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Sammanfattning 
 

   I detta arbete undersöks lärarnas inställning till kanon i skolan samt till elevanpassad 

undervisning. Sammanlagt medverkar 41 lärare tagna ur 7 examensarbeten med inriktning 

Svenska i grundskolans senare år eller gymnasiet. Undersökningen är i metaform där tidigare 

resultat sammanställs i ett försök att finna tendenser i lärarnas inställning. 

Dessa svar analyseras och diskuteras därefter utifrån relevant litteraturforskning och 

Skolverkets riktlinjer. 
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Inledning och bakgrund 
1. Inledning 

   När jag tänker tillbaka på min egen skolgång och svensklektionerna vi brukade ha så är det 

tre saker jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att min svensklärare i gymnasiet var ofantligt 

kunnig och ofantligt tråkig. Jag kommer ihåg grammatiken som ofantligt besvärlig. Och jag 

kommer ihåg litteraturundervisningen som ofantligt omotiverande.  

   Litteraturen vi läste kändes avlägsen på något sätt, irrelevant, svår att förstå. Ju äldre jag 

blev desto mer lärde jag mig att uppskatta verk för deras uppbyggnad, komplexa karaktärer 

och bildspråk, även om jag inte kände igen mig i världen de gestaltade. Men även när jag 

blivit lite äldre så kunde jag stöta på verk som för mig var helt obegripliga. Det senaste 

minnet jag har av en sådan bok är Strindbergs Röda Rummet. Jag förstod varför den anses 

som ett klassiskt verk. Den gestaltar dåtida Stockholm på ett naturtroget och vackert sätt med 

beskrivningar av dess trånga gränder, ståtliga slott och byråkraternas politiska kamp, men jag 

lyckades aldrig bry mig tillräckligt för att uppskatta det. Jag läste orden, förstod vad de ville 

säga mig, men mina öron förblev döva hur mycket jag än försökte lyssna. Trots den 

intressanta kunskap som detta verk försökte förmedla till mig så var det inte nog för att höja 

min motivation till läsning. Länken mellan motivation och kunskap fanns inte, och kunskapen 

gled mig ur händerna. Jag läste ut boken, och även om jag kommer ihåg bitar ur den än idag 

så är det ändå inte kunskapen den kunde ha förmedlat till mig som stannat hos mig. Det är 

bristen på motivation.  

   Jag brukar även spela Tv-spel ibland. Tv-spel där man skjuter med vapen eller räddar 

prinsessor. Timmar kan flyta förbi utan att jag märker det, och även när jag spelat klart så 

fortsätter jag att prata om spelen i timmar med mina kompisar. Jag har motivation att spela 

dessa trots att jag inte lär mig någonting av det. Jag gör det för att jag tycker att det är 

avkopplande och stimulerande, inte för att jag tror mig lära mig något utav det. Här finns 

heller ingen länk mellan motivation och kunskap, här är det enbart motivation som ges mig.  

    

   Jag insåg efter att ha läst Röda Rummet att kunskap inte alltid innebär motivation, att 

motivation inte alltid föder kunskap, och att kombinationen av dessa två är ovanligt, komplext 

men väldigt, väldigt kraftfullt. Så i denna uppsats undersöker jag denna relation i skolvärlden. 

Jag polariserar dessa två element, ser vad dagens lärare tycker är viktigast och frågar mig 

vilken sorts lärare dagens lärare är. Är de som min gamla lärare, inriktade på kunskap och 
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mindre på vad individen behöver och vill ha? Är de som mina TV-spel, mer inriktade på vad 

individen vill ha än på kunskap? Eller tror de sig kunna använda sig av bägge? 
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2. Frågeställning 
   I denna studie ställer jag mig frågan ”Vad är lärarnas inställning till kanon?”. Följdfrågan 

till detta är: ”Anpassar lärare sin undervisning utefter vilka elever de har?”.  

   Syftet är att utreda lärarnas litteraturval. Är det en kanon eller litteratur anpassad efter 

eleverna som avgör deras val? 

   Dessutom avser jag att ta reda på, genom att jämföra de olika lärarnas svar, om det finns 

några tendenser i lärarnas svar till dessa frågor. Finns här en framträdande inställning? Om så 

är fallet, vilket är den och vad kan detta innebära?  

 

2.1  Problemformulering 

   Min forskning består av att se om lärare tycker att införandet av en officiell skolkanon är att 

föredra eller inte, samt undersöka hur många lärare som anser att de anpassar sin undervisning 

utifrån sina elevers behov. Det intressanta med detta är att man kan se en polarisering mellan 

dessa två frågor.  

   Man skulle kunna säga att en nationellt erkänd skolkanon representerar en tanke om en 

objektiv litteratur. Kanon, som är en lista av litteratur som är väsentlig för människan och 

samhället, hävdar i och med sin existens att det är möjligt att objektivt dela in litteratur i olika 

grader av väsentlighet. Det är i och för sig så att olika människor anser att olika litterära verk 

borde vara en del av kanon, och det är dessutom så att denna lista exkluderar och inkluderar 

nya verk ju längre fram i mänsklighetens ålder vi kommer, men dess premiss är ändock en 

objektivt väsentlig litteraturlista. Allra helst blir detta tydligt när man talar om en skolkanon, 

där en tydlig fysisk lista på litteratur används och anses elementär i skolan.  

   Om kanon representerar det objektiva synsättet i min undersökning, så representerar 

litteraturval utifrån eleverna det subjektiva. Här är det inte tal om någon elementär eller 

väsentlig litteratur för alla, utan snarare litteratur utifrån vad som är väsentligt för individen 

bedömt av en annan individ. Vad som är viktig litteratur är alltså upp till läraren och eleven 

att komma fram till, vilket innebär att olika lärare använder olika litteratur utifrån deras egna 

subjektiva preferenser, insikter och anledningar.  

   Frågan blir då: Är det möjligt att anse att kanon är viktigt och samtidigt välja litteratur 

utifrån elevernas behov?  
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3. Begrepp 
   Vad menar jag då med kanon? I denna uppsats hänvisar jag till kanon som en 

sammanställning av den mest inflytelserika litteratur som världen producerat. En normerande 

litteratur som anses grundläggande för det mänskliga samhället, individen, och historien. I 

denna uppsats är det alltså enbart den litterära kanon jag hänvisar till, vilket är all fiktiv 

litteratur i allt från dikter till romaner som anses grundläggande. 

   Med skolkanon menar jag en utarbetad litteraturlista med utgångspunkt i kanon, officiellt 

och speciellt framtagen för undervisning i skolan med stöd av skolstyrelsen. 

   Med litteratur menar jag enbart skönlitteratur, delvis eller helt fiktiv, i form av romaner och 

dikter, samt utdrag ur dessa. Begreppet litteratur innefattar alltså inte facklitteratur, strikt 

biografiska, läromedelsmässiga, eller på annat sätt akademiska texter.   

 

4. Metod   
   I denna undersökning har jag jämfört och kategoriserat resultat i 7 olika examensarbeten, 

sammanlagt 41 stycken lärare, som behandlar litteraturval och kanon i skolan. Alla uppsatser 

har inriktning Svenska i grundskolans senare del eller gymnasiet, och de är hämtade från olika 

delar av Sverige. Jag har inte haft en utarbetad plan för att redovisa resultat från specifika 

delar av landet, då det inte är min huvudsakliga intention med denna undersökning. Det var 

dock viktigt för mig att få en någorlunda varierad uppdelning, så att det övergripande 

resultatet inte berodde på en viss regions inställning eller uppfattningar i ämnet. En geografisk 

undersökning är ett förslag till vidare forskning. 

   Det är också viktigt att poängtera att jag inte har samlat data från varje enskild intervju i de 

olika uppsatserna, utan istället jämfört vad de olika uppsatsförfattarna valt att ta upp. Detta 

betyder alltså att intervjuernas karaktär och tolkningen av de olika intervjusvaren är hämtade 

från uppsatsförfattarna och inte direkt från de intervjuade. Resultaten av svaren är alltså 

skribenternas och inte min egen. Jag tolkar däremot skribenternas resultat. I vissa fall väljer 

skribenterna att enbart redovisa ett urval av svar, och i dessa fall gör jag likadant. En del 

intervjusvar går alltså förlorade, eftersom några skribenter valt att inte redovisa alla. Vid 

sådana fall så redovisar jag även detta.   
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5. Trovärdighet 
   I denna studie använder jag mig av begreppen kanon, och mer utvecklat: skolkanon. I och 

med att detta är en metaundersökning, där olika undersökare har använt och definierat 

begreppet kanon på olika sätt, så kan det anses svårt att sammanföra de olika uppfattningarna 

av ordet under en och samma kategori. Lägg därtill det faktum att det inte finns någon 

etablerad eller dokumenterad sammanställning av kanon, vilket gör att uppfattningen om 

kanons spännvidd och innehåll blir relativt subjektiv, vilket i sin tur gör begreppet i sig i viss 

mån diffust. Dock finner jag att begreppet är så pass universellt och etablerat att svaren till 

dessa frågor är valida nog att sammanställa. 

   I vissa av dessa arbeten har inte alla lärare blivit frågade vad de tycker om en nationellt 

utarbetad skolkanon, utan enbart vad de tycker om kanon generellt. Dock bedömer jag att 

eftersom de arbeten jag undersökt är undersökningar gjorda i skolmiljö så är en skolkanon 

underförstådd även om den i vissa fall inte är öppet formulerad.  

   Även lärarnas inställning till elevanpassad undervisning redovisas på olika sätt i olika 

uppsatser, vilket innebär att tolkningen av lärarnas svar i några fall till stor del är min egen. 

Jag har dock valt uppsatser som på ett så tydligt sätt som möjligt svarar på denna fråga. 

   Kriteriet för att ett arbete ska ha fått vara med i denna undersökning är alltså, 1: att den 

undersöker lärares inställning till kanon, generellt eller specifikt, och 2: att samma lärare 

svarat på om de anpassar sin undervisning efter sina elever eller inte. 

  

   De arbeten jag undersöker är mestadels av det kvalitativa slaget, där lärare intervjuats, blivit 

ställda följdfrågor och på annat sätt blivit individuellt behandlade av intervjuaren. Jag å andra 

sidan, tittar på dessa svar ur en annan syn, där jag själv inte har möjlighet att ställa följdfrågor 

eller tolka intervjupersonernas svar. Jag tolkar alltså redan tolkade svar. Detta kan på sätt och 

vis ställa till besvär, då tolkningarna av intervjusvaren kan ha blivit feltolkade och/eller 

felaktigt redovisade, och på så sätt förstöra min egen undersökning eftersom statistiken då blir 

felaktig. Det enda som i min mening hindrar mitt arbete från att tappa validitet är för det 

första att de arbeten jag undersöker blivit godkända och inspekterade av handledare och 

examinatorer, och för det andra att eftersom min undersökning är fullt möjlig att göras om och 

tolkas av någon annan så är den fri att styrkas eller ifrågasättas. 
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6. Kanon i historien 
   Ordet kanon kommer ursprungligen från semitiska språk ur grekiskan och kan sägas ha 

betydelsen ”måttstock”, ”norm i största allmänhet” eller ”fulländad gestalt” (Brink 1992:232). 

Kanon används i en mängd olika sammanhang, bland annat inom musik, retorik och 

litteraturvetenskap (Brink 1992:232). Dock kan man säga att kanon har sin grund inom 

religionsvetenskapen, då kyrkan använde begreppet för att etablera en lista över verk som 

ansågs ”gudomligt inspirerade”, skrifter som på grund av sin delaktighet i uppbyggandet av 

den religiösa tron ansågs mer värdefulla än andra skrifter (Brink 1992:232).  

   Det är dock den litteraturvetenskapliga kanon vi är intresserade av i detta sammanhang, och 

här är det inte alls lika lätt att definiera exakt vad kanon är. Brink gör ett försök genom att 

citera Niels Halkjaer där han säger att den svenska definitionen av kanon är en samling verk 

och författare som speglar litteraturhistorien (Brink 1992:233). Han nämner alltså ingenting 

om att skrifterna ska spegla någon sorts övertygelse eller typ av text utan snarare ge en 

korrekt bild av litteraturens historia.  

 

6.1 Svenska skolan och kanon 

   På 1800-talet infördes litteraturläsning i den svenska skolan. I och med detta var det inte 

längre bara kyrkan som fungerade som ett övervakande och normbildande system, utan också 

den svenska skolan (Thavenius 1995:94). På denna tid fanns alltså en kanon, en kanon som 

bestämdes av de högre stående skikten i samhället och som ”kompletterade den religiösa 

litteraturen med moraliserande berättelser, historiska framställningar, praktiska handböcker 

i nyttiga ämnen, hälsoläror och någon svensk skönlitteratur." (Ibid). Denna kanon existerade 

för att lära ungdomarna vad man ansåg att de behövde veta för att klara sig i livet. Det 

existerade en rädsla för en okontrollerad läsning som var tvungen att styras in på rätta banor 

(Thavenius 1995:97), och i slutet av 1800-talet, kanske som en följd av detta, publicerades 

Öfversigt af svenska språkets och litteraturens historia som skulle ge läroverket ett rejält verk 

att stödja sig mot i valet av litteratur för dess studenter (Thavenius 1995:98). Tack vare detta 

verk så rådde det i 1900-talets början ”ingen tvekan om […] en stabil kanon i läroverket” 

(Thavenius 1995:104). 

   Denna skolkanon var stark under 1900-talets början, men efter andra världskrigets hemska 

plågor förändrades bilden på litteratur. Istället blev det nu viktigare att elever i skolan skulle 

få stimulans för att öka deras litteraturintresse. Man skulle kunna säga att fokusen på 

individen växte sig starkare medan kanons inflytande försvagades. Detta väckte kritiska 
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röster, man menade att undervisningen saknade sin sammanhållande kraft och att elever fick 

allt för skilda utbildningar. Vissa gick till och med så långt som att kalla denna nya 

undervisningsinriktning för ord som ”lekstuga”. (Thavenius 1995:112).  

   Thavenius menar att svenskämnet har förändrats genom åren från att gå från kanoninriktad, 

till dagens mer elevinriktade undervisning. Med utgångspunkt ur skolverkets riktlinjer (mer 

om det i avsnittet ”Vad säger Skolverket?”) så kan man se att detta uttalande stämmer. Dock 

är det viktigt att komma ihåg att den svenska inte alltid har haft denna inställning, utan att det 

faktiskt funnits en relativt etablerad skolkanon i den svenska skolan.    

 

7. Den eviga kanondiskussionen 
"Kanon ger (...) näring åt en dualism i kulturen mellan det psykiskt progressiva och det 

psykiskt regressiva som klyver människan i två hälfter." 

(Thavenius 1995:126) 

 

   Kanons vara eller icke vara har länge varit, och är fortfarande, en stor debatt inte minst inom 

litteraturvetenskapen. Ett framträdande problem med kanon är som jag nämnde tidigare, att 

kanon är väldigt svårdefinierat. Hur definierar jag kanon? Hur definierar andra kanon? Hur 

tycker jag att en kanon borde se ut, och vad tycker andra? Finns det en kanon, och är det ens 

möjligt för en sådan att existera? Alla dessa frågor försvårar situationen eftersom kanon 

upplevs på så olika sätt på så många olika plan.  

   ”För att förstå vad kanon är måste man frångå tanken att det bara är en samling texter ur 

ett rent litterärt synsätt och istället se det som ett historiskt och socialt fenomen.” säger 

Thavenius (1995:125). Vare sig man håller med om detta, eller väljer att se på litteratur helt 

utefter hur den är uppbyggd och skriven ”i sig själv”, så belyser detta citat en stor skiljepunkt 

i kanondebatten. Om man ser på kanon som ett socialt fenomen så måste man ställa sig 

frågande till om detta är positivt eller negativt. Brink & Nilsson säger att ”Kanon har enligt 

kritikerna genomgående varit ett uttryck för den dominerande klassens kultur […]” och att 

den inte anses ”omfatta det ’vanligt folk’ egentligen läser […]”(2006:28). Det finns enligt 

kritikerna alltså en rubbad maktbalans här, där valet av kanonlitteratur inte är en demokratisk 

process. Istället menar kritikerna, enligt Brink & Nilsson, att kanon är ”vit, västerländsk och 

protestantisk” (2006:28). Till detta tankesätt hör även feministiska tankar om uteslutandet av 

kvinnliga författare, vilket Thavenius tar upp när han säger att Harold Blooms lista över 856 

kanoniska författare enbart innehåller ca 6 % kvinnor (1995:125). 
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   Försvararna av kanon menar å andra sidan att kanon inte alls är en produkt av en rubbad 

maktbalans, utan att den är ”universell, tidlös och allmänmänsklig […]” (2006:28). Detta gör 

kanon livsviktig för samhällets och människans fortsatta välmående och fortlevnad, där den 

utvalda kanonlitteraturen följer med oss i tiden och ger oss en gemensam stomme av 

kvalitetslitteratur att luta oss mot. Denna litteratur förmedlar ”[…]de kunskaper som krävs för 

att kunna deltaga i samhällslivet” (2006:24), så att kommunikationen inte bryter samman; och 

det är det moderna samhället som aktivt måste skapa ramar för att detta ska vara möjligt 

(Hirsch enligt Thavenius 1995:124). Till exempel så har E.D. Hirsch som en lösning på 

problemet om samhällets behov av gemensamma referensramar föreslagit en lista på 5000 

nödvändiga ord, fraser, årtal, etc. som en samhällsmedborgare bör känna till (Brink & Nilsson 

2006:25) Detta anses extremt av många, men grundtanken är ändå att utan en gemensam 

referensram så kan man i ett samhälle inte kommunicera och relatera till varandra tillräckligt. 

Barbara Herrnstein Smith håller dock inte med om detta, utan säger att vad som krävs för att 

kunna kommunicera är inte en gemensam grund eller identitet, utan att människor behöver 

förmågan att diskutera skillnader (Thavenius 1995:124). 

    

8. Kanons två sidor 
"Clearly, English teachers must be able to change their literature programs in light of 

changing tastes and student needs, as they have apparently been doing regularly since the 

turn of the century. On the other hand, they are also responsible [...] for creating and 

cultivating common ground through the literature they teach in all its many forms." 

(Stotsky 1991:13) 

 

   En förlängning av kanondiskussionen i den litteraturvetenskapliga världen är diskussionen 

kring kanons existens i skolan. Likt diskussionen bland litteraturvetarna så är kanons 

förekomst i skolan lika svår och komplex, och även här finns det två sidor av samma mynt.  

 

   Jim Burke uttrycker sig i sin artikel ”Canon Fodder”, negativt till användningen av 

kanonlitteratur om elever inte kan ta den till sig: "The stacks of Dickens, (...) the Brontes, and 

other important writers and their works stand like bricks in a wall that bar today's 

increasingly diverse and disaffected students from reaching the literature that would speak to 

their own experience." (1993:56) Han menar att det inte finns några heliga böcker som alla 
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borde läsa för att ha berikande liv, att elever i den moderna tiden har med sig upplevelser och 

erfarenheter som den äldre, klassiska litteraturen inte bemöter (1993:57). Det finns här alltså 

en bristande förståelse för äldre litteratur hos dagens ungdomar eftersom de helt enkelt lever i 

en annan tid med andra regler och levnadssätt. Dessutom, säger han, så kan kanoniseringen av 

äldre litteratur ge eleverna intrycket av att ingen värdefull litteratur har skrivits sedan den 

äldre kanonlitteraturen (1993:57).  

   En rivaliserande artikel skriven av Sandra Stotsky, publicerad 2 år tidigare, uttrycker dock 

en annan syn på användandet av kanonlitteratur med elever, eller snarare vad som händer vid 

bristen av det: "[...] are we patronizing many less able readers and denying them an 

opportunity to become acquainted with longer, more thematically complex, and lexically 

challenging works?" (1991:12). Medan Burke hävdar att elevers brist på igenkännande kan 

skapa ett problem, kanske för att eleverna då tappar intresset att läsa, så hävdar Stotsky 

snarare att det finns en risk att vi underskattar eleverna, och på så sätt kanske berövar dem 

läsupplevelser som ger dem möjlighet att uppleva saker bortom deras vardag. 

   Även Thavenius tar upp denna fråga då han beskriver en undersökning gjord av Gunn 

Malmgren. Malmgren undersökte inställningen till litteraturundervisning i olika klasser och 

dess lärare. Till exempel beskrivs en undersökning där en klass motsätter sig 

litteraturundervisning. Denna klass hade under en period två lärare med helt olika 

utlärningsstilar. Den ena var "öppen inför elevernas kultur" och ville "förhålla sig till deras 

erfarenheter och intressen" (1995:116-117). Denna lärare tyckte inte att det var någon ide att 

tvinga dem att läsa litteraturhistoria om de inte kan bli intresserade av det. Den andra däremot, 

ville ge eleverna någonting de inte får på annat sätt och som kan verka som en motvikt mot 

deras egen kultur (1995:117). Thavenius sammanfattar de båda stilarna såhär:  

"I ena fallet blir elevernas kultur en tillgång, i det andra en brist […] i ena fallet styrs 

litteraturvalet mer av läraren och eleverna, i det andra av en nedbantad kanon." (1995:117) 

 

   Dessa två åsikter verkar vara huvudpunkterna i den här debatten, problemet mellan att knyta 

an till eleverna kontra ge dem nya erfarenheter och upplevelser.  

 

9. Vad säger skolverket? 
   För att överhuvudtaget kunna ha en diskussion kring kanon och elevorienterad undervisning 

så krävs det naturligtvis att man tittar på de nuvarande bestämmelserna kring undervisning i 

skolan.  
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   Till att börja med så säger läroplan Lpf94 att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” samt att ”All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas 

allsidiga utveckling.”. Det råder genom hela läroplanen en röd tråd som strängt betonar 

utbildningens anpassning efter individen. Vad är det då individen skall lära sig? Jo den ska 

bland annat få ”ett historiskt perspektiv, som bl.a. […] utveckla[r] beredskapen inför 

framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till dynamiskt tänkande.” 

dessutom står det att läraren ska ”se till att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap”. 

Man märker tydligt att läroplanen inte går in på specifika kunskaper, utan talar snarare om 

kunskap i breda termer.  

   Om man däremot tittar på kursinformationen för svenska på gymnasial nivå så blir kraven 

och målen aningen mer specifika. ”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna 

stärka den personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och 

förmågan till analys och ställningstagande.” Här nämns även att målet är att eleven ska 

kunna förstå sig själv och andra i ett historiskt och kulturellt sammanhang.  

   Mer specifikt för litteraturundervisningen, och därigenom detta arbete, så nämner 

kursplanen att eleven ska ”tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och 

kulturer” samt ”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” och ”genom olika texter och medier blir förtrogen med 

grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden men också medveten om 

destruktiva krafter att reagera emot”. 

 

   Intressant nog så nämner skolverket aldrig, varken i Lpf94 eller i kursplanen för svenska, 

några specifika kunskaper vad gäller skönlitteratur. Man talar om att eleverna ska vara belästa 

i verk från olika tider och kulturer, men några specifika exempel eller krav presenteras aldrig. 

Här nämns ingen specifik litteratur, och uttrycket kanon lyser helt med sin frånvaro. Istället 

ligger tonvikten på individanpassningen, att eleverna ska få bästa möjliga chans att utifrån 

egen förmåga och kunskaper vidareutvecklas, framför allt på det personliga och analytiska 

planet. Samtidigt betonas lärarens uppgift att göra detta möjligt. 

 

10. En annan undersökning 
   Lars Brink och Roy Nilsson presenterar i sin bok ”Kanon och tradition” (2006) en studie 

gjord på olika sorters lärare, angående deras inställning till litteratur och kanon i sin 
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undervisning. Eftersom jag gör en liknande studie själv så finner jag det relevant att 

åtminstone i korta drag redovisa resultaten de fick i sin undersökning.  

   Lärarna fick i en enkät svara på frågor gällande deras egen litteraturundervisning. De fick 

därefter en mängd alternativ att ta ställning till genom att välja ut de fem som de ansåg 

viktigast för sin undervisning och sedan rangordna dem. Resultaten nedan visar alltså hur 

många av lärarna som valde de olika alternativen bland sina topp-5. Jag kommer här inte att 

presentera undersökningen i sin helhet på grund av dess omfattning, men däremot känner jag 

behov av att presentera de svar som är relevanta för mitt eget arbete1

 

.  

   Sammanlagt tillfrågades 25 stycken gymnasielärare. 

 

”Vad ser du som det angelägnaste textinnehållet i den litteraturundervisning som du 

bedriver?”. 

24/25 valde ”Västerlandets litteratur” 

16/25 valde ”Vår nationella kanon” (2006:156) 

6/25 ”[…]texter väljs enbart utifrån elevers behov eller utifrån vad som är möjligt att läsa med      

         någon behållning för eleverna” (2006:158) 

 

   Svaren på den första frågan tyder på att en kanoninfluerad undervisning råder. Om man 

sammanför ”Västerlandets litteratur” och ”Vår nationella kanon” och kallar denna punkt 

kanon så väljer hela 80 % av alla lärarna en kanoninfluerad undervisning bland sina topp-5. 

Medan enbart 24 % väljer att helt basera undervisningen utefter elevernas behov.  

 

”Vad anser du vara det mest utmärkande för ämnet du undervisar i?” 

18/25 ”Ett utbildningsämne” 

9/25 ”Vetenskapligt förhållningssätt/kritiskt tänkande” 

15/25 ”Demokrati och värdegrundsämne” 

14/25 ”Utvecklar läslust” 

2/25 ”Erfarenhetspedagogiskt ämne” (2006:162) 

 

                                                 
1 Den fullständiga statistiken finns i Brink & Nilsson (2006:156,162) 
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   Den andra frågan visar att majoriteten av lärarna, närmare bestämt ca 72 %, ser 

undervisningen som ett utbildningsämne, medan en väldigt liten del, ca 8 %, ser till den 

erfarenhetspedagogiska sidan. Det ska dock tilläggas, att vid närmare utredning så visade det 

sig att många av lärarna som deltog i undersökningen faktiskt gav svar som ”vittnar om att en 

försiktig erfarenhetspedagogisk hållning […]” (Brink & Nilsson 2006:166). Det verkar alltså 

som att många lärare har åsikten att detta är viktigt trots att de inte rankar detta speciellt högt i 

jämförelse med andra punkter. Inte heller alla lärare visste vad begreppet 

erfarenhetspedagogik innebar, vilket kan ha betydelse för den låga andel lärare som valde, 

eller inte valde, detta som en av sina topp-5. Dock var det viktigt för många lärare att 

litteraturen utvecklar elevernas läslust, någonting som skulle kunna tyda på en elevanpassad 

inställning. Frågan är dock hur lärarna ser på relationen utbildningsämne gentemot läslust, 

vilken är det som får ge vika vid en eventuell krock av intressen? 

 

   Vad kan man då dra för slutsats av denna undersökning? Som det verkar i relationen kanon-, 

gentemot elevanpassad undervisning så har lärarna tagit ett starkt ställningstagande för kanon. 

Det finns tendenser till elevanpassning eftersom ungefär hälften av lärarna säger att de är för 

läslust, samt att Brink och Nilsson hävdar att många lärare uttrycker åsikter som tyder på 

erfarenhetspedagogiska inställningar. Dock måste man säga att baserat helt på enkätsvaren så 

är det en övervägande majoritet som tenderar att se litteraturundervisning ur ett kanoniserat 

kunskapsperspektiv snarare än ett individuellt anpassat sådant. 

 

Undersökning 

11. Lärarna om kanon 
      När jag läste och analyserade dessa 7 arbeten insåg jag att inställningen till kanon bland 

lärare i skolan på många sätt liknar den pågående debatten kring kanon som infinner sig i de 

akademiska kretsarna. Fördelningen av antalet lärare som var för, respektive mot, kanon var 

ganska jämbördigt. Utav de 41 stycken lärarna i undersökningen så var cirka 29 % av lärarna 

för kanon respektive 41 % mot. Dock ska det tilläggas att bortfall på grund av osäkerhet, eller 

uteblivet svar, var stort. Hela 30 % av lärarna tar inte ställning på grund av otydliga eller icke 

redovisade svar, vilket är ett extremt stort bortfall. Detta innebär att dessa siffror inte kan ses 

som ett definitivt svar eftersom så pass många lärare inte tagit ställning på ett tydligt sätt 

undersökningarna och därför inte blivit klassade av undersökarna. Vad vi däremot kan se är 

att uppdelningen ändå är relativt jämbördig, ingen av dessa sidor har en markant majoritet. 
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   Bland lärarna som hävdade att kanon inte är att föredra var den vanligaste motiveringen att 

användandet av kanon hotade inlärningen och motivationen hos de individer som hade 

bristande intresse för litteratur eller bristande kunskaper i det svenska språket i allmänhet. 

Denna motivering visar kraftiga tendenser till en mer elevanpassad litteraturundervisning, 

vilket jag kommer att behandla mer i nästkommande avsnitt, men det är intressant ur kanons 

synvinkel att detta är den största anledningen till varför vissa lärare är skeptiska till kanon. 

   En annan tendens jag sett när jag granskat dessa arbeten är att en anledning till lärarnas 

skepticism till kanon tycks vara yrkesstolthet. Man menar att lärarna själva borde kunna 

bedöma vilken litteratur som är mest passande och viktig att ha med i undervisningen. Man 

skulle kunna kalla detta för en sorts elevanpassad inställning, men dessa lärare verkar snarare 

syfta mer på att kanon ifrågasätter lärarens kompetens. Man menar att en obligatorisk lista 

skulle ta ”[…] bort svensklärares legitimitet när det gäller val av skönlitteratur.” (Hallberg 

och Håkansson 2008:32) och att man skulle bli för styrda i sitt arbete. Dessutom frågar de sig 

vem som skulle utforma en eventuell skolkanon. Underförstått så verkar det som att lärarna är 

tveksamma till att lämna ifrån sig den rätt de nu har till litteraturval till någon av högre 

ställning. Kanske för att de ifrågasätter om någon skulle kunna avgöra vad som är viktigast 

för deras elever bättre än de själva, samt hur detta skulle gå till. 

   Det fanns lärare som verkade lockade av tanken på en lista som skulle kunna revideras och 

omarbetas (antagligen på ett sätt där lärarna själva får vara delaktiga) men som ändå tyckte att 

införandet av en sådan skulle vara ett steg i fel riktning. Detta kan tolkas som att de tycker att 

en sådan lista vore en teoretisk bra sak, men att de är tveksamma till hur detta praktiskt skulle 

genomföras. Att arbetet skulle bli för omfattande och för svåröverskådligt för att det skulle 

vara ett resonabelt alternativ.   

 

   Bland de lärare som tyckte att kanon är någonting att föredra finner man en inställning som 

är väldigt lik E.D. Hirschs övertygelse om att kanon behövs för att stärka den gemensamma 

referensramen i samhället. Man menar alltså att en för löst hållen litteraturundervisning kan 

skapa klyftor mellan elever eftersom dessa då lämnar skolan med helt olika kunskaper och 

upplevelser: "Han avslutar med att konstatera att svenska elever inte får med sig en likvärdig 

kunskapsbas när de avslutar sina gymnasiestudier och att detta är en icke-önskvärd 

utveckling." (Lindholm och Johansson 2007:26). En annan lärare menar att man med 

införandet av kanon skulle vara garanterad att alla elever åtminstone skulle ha med sig en liten 

del av kulturarvet när de lämnar skolan. 
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   En förlängning av denna åsikt om likvärdig kunskapsbas är rättviseaspekten. Man menade 

att en likvärdig skolgång, i detta fall litteraturkunskap, är nödvändig inte bara för att eleverna 

ska ha samma kunskapsbas att stå på i livet utan man tycks även mena likvärdighet i fråga om 

betygssättning. En gemensam kanonlista för alla skolor skulle kräva mer likvärdiga litterära 

kunskaper hos landets alla elever eftersom de alla skulle läsa samma litteratur, vilket skulle 

hjälpa till att minska betygsklyftor och orättvisor.   

   Även de som uttryckte en negativ inställning till kanon i skolan kunde se vissa positiva 

aspekter med ett sådant införande. Man uttryckte sig positivt till effekterna av en skolkanon 

som skulle fungera mer som en riktlinje, ”[…]att den skulle kunna fungera som en guide[…]” 

(Hallberg och Håkansson 2008:32) snarare än en obligatorisk lista att följa slaviskt. Vissa 

menade att en sådan lista skulle vara extra användbart för nya lärare som har svårt att avgöra 

vilken litteratur de ska använda sig av. 

 

   Som jag sade i början så fanns det ett stort mörkertal i min undersökning, där många lärare 

på olika sätt inte redovisade ett, i min mening, tillräckligt tydligt ställningstagande. Några 

stycken blev helt enkelt inte redovisade av undersökaren, medan vissa uttryckte sympatier för 

båda sidor utan att ta ställning med någon av dem och vissa var diffusa och otydliga i sina 

svar. Anledningen till detta kan vara att förvånande många lärare inte hade någon relation till 

begreppet ”kanon”. Vissa var osäkra, medan andra inte visste vad begreppet innebar 

överhuvudtaget. Detta försvårade inte bara min undersökning, det försvårar också den 

övergripande debatten kring kanons vara eller icke vara i skolan eftersom risken för brist på 

kunskap och insikt i problematiken kring kanon får mig att ifrågasätta lärarnas insikt och 

kunskap kring problematiken i deras egen litteraturundervisning.      

 

12. Lärarna om elevanpassning 
   I min andra del av undersökningen tittade jag på lärarnas inställning till en elevanpassad 

undervisning. Bland de tillfrågade lärarna så var åsikten klart övervägande åt ena hållet, där 

ca 92 % på något sätt nämnde att det var viktigt att anpassa litteraturval och undervisning 

utefter eleverna, medan enbart ca 2 % inte markerade att detta var en del av deras 

undervisningsprocess. Resterande var otydliga. Naturligtvis är detta också en tolkningsfråga 

beroende på vad uppsatsförfattarna valt att fokusera på och delge i sin undersökning, men å 

andra sidan visar ”nej-svaren” på en helt annan inställning till undervisning än vad ”för-sidan” 
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uttrycker. ”Nej-sidan” är tydligt underrepresenterad, men det finns ett antal kommentarer som 

är av intresse: 

   I valet av litteratur i undervisningen så säger en lärare att det är hennes ”åsikter kring vad 

som är viktigt som styr”, och detta verkar vara det huvudsakliga urvalssättet (Andén 2006:18). 

Samma lärare uttrycker också en tanke om att även läroplanerna styr hennes val, men att detta 

har en väldigt liten del med valet att göra eftersom läroplanen är så pass öppen och diffus 

(Ibid). Läraren väljer alltså litteratur som hon själv uppskattar, snarare än någonting baserat på 

de elever hon har. I den här lärarens fall så verkar hennes litteraturval vara rätt så 

kanoniserade. Åtminstone verkar hon använda sig av kanontrogen litteratur, för hon medger 

senare att vissa elever tycker att det är tråkigt att läsa om ”massa döda gubbar” (Andén 

2006:19). Intressant nog så väljer hon att kommentera detta genom att säga att skolan inte 

bara handlar om att ha roligt. Här ser det ut att finnas en inställning till 

litteraturundervisningen där läslusten hamnar långt ner på prioritetslistan, medan 

litteraturundervisning för den här läraren främst verkar prioritera bildning. Denna inställning 

verkar vara i linje med det som redovisas i Brink och Nilssons undersökning (se stycket ”En 

annan undersökning”).     

    

   Bland de 92 % som sa att de på något vis såg till att anpassa sin undervisning utefter sina 

elever fanns en återkommande tanke om att ”det är bättre att eleverna läser vad som helst, än 

att de inte läser något.” (Andersson och Johansson 2006:20). Här infinner sig en nästan 

hopplös stämning bland vissa lärare. De verkar uppfatta vissa elever som så pass ointresserade 

och omotiverade av läsning att innehållet inte är i närheten så viktigt som det faktum att de 

läser överhuvudtaget. Inställningen till litteraturundervisningens primära syfte är alltså raka 

motsatsen till vad de lärare som inte anpassar undervisningen efter eleverna tycker att den är, 

eftersom de lärarna är mer noggranna med kvaliteten på det deras elever läser. Det finns alltså 

här en glidning mellan det litteraturvetenskapligt bildande och det som är elevbetonat.  

   Vad kan då detta bero på? En lärare nämner att man inte ska ”tvinga alla elever att läsa, 

eftersom vissa är lässvaga” (Andersson och Johansson 2006:13), medan en annan 

kompletterar denna tankegång med: ”Alla kan till exempel inte läsa ’En världsomsegling 

under havet’” (Ibid). Kan det vara så att den mer elevanpassade litteraturundervisningen 

gynnar de som har problem att ta viss litteratur till sig, men missgynnar de elever som kan 

det? Finns det inte en risk att den så kallade elevanpassade litteraturundervisningen i själva 

verket bara blir en annan sorts generalisering, där lärarna istället för att ”tvinga på” eleverna 

kanonlitteratur istället enbart serverar dem anpassad litteratur av ren underskattning?  
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   Om man däremot förutsätter att lärarna med elevanpassad undervisning menar detta på ett 

individuellt anpassad sätt, så kan man tolka uttalanden som att: ”litteratur inte alltid måste 

handla om kvalitet, eftersom det är individuellt vad kvalitet är” (Andersson och Johansson 

2006:32) som att det bland dessa lärare finns en medvetenhet i att behandla elever som 

individer snarare än grupp, vilket är helt i linje med skolverkets officiella riktlinjer.  

   Med elevanpassad undervisning så behöver man nödvändigtvis inte heller mena litteraturen 

man läser, utan också på sättet man väljer att behandla den valda litteraturen. En lärare 

uttryckte till exempel åsikten att det är viktigt att ”ta upp vad eleverna har med sig i bagaget, 

det vill säga vad de ser på TV eller dylikt, och koppla detta till den litteraturen som läses i 

klassrummet" (Hallberg och Håkansson 2008:34). Vilken litteratur hon väljer att behandla 

med sina elever framkommer inte, men tydligt är dock att hon försöker anpassa arbetssättet 

utefter eleverna, oberoende av vilken litteratur de läser.  

 

   I valet av elevanpassad litteratur finns det en framträdande strategi som används av flertalet 

lärare. Denna går ut på att eleverna själva får välja vilken litteratur de ska läsa bland ett antal 

titlar framtagna av läraren. Detta är särskilt vanligt vid temaarbeten, ett exempel är att klassen 

arbetar med Renässansen och inom detta tema själva får välja mellan ett antal titlar som 

behandlar detta. På så vis anser lärarna att de använder sig av elevanpassat litteraturval, 

eftersom det är eleven själv som utifrån vissa bestämda ramar själv får välja den litteratur som 

passar denne. Mycket ansvar vilar då på läraren, att denne är kapabel nog att sätta ramarna så 

pass omsorgsfullt att alla elever känner att deras behov tillfredsställs och bemöts. Man kan 

också fråga sig om denna sorts elevanpassning verkligen gagnar elevens utveckling, eller om 

eleven istället väljer storlek och svårighet på en bok utifrån sin motivationsgrad istället för 

behov.   

 

13. Kanon eller elevanpassning? 
   Låt oss ta ett ögonblick att sammanfatta ställningstagandet som dessa lärare har tagit. Ca 29 

% av de tillfrågade lärarna uttryckte att de var för kanon, medan ca 41 % uttryckte en negativ 

inställning. Ca 92 % sade att de på något sätt använde sig av en elevanpassad undervisning 

medan enbart ca 2 % uttryckte det motsatta.  

   Vi kan dra ett par intressanta slutledningar från detta. För det första så innebär resultaten att 

det finns lärare som är positivt inställda till både kanon och elevanpassad undervisning. Detta 
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är intressant eftersom man kan fråga sig om det är praktiskt möjligt att bedriva undervisning 

som innefattar kanon och samtidigt anpassa detta utefter eleven. Detta skall vi diskutera 

senare, då det är detta jag diskuterar i inledningen och är av stor vikt för detta arbete. 

      

   Tydligt är här också att den sammanlagda majoriteten uttryckte en negativ inställning till 

kanon samtidigt som de ansåg det viktigt att anpassa undervisningen utefter eleverna. 

Intressant nog så går detta tvärs emot Brink och Nilssons undersökning som jag tidigare 

redovisat. I deras undersökning så valde en övervägande majoritet en kanoninfluerad 

undervisning och en relativt liten del en undervisning helt utefter elevernas behov. Det ska 

dock tilläggas att undersökningssättet i deras undersökning skiljer sig från min. Men även om 

dessa teknikaliteter skiljer sig åt så kan man ändå se att tendenserna i de båda 

undersökningarna är markant olika. Vad detta kan bero på är väldigt svårt att säga. När Brink 

och Nilsson talades vid med några av deras lärare så tyckte de sig se en mer 

erfarenhetspedagogisk inställning än vad deras formulärundersökning gav sken av. I min 

undersökning använde jag mig av arbeten där alla lärare blivit intervjuade. Kanske är det så 

att lärarna uttrycker olika åsikter beroende på vilket sorts svarsscenario de ställs inför. Är det 

möjligt att personerna när de tvingas välja mellan ett antal svarsalternativ genom att placera ut 

poäng på ett papper blir mer byråkratiska? Är det också möjligt att personer som sätts i en 

argumenterande situation stimuleras att spekulera mer? Kan det vara så att kanon upplevs som 

mer konkret än elevanpassning och att det därför är lättare att ta ställning för kanon i en 

situation som kräver mer konkreta beslut? Det är möjligt att det är så. 

 

   Om vi fokuserar helt på min undersökning så kan vi helt säkert fastslå att majoriteten av 

lärarna väljer att anpassa sin undervisning utefter elevernas behov. Det finns ett visst bortfall 

här, samt en liten minoritet av lärare som uttrycker sig på ett sätt som tyder på att de inte 

anpassar sin undervisning, men på det hela taget så uttrycker de flesta lärare (92 %) en strävan 

efter en elevanpassad undervisning. Detta är helt inom skolverkets riktlinjer, så att resultatet 

skulle luta åt detta håll är måhända inte så överraskande.  

   Men om detta resultat ska ställas mot resultatet av lärarnas kanoninställning så blir det lite 

mer problematiserat. När det gäller lärarnas ställningstagande till kanon så har majoriteten av 

lärarna valt att uttrycka en negativ inställning till införandet av en sådan, men resultatet här är 

inte lika tydligt. Detta eftersom bortfallet är stort, främst på grund av otydliga svar samt ett 

fåtal ej redovisade. På grund av detta så faller undersökningen aningen platt eftersom så pass 

många av de tillfrågade inte redovisar sina svar.  
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   Vad som dock är slående, om vi väljer att se på kanon och elevanpassning som två 

motpoler, är att av de lärare som svarat så tyder svaren inte på att de ser dessa som motpoler. 

Istället tyder svaren på att det är möjligt att både vara positivt inställd till kanon och använda 

sig av en elevanpassad undervisning, eftersom samma stora majoritet som valde elevanpassad 

undervisning inte reflekteras i antalet negativt inställda till kanon. Om man kopplar denna 

inställning till den stora kanondebatten så visar det i mångt och mycket att lärarna har en 

annan inställning till kanon än vad många forskare har. Detta eftersom ett av de stora 

argumenten mot införandet av kanon i skolan är just att detta skulle hota den individuella 

elevens chanser att få den undervisning denne behöver. Detta verkar många av lärarna alltså 

inte hålla med om.   

    

   Man kan fråga sig hur denna glidning kommit till, hur det kommer sig att vissa lärare tycker 

sig se en kombination av dessa två motpoler. Som jag sagt tidigare så finns det ett antal lärare 

som kan se nyttoaspekten av en kanon i ett rent stödsyfte, där en kanonlista fungerar som stöd 

för lärare som är fundersamma över vad de bör ta upp. Kanske är det så att denna inställning 

smygit sig in i deras svar och att man på så sätt kan se att elevanpassning och kanon kan 

användas samtidigt, om det är läraren som själv får välja när och hur dessa arbetssätt ska 

tillämpas. En annan orsak kan vara många lärares ovetskap om kanon och dess innebörd, 

vilket kan göra att linjen mellan elevanpassning och en officiell kanonlista blir suddig.  

 

   Allt som allt så är svaren i min undersökning inte så tydliga som man skulle önska. Ännu 

mindre tydligt blir det om man lägger därtill Brink och Nilssons undersökning på samma 

tema, eftersom deras resultat visar en omvänd inställning mot för min. Vad man dock kan 

säga, är att resultatens otydlighet avslöjar någonting i sig självt. Nämligen att lärarnas 

oenhetliga svar visar att frågan ”kanon eller elevanpassning” är långt ifrån besvarad. Att 

kanons varande i skolan fortfarande är aktuellt för debatt och att elevanpassningen, som 

skolverket i nuläget lyfter fram, också behöver debatteras i relation till kanon.            
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14. Slutsats 
   Som jag nämnt i min redovisning av skolverkets riktlinjer så ligger betoningen i den 

svenska skolan idag på elevanpassad undervisning där lärarens främsta mål skall vara att 

utbilda och stimulera individen. Till skillnad från 1800-talets slut så finner vi idag, enligt 

skolverkets riktlinjer, inga tecken på att en kanon är rådande i dagens skola. Detta trots att det 

finns ett antal förespråkare för att en sådan borde träda i kraft. Deras kanske starkaste 

argument är rättviseprincipen, då en officiellt erkänd kanonlista i skolan potentiellt skulle 

kunna jämna ut de betygsklyftor som råder i skolan idag. Till sitt försvar säger motståndarna 

att detta riskerar att skada de individer som av diverse anledningar inte kan ta denna litteratur 

till sig, vilket innebär att rättvisa skipas på det betygsmässiga planet men inte på det 

individuella, eftersom detta skulle innebära att elever med olika behov får samma behandling. 

Likna detta vid en läkare som behandlar alla patienter med samma medicin, oberoende av 

symptom.       

 

   Jag försökte i detta arbete att ställa dessa två diskussioner om kanon och elevanpassning 

mot varandra och i relation till varandra, och jag fann att många av de lärare som ansåg sig 

använda sig av en elevanpassad undervisning samtidigt uttryckte ett stöd för införandet av 

kanon eller kanon i allmänhet. Jag ställer mig frågande till detta, eftersom dessa lärare 

uttrycker en vilja att använda sig av kanons objektiva inställning till litteratur i ett 

sammanhang som ska se till varje elevs individuella behov. Man förutsätter då att vad som 

anses som objektiv kunskap kan samverka med subjektivt elevanpassad undervisning, vilket i 

min mening är en ekvation som är väldigt svår att lösa.   

   Det kan också vara viktigt att ifrågasätta sanningshalten i de uttalanden som dessa lärare har 

gjort. De lärare som har uttryckt en positiv inställning till kanon i skolan och samtidigt påstått 

sig använda sig av en elevanpassad undervisning har, om man ska tro dem själva, löst min 

komplexa ekvation. Jag föreslår vidare forskning för att undersöka hur detta görs möjligt, men 

om vi antar att de inte lyckats lösa detta problem på ett tillfredsställande sätt så finns här en 

risk att de inte följer de riktlinjer som skolverket satt upp. Jag menar att det är möjligt, troligt, 

att lärare som uttrycker en positiv inställning till kanon använder sig av kanon i sin 

undervisning, och därigenom inte ser till elevernas individuella behov till den grad som 

skolverket önskar och därför bryter mot dessa av skolverket uppsatta riktlinjer.  
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   Relationen kanon - elevanpassning är komplext och även om det skulle finnas lärare som 

lyckas balansera på denna otroligt tunna linje med framgång på båda sidor så vågar jag ändå 

påstå att det finns lärare som på grund av denna komplexitet inte lyckas. Detta innebär att det 

kan finnas ett stort problem i skolan där viljan till utlärandet av kunskap och viljan att anpassa 

detta efter individen fäller krokben för varandra och riskerar att bli ett problemfyllt mellanting 

där inget av dessa utförs med en tillräckligt hög standard.  

   Kanondebatten har länge varit het och är det ännu, och elevanpassad undervisning är starkt 

betonad idag. Vilket som borde ta mest plats är inte jag rätt person att uttala mig om. Däremot 

tycker jag att relationen borde problematiseras, och jag tycker att jag i detta arbete tydligt har 

visat varför. Frågan är nu – tror du att objektiv kunskap kan förmedlas på ett subjektivt sätt? 

Om ja, hur då? Om nej, vilket är då viktigast? 

 

Sammanfattning och slutord 
   Jag har i detta arbete undersökt lärares inställning till kanon, samt deras inställning till 

elevanpassad undervisning i ett försök att ställa dessa två undervisningsprinciper mot 

varandra. Jag har med hjälp av källor medvetet redovisat diverse åsikter för och emot kanon 

samt belyst tanken om en elevanpassad undervisning i ett försök att på ett så tydligt sätt som 

möjligt visa läsaren hur dessa två principer kan konkurrera med varandra. Redovisningen av 

mitt källmaterial kan anses onödigt eller som ett magert skrap på ytan, men jag har ansett det 

nödvändigt att redovisa dessa ståndpunkter och åsikter eftersom majoriteten av dessa uttrycks 

av de lärare som deltagit i undersökningen, så väl som av framstående forskare.  

    

   Vad har vi då kommit fram till? Jo, för det första att bristen på kanon i kursplaner och 

ämneskriterier inte stämmer överrens med lärarnas inställning till kanon, eftersom ungefär 

hälften av de ställningstaganden lärarna gjorde visade en positiv inställning. Vi har dessutom 

slagit fast att en tydlig majoritet av lärarna anser sig utöva en elevanpassad undervisning, helt 

i linje med skolverkets krav och riktlinjer. Vi har utifrån dessa två resultat, kompletterat med 

den övergripande kanondebatten, problematiserat och diskuterat deras förhållande gentemot 

varandra och ställt oss frågande till deras samexistens.  

   Jag yrkar starkt på ytterligare forskning och diskussioner i frågan på skolnivå, både bland 

verksamma lärare och ansvariga inom läroverket. Detta är en viktig fråga som, om den förblir 

obesvarad, riskerar att försvaga elevernas möjlighet till den bästa möjliga utbildningen. 

Möjligheten som de har rätten att få.    
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16. 

 

Bilaga 

Appendix 
 

Nedan redovisas lärarnas ställningstagande till kanon och elevanpassad undervisning. 

Sammanlagt medverkade 41 stycken lärare. 

 

Inställning till kanon: 

12/41 För (ca 29 %) 

17/41 Mot (ca 41 %) 

3/41 Osäker 

6/41 Otydlig  

3/41 Ej redovisade  

 

Undervisning: 

38/41 Utifrån eleverna (ca 92 %) 

1/41 Ej utifrån eleverna (ca 2 %) 

2/41 Otydlig 
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