliga mån bädda för positiva erfarenheter av 

skönlitteraturläsning.  

Även om vissa lärare är tveksamma till den litteratur som eleverna helst väljer att läsa så 

svarar endast en av 37 tillfrågade lärare att eleverna inte har något inflytande vid valet av 

                                                           
41 Skönlitteratur med sanningsanspråk och som genrebeteckningen antyder kan ses som en blandning mellan 
fakta och fiktion. Inte sällan använder sig denna genre av journalistisk prosas stilgrepp och bokomslagens layout 
kan ofta tydligt kopplas till journalistikens presentationsmetoder. 
42 Därför väljer Årheim att använda sig av begreppet reality-strömning i stället för det mer etablerade reality-
trend.  
 
43 Årheim, s. 11-13. 
44 Årheim, s. 195. 
45 Persson, 2007, s. 87. 
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skönlitteratur. Övriga 36 lärare låter eleverna välja antingen helt fritt eller, vilket är vanligast,  

från ett begränsat urval som läraren presenterar.  

 

36

1

Elevinflytande

Inget elevinflytande

 

Figur 3. Elevinflytande vid val av skönlitteratur. 

 

Ett problem som uppkommer i och med fria val är, vilket också ett antal lärare påpekar, att 

läraren inte alltid har någon kännedom om texterna eleverna läser. I de fall där eleverna i stort 

sett själva får välja vad de ska läsa i svenskundervisningen blir det naturligtvis svårt för 

lärarna att vara inlästa på allt och frågan är hur det påverkar undervisningen. Det är enligt 

Louise M. Rosenblatt önskvärt att lärarna fungerar som ett slags medläsare. När eleverna  inte 

har läraren som medläsare och denne därmed inte är insatt i textens formspråk är tendensen att 

en efferent snarare än en estetisk läsning prioriteras.46 

I detta sammanhang kan nämnas att det tycks vara en relativt utbredd uppfattning bland 

lärare att det är viktigare att eleverna överhuvudtaget läser än exakt vad de läser.47 Flera av de 

intervjuade lärarna i uppsatserna som detta examensarbete baseras på ser det som en av sina 

främsta uppgifter att väcka läslust hos eleverna. Det är viktigt, menar lärarna, att eleverna får 

positiva läsupplevelser som lockar till fortsatt läsning. ”Infinner sig inte den rätta känslan 

tappar man intresset helt enkelt” uttalar sig en lärare och menar att ”[l]etandet ska få ta tid.”48 

Förespråkarna för att läslust går före förmedling av ett kulturarv ger ofta uttryck för en 

tillförsikt att eleverna via den mer lättillgängliga litteraturen så småningom automatiskt 

kommer att nå ett stadium där de är redo för exempelvis klassiker. En sådan syn på 

läsutveckling kan kopplas till litteraturvetaren Magnus Perssons diskussion av idén att elever i 

sin läsutveckling kan ses som vandrande uppför en kulturtrappa. Efter att på trappans nedersta 

steg ha mött läsning av enklare slag når läsare så småningom högre höjder där de får stifta 

                                                           
46 Lousie M. Rosenblatt, Literature as exploration, New York: The Modern Language Association, 1995, s. 292-
93,  Molloy, s. 311. 
47 Se t. ex. Gun Malmgren, Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur, Lund: Lunds 
Universitet, 1992, Bengt Brodow och Kristina Rininsland, Att arbeta med skönlitteratur i skolan, Lund: 
Studentlitteratur, 2005. 
48 U15, s. 16. 
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bekantskap med mer kvalificerad litteratur. Om man som lärare väljer att arbeta utifrån detta 

synsätt förutsätts det att elevernas läspreferenser får fungera som utgångspunkt, menar 

Persson.49 Idén om ett slags kulturtrappa fick genomslag mot slutet av 1960-talet. 

Dessförinnan, under tidigt 60-tal, kom populärkulturen in i svenskundervisningen för att 

fungera som exempel på dålig litteratur. Föranlett av idén om kulturtrappan tilläts eleverna 

läsa serier och ungdomslitteratur som ett led i utvecklingen mot ”finare” litteratur.50  

Det finns dock goda skäl att problematisera teorin att läsutveckling är en process som 

liksom vandrandet uppför en trappa självklart tar en till högre höjder. Till exempel så 

uppmärksammar Elaine Millard i sin studie Differently literate. Boys, girls and the schooling 

of literacy
51 risken att ungdomar som enbart läser det som de finner mest lustfyllt inte 

utvidgar sin repertoar. Därför bör de aktivt uppmuntras att läsa lite mer svårsmält litteratur, 

menar hon. Även Birgitta Bommarco betonar vikten av balans mellan det kända och det 

okända när det gäller utveckling i skönlitteraturläsning. Bommarco refererar i sin forskning 

till Thomas Zihes diskussion av behovet av såväl progression som regression i en 

utvecklingsprocess. Regression behöver vi för att för att känna oss trygga och känna att vi har 

kontroll medan progression låter oss utvecklas genom nya utmaningar.  En ensidig fokus på 

progression ger därmed sannolikt inte en lika god utveckling som en läsplanering där hänsyn 

tas till elevernas behov av regression, konstaterar Bommarco.52 Om vi håller fast vid tanken 

på en kulturtrappa så kan vi konstatera att det framstår som en god idé att inte stå och stampa 

för länge på samma trappsteg men att inte heller ha alltför bråttom upp. Att döma av de 

dominerande åsikterna bland de intervjuade lärarna så har dagens gymnasieelever inte någon 

större press på sig att utforska trappans övre steg utan tillåts i stor utsträckning att hålla sig till 

de steg där de känner sig mest bekväma och det finns därmed anledning att i högre grad än 

vad som nu ofta tycks vara fallet beakta vikten av att erbjuda nya utmaningar. 

Även om det tycks råda enighet bland de intervjuade lärarna om att det är viktigt att 

eleverna kan känna igen sig i litteraturen så finns det i uppsatserna exempel på elever som 

                                                           
49 Magnus Persson, ”Populärkulturen i skolan: Traditioner och perspektiv”, Populärkulturen och skolan, Lund: 
Studentlitteratur,  2000, s.38. 
 
50 Se Persson, 2000, för en diskussion av den kritik mot ett sådant utnyttjande av populärkulturen som inleddes 
under 1970-talet.  
51 Elaine Millard, Differently literate. Boys, girls and the schooling of literay, London: Falmer Press, 1997. 
52   Birgitta Bommarco, Texter i dialog: en studie i gymnasieelevers litteraturläsning, malmö: Holmbergs, 2006, 
s. 47-48. Bommarco  referar till Thomas Ziehe, Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser. Malmö: Norstedts 
1986. Detta resonemang ligger även i linje med Jon Smidt,  Seks lesere på skolen. Hva de sökte, hva de fandt. 
Oslo: Universitetsforlaget, 1989. 
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föredrar att få uppleva något helt nytt.53 Den slutsats som uppsatsförfattaren drar av sitt 

undersökningsresultat är att de eleverna som läser mycket är de som har minst behov av att 

känna igen sig i litteraturen. Det är, menar uppsatsförfattaren, sammanfattningsvis en önskan 

att ”bli ännu bättre på att kommunicera, genom att bland annat känna igen viktiga referenser” 

som motiverar eleverna att läsa betydelsefulla verk och något om dess upphovsmän.54 Detta 

kopplas i uppsatsen till Louise Rosenblatts och Magnus Perssons legitimering av 

skönlitteraturläsning som ett led i skapandet av ett demokratiskt samhälle där alla oavsett 

bakgrund kan göra sin röst hörd och ta del i samhällsdebatten. Det bör här nämnas att 

argumentet att gemensamma referensramar självklart gynnar demokratin har ifrågasatts av 

bland andra den amerikanska litteraturteoretikern Barbara Herrnstein Smith. Jan Thavenius 

lyfter fram Herrnstein Smiths teori att gemensamma referensramar är av underordnad 

betydelse i det mångkulturella samhället och hennes betonande av ett ökat behov att kunna 

”förhandla” kring kulturella skillnader. Thavenius själv beskriver för övrigt den önskade 

kompetensen som ”förmågan att handskas med det komplexa och motsägelsefulla och 

utveckla förutsättningarna att erkänna och stå ut med det som inte är entydigt.”55 

  

 

3.4 Styrdokumenten och en litterär kanon  

 

Kursplanen i svenska från år 2000 ger inga tydliga direktiv angående val av texter för 

litteraturundervisningen. Det står angivet som mål att eleverna ”får möjlighet att utveckla en 

beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig kunskap 

om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider”. Det står alltså inget 

om var tyngdpunkten ska ligga avseende kulturer eller något om mängden text. Således ej 

heller något om specifika författarskap eller texter. 

Enligt Lpf 94 (reviderad 2000) är ett av uppnåendemålen i Svenska att eleverna ska 

kunna ”söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje.”56 I kursplanen står dessutom att eleverna ska ”få uppleva och 

diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter.” Formuleringarna är öppna för 

individuell tolkning och bör så förbli då det naturligtvis är omöjligt att slå fast vad som 

                                                           
53 U2, s.29. 
54 U2, s.37. 
55 Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen, Eslöv: Symposion, 1995. s. 15. 
56 Lpf 94 s. 10. 
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skänker självinsikt, glädje och lust eller vad som utmanar åsikter. Det blir i stället en 

utmaning för läraren att söka erbjuda sina elever läsning som stämmer överens med 

kursplanens mål. Då det inte är ovanligt att en svensklärare på gymnasiet har ansvar för ett 

hundratal olika elever ställs höga krav på metoder att individualisera undervisningen. Ett fåtal 

lärare i uppsatserna berättar att de genomför någon slags undersökning av sina nya elevers 

läsvanor och läserfarenheter. De flesta tycks förlita sig på att det som har fungerat tidigare ska 

vara lämpligt även i andra klasser. Med tanke på att det uppenbarligen varierar avsevärt hur 

mycket och vad gymnasieungdomar läser tycks det vara en god idé att genomföra en 

kartläggning av elevernas läsvanor. 

Det fanns tidigare mer detaljerade kursplaner där såväl titlar som direktiv angående 

undervisningens utformning ingick men dessa togs bort 1975. Lgy 65 är långt mer konkret 

och omfattande än den senare Lgy 70.  I Lgy 70 försvinner författarnamn och detta leder till 

en ökad användning av antologier. I stället för termen ’litteraturhistoria’ benämns 

litteraturstudierna nu ’litteraturorientering’. En tillbakagång till mer detaljstyrda kursplaner 

framstår i nuläget som svårgenomförbar med tanke på den stoffträngsel som delvis föranletts 

av ett vidgat textbegrepp samt ökade krav på individualisering. Styrdokumentens utformning 

diskuteras i flera av de 16 uppsatserna och sammanlagt 18 lärare har uttalat sig i frågan. Tolv 

lärare uppger att de tycker att det är viktigt med tolkningsutrymme medan sex lärare vill se en 

större tydlighet. 

 

12

6 Önskar tolkningutrymme

Önskar ökad tydlighet

 

Figur 4. Lärarnas syn på styrdokumentens utformning. 

 

Flera av de lärare som är positiva till styrdokumentens tolkningsutrymme framhäver att detta 

gör det möjligt för dem att anpassa undervisningen så att eleverna får största möjliga 

behållning av den. En av dessa menar att mer detaljerade styrdokument bara är av vikt för 

dem som vill ha ett lättare jobb.57 En av dem som däremot är kritiska till otydligheten påstår 

att innehållet i kursplanen för Svenska B är ”så vagt formulerat … så att det kan vara nästan 
                                                           
57 U9, s.14. 
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vad som helst.”58 En annan kritisk men mer nyanserad lärare menar att svenska ”blivit ett 

aningen flummigt ämne, det får inte ha en lika tydlig ämnesavgränsning som matematik till 

exempel.”59 En tydligare definierad beskrivning av vad som utgör ämnets innehåll och 

undervisningens mål skulle höja svenskämnets status och därmed underlätta att motivera 

eleverna, menar man. Åsikten att ”Sverige skulle bli en mer integrerad del av Europa” genom 

tydligare styrdokument framförs också av en lärare.60 

Svenskämnets styrdokument har som sagt var diskuterats flitigt de senaste åren. Detta 

delvis som en följd av folkpartisten Cecilia Wikströms motion om införandet av en litterär 

kanon i den svenska skolan. I sin motion hänvisar Wikström till EU-kommissionens årliga 

rapport avseende utbildning där Sverige lyfts fram som ett av de länder som uppvisar en 

anmärkningsvärd försämring av läskunskaperna mellan 2000 och 2006. Wikström pekar på 

sambandet mellan skönlitteraturläsning och framgång i andra ämnen samt i förlängningen 

framgång på arbetsmarknaden. Även litteraturens roll som fastställare av gemensamma 

referenspunkter beaktas av Wikström. Ett införande av en litterär kanon skulle enligt 

Wikström främst gynna de elever som kommer från hem där man inte läser eller har 

invandrade föräldrar utan någon ”naturlig koppling till litteratur på svenska.”61 I Danmark har 

man sedan 2006 en kanon för skönlitteratur. Denna kanon är tänkt att tjäna som introduktion 

till den danska skönlitteraturen för såväl skolelever som övriga danska medborgare – med 

emfas på de nyblivna danskarna.  

Wikström motionerade för att alla elever i ska läsa i stort sett samma litteratur oavsett 

vilken skola de går på. En kanon med de mest framstående och viktiga litterära verken i såväl 

den svenska som den internationella litteraturhistorien bör upprättas, menar hon. Wikströms 

förslag är att en sådan lista ska upprättas av experter på området. Det är dock något oklart om 

någon representant ur lärarkåren förväntas ingå i en sådan expertgrupp. Wikström fick stöd 

från bland andra Ebba Witt-Brattström som hävdar att Sverige är ”det enda land i världen som 

inte har i uppdrag att undervisa i den egna klassiska litteraturen.”62  

Kritiken mot Wikström sammanfattas av Staffan Bergsten till: ”dels att listan skulle få 

karaktären av officiellt påbud och därmed inskränka de enskilda lärarnas rätt att välja fritt, 

dels att den genom begränsning till etablerad svenskspråkig litteratur skulle befästa nationell 

                                                           
58 U2, s.27. 
59 U9, s.18. 
60 U14, s. 26. 
61 Cecilia Wikström. Motion 2006/07: Ub 260 Litterär kanon, http://www.riksdagen.se. 
62 Ebba Witt-Brattström, ’Naiv syn på skönlitteratur’, Dagens Nyheter, 2006. 9 augusti. 
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självtillräcklighet och utestänga invandrare och kulturella minoriteter inom landet.”63 Jag 

anser att Bergsten läser Wikströms förslag med något stränga ögon då det i motionen faktiskt 

står att ”[l]istan på vilka verk som ska ingå i kanon ska vara en bas och därutöver ska lärarna 

ha möjlighet att presentera andra verk för eleverna.”64 Man kan förvisso hävda att i klasser 

med många elever som är ovana att läsa kanske man inte hinner med att både läsa ett antal av 

texterna som finns upptagna i kanon och därutöver någon text som läraren anser utgör lämplig 

läsning i klassen. Formuleringen i motionen ger dock ingen anledning att befara att lärarna 

plötsligt skulle stå helt utan inflytande över textvalen. Ett införande av en litterär kanon 

behöver alltså inte nödvändigtvis utesluta mindre etablerade författare.  

Magnus Persson beklagar att så få lärare har uttalat sig i kanondebatten.65 Detta 

kommenteras också av ett antal av lärarna i uppsatserna. Exempelvis så menar en av lärarna 

att det är ”synd att inte fler lärare gavs [sic] sig in i debatten eftersom det är de som ska arbeta 

med materialet och rättfärdiga det inför eleverna.”66 Att många lärare har engagerats i frågan 

utan att ta del i den offentliga debatten i någon större utsträckning framgår dock tydligt i de 

intervjuer i uppsatserna där frågan om kanon spelar en viktig roll. Inte mindre än elva av de16 

uppsatserna som ingår i denna studie tar upp frågan om litterär kanon. I nio fall har en 

avgörande del av uppsatsens syfte varit att ta reda på lärares inställning till införandet av en 

litterär kanon. Sammanlagt har 40 lärare uppmanats att ta ställning för eller emot införandet 

av en litterär kanon i gymnasieskolan. Av dessa 40 uttrycker sig 22 negativt till kanon och 14 

positivt. Fyra tar vare sig ställning för eller emot och med tanke på att flera av dem som i 

huvudsak ställer sig positiva till förslaget också kan se vissa nackdelar med det och vice versa 

så är det inte omöjligt att de skulle ha svårare att ta ställning efter en längre diskussion och 

mer tid att överväga sin ståndpunkt. 
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Tar ej ställning

 

Figur 6. Lärarnas syn på införandet av en litterär kanon i skolan. 

                                                           
63 Staffan Bergsten, Den litterära kanon i historiskt perspektiv. http://ne.se.  Publicerad 2006-09-07. 
64 Min kursivering. Wikström, 2006. 
65 2007, s. 9. 
66 U13, s. 25. 
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Bland dem som ställer sig positiva till förslaget finns åtminstone en som onekligen tycks helt 

övertygad om förslagets vinster. ”Jag skulle tycka att det var bra, skulle rent av jubla”, säger 

han.67 Anledningen till denna lärares positiva inställning är att ett införande av kanon skulle 

leda till en rättvisare undervisning där alla oavsett program och klass erbjuds samma läsning. 

Det skulle också vara ett viktigt led i att betyg sätts på likvärdiga grunder, menar han.  

Av de övriga 14 som uttrycker sig positivt i frågan var åtta uttalat endast försiktigt 

positiva av olika skäl. Flera av dem som i grunden är positiva ställer sig frågande till vem som 

ska avgöra hur kanon ska vara sammansatt och hur den ska hållas uppdaterad. Dessutom 

poängterar några att de inte vill vara helt styrda utan ha möjlighet att utifrån ett urval själva 

sätta samman lämplig litteraturlista. Å andra sidan finns det en lärare bland dem som i 

huvudsak är negativa till en litterär kanon som skulle uppskatta att ha något att luta sig mot 

vid presentationen av sina litteraturval: 

 

Sen ser jag det som ett stöd att … inför eleverna alltså … att man kan hitta elever kanske … speciellt 
i naturvetarklasserna som kanske är lite kritiska varje gång vi väljer att läsa an någonting … varför 
ska vi läsa just den … varför har du valt den här boken … kunde vi inte ha läst den här i stället … är 
det verkligen viktigt att ha läst den här boken … och så där … de vill ju ha nyttan med det hela tiden 
… och då hade man ju haft någonting att peka på. 68 
 

Bland dem som säger sig vara emot ett införande av en litterär kanon i skolan rör sig de 

negativa farhågorna som framkommer i intervjuerna främst kring de begränsningar i lärarens 

frihet att utforma undervisningen på ett sådant sätt att den bäst når en specifik klass som detta 

skulle föra med sig. En lärare menar att det skulle ”döda känslan för ämnet” då läraren 

förlorar friheten att välja de verk som han/hon anser bäst gagnar elevernas lärande: 

 
en sådan här toppstyrning … hade ju kunnat döda känslan för ämnet … helt och hållet liksom … 
en av tjusningen med att undervisa på svenska B är ju liksom att när man lägger upp kursen och … 
vad ska vi nu läsa för författare denna gången … eller när man liksom får en idé … wow … jag 
skulle ju kunna använda det här författarskapet. 69  

 

Genom att skräddarsy litteraturlistor för de enskilda klasserna menar sig många lärare kunna 

engagera eleverna i litteraturundervisningen på ett sådant sätt som de tror svårligen skulle låta 

sig göras med en litteraturlista dikterad av en litterär kanon. Det är tydligt att många lärare har 

problem med att motivera sina elever till att läsa skönlitteratur över huvudtaget och de ser en 

                                                           
67 U13, s.48. 
68 U12, s.32.Läraren som citeras är upplysningsvis negativ till en litterär kanon då hon anser att eleverna vinner 
på en större flexibilitet. 
69 U12, s. 35. 
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klar risk att mycket av litteraturen i en litterär kanon skulle vara alltför svårtillgänglig för 

deras elever. Möjligheten att individualisera skulle med en litterär kanon minska och som en 

konsekvens av det komma att negativt påverka de svagare elevernas chanser att nå framgång i 

ämnet. Ett flertal lärare hänvisar också till risken för bristande elevdemokrati då de ställer sig 

negativa till en litterär kanon.  

Wikström skriver angående kanon att ”[b]etydande verk av utländska författare ska 

ingå.”70 Även om merparten av dessa högst sannolikt skulle ha ett västerländskt ursprung så 

finns det i dessa globaliseringens dagar goda skäl att anta att även litteratur från andra delar av 

världen skulle anses berättigade till en plats på listan av tillkallade experter (observera att det 

inte skulle vara en enda enväldig expert som komponerade en litterär kanon för 

svenskundervisningen). Det finns ändå röster som uttrycker en oro över att en litterär kanon 

skulle leda till än större svårigheter att undvika en ensidig fokus på västerländsk litteratur i 

undervisningen. En av dessa lärare kallar Wikströms motion ett ”populistiskt förslag med 

rasistiska förtecken.”71 Som en motvikt till denna åsikt kan nämnas att andra lärare betonar 

det positiva med att alla elever får samma referensramar och att detta är värdefullt inte minst 

för ungdomar med invandrade föräldrar. En av de intervjuade lärarna menar att man i debatten 

om litterär kanon borde ägna form större uppmärksamhet: 

 

sedan är det ju det där med klassiker … ska man läsa originalet så är det ju så … det är ju svårt 
därför att det är fel språk … det är fel form helt enkelt … en form som fungerade en gång i tiden 
men som inte fungerar längre [---] klassikern har ju en form som passar den tid när den skrevs som 
faktiskt inte alltid fungerar i hundra eller två hundra år senare … och då måste formen stöpas om 
[…] till exempel till film för det finns ju många ungdomar idag som får alla sina behov 
tillfredställda på film … och vad är det som säger att det måste vara en bok.72  

  

 Detta är en ovanligt radikal kommentar och även om det finns åtskilliga lärare som 

berättar om hur väl film fungerar i svenskundervisningen finns det ingen annan som ger 

uttryck för tanken att film helt skulle kunna ersätta skönlitteraturläsning. Det finns i 

stället flera lärare som oroar sig för kvaliteten på undervisningen när det vidgade 

textbegreppet för med sig ökade krav på filminslag i svenskundervisningen då lärarna 

anser att de inte har tillräcklig teoretisk kompetens att undervisa i filmkunskap. 

En av de vanligaste invändningarna mot en litterär kanon är att dess fokus på manliga, 

västerländska författarskap ger en skev bild av litteraturhistorien. Som ett exempel på detta 

kan nämnas Harold Blooms val av författare när han presenterar sina representanter för en 

                                                           
70 Wikström, 2006. 
71 U12, s. 40. 
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västerländsk kanon för skönlitteratur. På Blooms lista är författarna 26 till antalet – 22 män 

och fyra kvinnor. Två centrala kriterier för Blooms urval är att en författare för att upptas i 

kanon ska ha tydliga kopplingar såväl bakåt som framåt i litteraturhistorien samt att det 

skönlitterära verket ska inbjuda till omläsning. Vidare så menar Bloom att de som avgör vad 

som tillhör kanon när det gäller skönlitteratur är författarna själva och de gör det genom sitt 

sätt att förhålla sig till sina föregångare. Därutöver förutsätts att senare generationer skriver 

verk som i sin tur har en tydlig koppling till den sista i ledet. Avslutningsvis görs 

inträdeskravet än högre genom att Bloom hävdar att ett verk kan tas upp i kanon först två 

generationer efter författarens död.73  

På många skolor har det genom åren vuxit fram ett slags inofficiell kanon som i stor 

utsträckning styr vilken skönlitteratur man läser inom ramen för svenskundervisningen. Det är 

en kanon som har etablerats bland annat utifrån elevernas och lärarnas intressen, tillgången till 

klassuppsättningar, lämplig introduktion och/eller bra arbetsuppgifter kopplade till texten 

samt via goda erfarenheter av hur en bok har fungerat i olika klasser. Brodow och Rininsland 

konstaterar följande: ”tydligen är det så att man på många skolor bytt ut de tidigare centrala 

kursplanernas detaljstyrning av stoffvalet mot en likartad lokal kursplan som förutsätter att 

man läser vissa kanoniserade texter.”74 Något som blir högst påtagligt vid en granskning av de 

författare och texter som listas av de intervjuade lärarna är en näst intill total manlig 

dominans. Eftersom den manliga dominansen är så påfallande väljer jag att här helt kort 

redovisa denna obalans vad gäller kön på författarna som några av lärarna säger sig använda i 

undervisningen. De fyra lärarna som ingår i U1 listar sammanlagt 25 författare varav 23 är 

män och två är kvinnor.75 De nio lärare som ingår i U10 listar sammanlagt 37 författare varav 

33 är män och fyra är kvinnor.76 I såväl U1 som U10 avses vad man läser i Svenska B.77 Det 

finns en uppsats som uppvisar en något jämnare könsfördelning i litteraturlistorna och där 

återfinns elva män och sju kvinnor bland de författare som fyra lärare listar för läsning av hela 

verk.78 

När de nio lärarna i U10 ombeds lista fem till sju böcker de anser bör ingå i en litterär 

kanon blir könsfördelningen 23 män och sex kvinnor av sammanlagt 29 nämnda författare. 

Robinson Crusoe är det mest använda verket medan Shakespeare och Strindberg samt något 

grekiskt drama toppar listan på en litterär kanon. Uppsatsförfattarna förvånas över 

                                                           
73 Bloom, 2000. 
74 Brodow och Rininsland, 2005. s. 60. 
75 U1, s. 18-19. Kvinnorna är Selma Lagerlöf och Katarina Mazetti. 
76  Kvinnorna på listan är: Selma Lagerlöf, Karin Boye, Anna-Maria Lenngren och Edith Södergran. 
77 I Svenska A läser man vanligtvis mer samtida litteratur och då tycks könsfördelningen bli jämförelsevis jämn. 
78 U13, s. 40. 
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diskrepansen mellan vad lärarna anser är de viktigaste verken och vad de faktiskt använder sig 

av i sin undervisning. Detta kommenteras dock aldrig av lärarna själva vilket onekligen skulle 

ha varit intressant. En kvalificerad gissning är att den brist på läsvana hos eleverna som 

många lärare vittnar om i intervjuerna gör det svårt för lärarna att bedriva den undervisning de 

önskar. Naturligtvis kan diskrepansen även ha andra orsaker så som till exempel brist på 

klassuppsättningar. 

En lärare nämner hur han försökte få till stånd en kanondebatt bland sina elever. Han 

berättar hur han på en lektion påtalade det faktum att kanon mestadels består av manliga 

västerländska författare. Samtidigt visade han även hur författare inspireras av varandra såväl 

vad gäller innehåll som form. Han avslutar sin berättelse med att konstatera: ”[s]en körde jag 

precis så traditionellt som vanligt, nästan alltså.”79 Här vore det intressant att höra hur 

elevernas reaktioner blev. Eftersom detta inte kommenteras får man förmoda att reaktionerna 

inte blev så starka utan att eleverna liksom läraren själv snabbt föll in i de gamla mönstren.  

När det gäller publikationsår skiljer sig dock skolornas inofficiella kanon markant från 

den gängse bilden av hur en litterär kanon är sammansatt.80 En anledning till detta torde vara 

uppdraget att gynna elevernas läslust och vägleda dem till ökad självinsikt. Många lärare 

vittnar om en oro att ta kål på elevernas läslust genom att be dem läsa texter som de inte kan 

relatera till. Lars Brink nämner, angående diskussionen av skolans uppdrag att presentera en 

nationell kanon för eleverna, Hans-Georg Herrlitz. Herrlitz menar att kanon påverkas dels av 

samtidshistoriska händelser men även av andra utomlitterära intressen såsom exempelvis 

uppfostringsprocessen.81 Detta tror jag är högst applicerbart på utformandet av en inofficiell 

kanon inom svenskundervisningen. En erfarenhetspedagogisk inriktning och en omfattande 

satsning på värdegrundsarbete är exempel på utomlitterära intressen som tillsammans med 

elevernas begränsade läsvana och svaga intresse för litteratur säkerligen är centrala 

bakomliggande faktorer till en prioritering av samtidslitteratur inom svenskämnet.  I U4 

tillfrågas lärarna om vad de tror kommer att ingå i framtidens litterära kanon. En lärare säger 

att hon tror att framförallt ungdomslitteraturen kommer att ingå i denna och hon nämner 

dessutom kriminalromaner. Författarna som nämns är Kristina Waldén och Peter Pohl 

                                                           
79 U2, s.25. 
80 Här avses en kanon som definieras ”den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar 
den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia.” Malmgren & Thavenius red.1991, s. 185. 
81 Brink, Lars 1992, s. 241. Brink refererar till Herrlitz, Hans-Georg, Der Lektüre_Kanon des Deutschunterrickts 

im Gymnasium. Ein Beitrag zur Geschichte der muttersprachlichen Schullitteratur, Heidelberg, 1964. 
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respektive Hanning Mankell och Håkan Nesser.82 Detta skulle kunna tyda på att vi i framtiden 

kommer att se ett än större fokus på samtidslitteraturen i svenskundervisningen.  

 

 

4. Icke västerländsk litteratur 

 

Enligt kursplanen i Svenska A ska eleverna ”känna till några vanliga myter och motiv i 

litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider” samt ”kunna 

formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur 

och litterära texter från olika tider och kulturer.”83 Vi har således två mål som anger att 

litteraturundervisningens innehåll ska ha bredd såväl när det gäller texternas tillkomsttid som 

deras kulturella ursprung. När det gäller spridningen i tid utgör en kombination av fokus på 

samtidslitteratur samt antiken och medeltiden på A-kursen och epokstudier på B-kursen vara 

ett vanligt upplägg som gör att detta mål uppnås.84  

Det tycks däremot vara betydligt svårare att planera skönlitteraturläsningen på ett sådant 

sätt att texter från icke västerländska länder uppmärksammas. Vi har redan konstaterat att det i 

och med det vidgade textbegreppet råder en ökande stoffträngsel i gymnasiets 

litteraturundervisning och önskemålet att inkludera annan litteratur än den västerländska gör 

tidsbristen än mer kännbar.85 Vid sidan av de svårigheter som rör tidsbrist, och i vissa fall 

bristande kompetens på området hos de undervisande lärarna, så nämns det i 

uppsatsmaterialet ytterligare aspekter som kan belysa problematiken.   

I några av uppsatserna framkommer det i såväl lärarnas kommentarer som i 

uppsatsförfattarnas slutsatser att icke västerländsk litteratur främst bedöms vara av vikt att ta 

med i undervisningen i klasser där det finns elever med invandrarbakgrund.  I U14 konstaterar 

uppsatsförfattaren att ”[i]ngen av lärarna tar upp att de tänker på den mångkulturella aspekten 

vid val av litteratur. En förklaring till detta kan vara att nästan alla elever på skolan har svensk 

                                                           
82 U4, s.23. 
83 Kursplan Svenska A, Skolverket. 
84 Det kan tilläggas att flera lärare vittnar om en rådvillhet inför andra hälften av nittonhundratalets litteratur. 
Detta kan förklaras med att verk från denna tid ej har förlänats en plats i kanon ännu och att merparten av den 
kan kännas något daterat som utgångspunkt för en diskussion av samtida fenomen. 
85 Universitetens litteraturlistor ligger ofta till grund för vad svensklärare väljer att i sin tur undervisa kring. Jag 
har personligen i början av 90-talet hört en universitetslektor ondgöra sig över kravet på att inkludera fler 
kvinnliga författare på litteraturlistan då detta gick ut över de (nästan uteslutande manliga) namn som tidigare 
etablerat sig som essentiell läsning för varje litteraturstudent. Det är lätt att föreställa sig att många lektorer har 
svårt att välja bort några av sina litteraturlistors väl etablerade titlar till förmån för fler texter från andra 
kulturområden än det västerländska. 
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bakgrund.”86 I U16 presenteras två lärare som själva anger att de inte upplever något behov av 

att ta in texter av icke västerländska författare i klasser som domineras av elever som har 

svenskfödda föräldrar. Dels har vi Agnes som menar att ”det bara varit aktuellt i en teoretisk 

klass som hon har, där det finns flera svenskar med utländsk bakgrund, medan de övriga 

klasserna mest är yrkesförberedande klasser med svenska pojkar” och dessutom Lovisa som 

”aldrig haft klasser med särskilt mycket invandrade elever, och har därför inte känt ett stort 

behov av att ta in utomvästerländsk litteratur i svenskan”. När Lovisa svarar på en direkt fråga 

om hon tror att det är viktigt att svenska elever läser utomvästerländsk litteratur så 

framkommer det ändå att hon tror att det kan hjälpa till att motverka fördomar87. 

En annan lärare i samma uppsats påtalar att det kan vara problematiskt att läsa litteratur 

från de länder som elever i klassen med invandrarbakgrund härstammar från då eleverna 

själva ibland är negativa till att dessa texter tas upp. Som ett exempel på detta nämner läraren 

hur en pojke från Bosnien vid ett tillfälle protesterade då man läste en text som handlade om 

arrangerade äktenskap i just Bosnien.88 Ytterligare en lärare menar att elever med 

invandrarbakgrund oftast föredrar att få en ökad kännedom om det svenska kulturarvet 

framför att läsa texter från exempelvis Turkiet eller Iran. Denna lärare menar att detta också är 

det som bäst gagnar just dessa elever.89 Jag kan förstå att det kan finnas många olika skäl till 

att vissa elever med rötterna i exempelvis iransk kultur är negativa till att ”läsa om hur det är i 

Iran.”90 Ett första skäl skulle kunna vara att de är oroliga för att bilden som förmedlas av deras 

föräldrars hemland ska verka stereotypiserande. Mest troligt blir det i de fall någon text 

skriven av en iransk författare läses i skolan bara just den texten man hinner med och då kan 

det säkerligen kännas som att det saknas en motvikt. Därför kan det framstå som en enklare 

väg att hålla sig till den västerländska litteraturen. En annan fråga man kan ställa sig är om det 

är rimligt att just eleverna med invandrarbakgrund ska diktera vilka texter som ska läsas. 

Givetvis är det angeläget att tillfredsställa dessa elevers önskan att initieras i deras nya 

hemlands kultur men litteraturundervisningen har inte som enda syfte att förmedla ett 

kulturarv. Dessutom, när det gäller förmedlande av kulturarv, så är det olika kulturers 

litteratur som ska läsas och diskuteras. 

Även om tanken att det främst är elever med invandrarbakgrund som motiverar ett 

inslag av icke västerländsk litteratur i undervisningen så är det långt vanligare att tidsbrist 

                                                           
86 U14, s. 31. 
87 U16, s. 18-20. 
88 U16, s.15-16. 
89 U16, s.14. 
90 U16, s.14. 



  29 

anges som skälet till att man i stort sett läser uteslutande västerländsk litteratur. Bristande 

kunskaper och svårigheter att finna lämpliga texter är andra orsaker som kommer på tal. 

 

 

5. Slutord 
 

Det har varit mycket givande och intressant att få ta del av lärares, lärarstudenters och 

forskares syn på litteraturundervisning, dels genom de 16 uppsatserna som min undersökning 

är baserad på och dels genom de teoretiska verk som jag har använt mig av. Mötet i texterna 

med lärare som verkligen månar om sina elever och sitt ämne vilket resulterar i en beredskap 

att genom kreativitet och individualisering forma undervisningen så att största möjliga antal 

elever får största möjliga behållning därav har under arbetets gång utgjort en källa till 

inspiration. Det har även varit nyttigt att få inblick i att det finns lärare som i sin strävan att 

anpassa undervisningen har drivits till oväntat stora inskränkningar i planeringen för att möta 

eleverna på den nivån som en del kan befinna sig när de kommer till gymnasiet efter en orolig 

och mindre framgångsrik högstadietid. Jag tänker nu på de lågt ställda kraven på eleverna att 

närma sig andra texter än sådana som de själva helst läser och naturligtvis även på den lärare 

som slutat uppdra åt sina elever att läsa och visar film i stället.  

Avslutningsvis vill jag ge en eloge åt alla de lärarstudenter som genom sina intervjuer 

med olika lärare sannolikt har initierat många angelägna diskussioner ute i skolorna. 

Diskussioner som kan leda till värdefulla reflektioner och en ökad medvetenhet om 

skönlitteraturens roll i gymnasiets svenskämne. 

 

 

6. Sammanfattning 
 

Huvudsyftet med mitt examensarbete har varit att undersöka hur svensklärare resonerar kring 

sina val av skönlitterära texter i litteraturundervisningen. Mitt undersökningsmaterial har 

utgjorts av 16 studentuppsatser där sammanlagt 66 svensklärare intervjuas. När lärarna 

redogör för vad som är av avgörande betydelse när de planerar vad som ska läsas i Svenska A 

och Svenska B hänvisar flera av lärarna till en kombination av ett antal olika faktorer. I de fall 

där endast en faktor med avgörande betydelse för valet nämns är detta skolans utbud. 

Samtidigt så kan vi förmoda att just den begränsningen finns med underförstådd hos dem som 

endast nämner andra faktorer såtillvida de inte har befogenhet att köpa in den litteratur som de 
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önskar använda sig av. Majoriteten av lärarna är erfarenhetspedagogiskt orienterade snarare 

än kulturarvsorienterade i sin praxis och vid sidan av skolans utbud utgör ett hänsynstagande 

till elevernas erfarenhetsvärldar en särskilt angelägen aspekt för respondenterna. Det är 

viktigt, anser många lärare, att eleverna kan relatera till litteraturens innehåll, att läsningen 

kan leda till intressanta diskussioner och att den väcker fortsatt läslust.  

Undersökningsmaterialet vittnar om stora skillnader när det gäller lärares krav på vad 

eleverna ska läsa. Det tycks råda stor tolerans gentemot elever som inte är läsintresserade då 

lärarna förstår att ungdomar på 2000-talet väljer bort en tidskrävande aktivitet som läsning till 

förmån för diverse skärmbaserade aktiviteter. För att motivera till läsning är det vanligt att 

eleverna får vara med och påverka vad de ska läsa – oftast genom att välja en text från ett 

urval av texter. Dessa mindre stränga krav på vad eleverna ska läsa kan kopplas till att lärarna 

tolkar sitt uppdrag utifrån en ämnessyn som grundas i erfarenhetspedagogik snarare än 

kulturarvsförmedling vilket för med sig att man prioriterar att finna texter som eleverna lätt 

kan finna en ingång till snarare än att fokusera på att eleverna presenteras för en så 

representativ bild av litteraturhistorien som möjligt. Ett flertal studier av ungdomars läsvanor 

påvisar att en bok som utger sig för att vara en sann historia väcker starkt intresse hos denna 

läsarkategori och detta bekräftas i lärarintervjuerna.  

Merparten av lärarna ställer sig negativa till införandet av en litterär kanon i den svenska 

skolan med motiveringen att möjligheten att anpassa valet av litteratur som ett led att 

motivera de svagare eleverna därmed skulle begränsas och att det därför enbart skulle gynna 

de studiemotiverade eleverna. Ett annat skäl till att förhålla sig negativ till förslaget som 

framkommer i intervjuerna är att man befarar att en litterär kanon för skolan skulle domineras 

av västerländsk litteratur skriven av manliga författare och därmed ge en dåligt nyanserad bild 

av litteraturhistorien. Man kan dock via de uppsatser som inkluderar litteraturlistor över vad 

man läser i de intervjuade lärarnas klasser konstatera att såväl västerländsk litteratur som 

manliga författare i många skolor markant dominerar inom litteraturundervisningen redan 

utan en officiell litterär kanon. Särskilt svårt tycks det vara att skapa utrymme för litteratur 

från olika delar av världen. Nio av de 16 uppsatserna som ingår i min studie kommenterar den 

debatt som kom till stånd i samband med Cecilia Wikströms motion om införandet av en 

litterär kanon i skolan där många kritiska röster varnade för ett alltför strikt västerländskt 

perspektiv på litteraturhistorien. Den sammantagna bilden som framkommer i intervjuerna när 

det gäller läsning av icke västerländska författare är att stoffträngseln, som främst är ett 

resultat av det vidgade textbegreppet, hindrar många lärare från att inkludera texter av 

författare från olika delar av världen.
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