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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensklärarstudenter ställer sig till en fastställd 

nationell kanon, vilken litteratur de vill förmedla till sina framtida elever samt vilka faktorer 

som påverkar vid texturval.  

   Undersökningen utgörs av en kvalitativ studie där den halvstrukturerade forskningsintervjun 

använts som metod. Fyra svensklärarstudenter, två manliga och två kvinnliga, har intervjuats 

enskilt och spelats in. Det låga antalet informanter förhindrar att en generalisering görs. 

   De teoretiska ingångarna innefattar debatten om kanon i media, där olika sidor lyfts fram, 

samt hur kanon tog sig uttryck i skolan förr och hur den gör det i dagens skola. Till sist 

belyses problematiken kring kanon, och frågan lyfts om vem som egentligen ska bestämma 

den. 

   Undersökningen visar att svensklärarstudenterna inte ställer sig positiva till en litteraturlista 

på nationell nivå, utan att de vill förmedla blandad litteratur som eleverna kan relatera till. I 

undersökningen nämnde svensklärarstudenterna att man som blivande lärare måste ha ett klart 

syfte med sin litteraturundervisning, och att det kan legitimera i stort sett all litteratur. Att 

svensklärarstudenternas egna läserfarenheter lyser igenom i deras lärarroller, är något som 

kan urskiljas i undersökningen. 
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INTRODUKTION 

 

Inledning och bakgrund 

 

En svensklärarstudent är mitt i kanondebatten, där klassiker höjs till skyarna och 

populärlitteratur samtidigt trivialiseras. Som lärarstudent har man hunnit se hur det är ute i 

skolorna bland annat under tiden som lärarkandidat, men inte upplevt skolverkligheten som 

färdigutbildad lärare. Man förebereds för sitt framtida yrkesliv genom sin utbildning, och ges 

möjligheten att tillämpa och problematisera olika pedagogiker, likväl i teorin som i praktiken. 

   Alla gymnasieungdomar har olika läsintressen, men populärlitteratur verkar vara många 

ungas val. Skolan har länge haft en tradition att motverka populärkulturen, även om den idag 

fått mer acceptans. I svenskundervisningen kan kanoniserade verk ligga som grund för 

svenskämnets litteraturdel och populärlitteraturen får stå åt sidan. Därav finns det en spricka 

mellan litteraturen som eleverna själva vill läsa och den litteratur som skolan förmedlar.1 

   Som svensklärarstudent får man ta del av universitetets framarbetade litteraturlista där likväl 

klassiker som populärlitteratur finns med. Svensklärarstudenter får ta del av den klassiska 

höglitteraturen, men får även läsa så kallad låglitteratur som florerar mycket i samhälle och 

skola. En bred repertoar förbereds inför det framtida yrkeslivet. 

   Folkpartisten Cecilia Wikström satte, 2006, igång en kanondebatt i Sverige som berörde och 

upprörde många. Förslaget till riksdagen var att den svenska gymnasieskolan skulle ha en 

gemensam kanonlista. Kulturarv och integration var Wikströms starkaste argument.2 

Förslaget röstades ner i riksdagen men än idag, 2008, fortsätter debatten i media och intresset 

för litteraturens måsten och skräp verkar inte ha svalnat än. Kanondebatten tenderar att vara 

aktuell än idag.3 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad svensklärarstudenter tänker om kanonlitteratur, 

klassikerbegrepp och problemfältet högt och lågt inom litteraturundervisningen. Syftet 

inkluderar även att undersöka hur de ställer sig till val av litteratur som framtida svensklärare. 

 

                                                 
1 Persson, Magnus (red.) (2000): Populärkulturen och skolan. Lund. s.16ff 
2 Västerbro, Magnus: Akademien positiv till litterär kanon. Dagens Nyheter, 2006-07-26 
3 Noaksson, David: Danmark ger Sverige en kanon. Dagens Nyheter, 2008-05-12 
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• Vill blivande svensklärare att det fastställs en litteraturlista på nationell nivå? 

• Vilken sorts litteratur vill man som svensklärarstuderande förmedla till sina framtida 

elever?  

• Vilka faktorer nämner blivande svensklärare som centrala vid val av litteratur i 

undervisningen? 

• Finns det något samband mellan de faktorer som blivande svensklärare nämner vid 

texturval, och lärarstudentens egna läserfarenheter?  

 

Avgränsningar 

 

Undersökningen fokuserar på svensklärarstudenter som läst färdigt 90-120 högskolepoäng 

svenska på universitetet, och som ska bli gymnasielärare. Då har man läst de kurser som 

problematiserar kanon, samt de litteraturhistoriska kurserna. Vad informanterna har för 

andraämne, eller hur långt de kommit för övrigt i sin lärarutbildning har jag valt att bortse 

ifrån. Undersökningen syftar till att se på resultaten oberoende av genus, även om jag har 

intervjuat svensklärarstudenter av både det kvinnliga och det manliga könet. 
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INGÅNGAR 

 

Det sägs att man är vad man äter. Så vad är man när man äter kött, brunsås, potatis … och sylt? Det 

kan ingen riktigt förklara. Man bara gör det för att man alltid gjort det. Man har lärt sig att det är 

gott. Det är kultur.4  

    

Som citatet ovan visar, kan kultur ses som ett oerhört brett begrepp, och förknippas med 

sociala levnadsmönster som överförs från generation till generation. Att äta potatis och kött 

kan tyckas vara typiskt svenskt, och något alla svenskar har gemensamt. Här är det närmast en 

matkultur som åsyftas, och som ska beskriva ett folks kulturella matvanor. 

   När man pratar om kultur är det dock oftast det konstnärliga skapandet som avses. Här utgör 

litteratur en av genrerna och även här finns tanken om något förenande – en svensk, 

gemensam kultur med nationella författare. Det pratas om att värna om det svenska 

kulturarvet, och många gånger är det då en kanon som avses. Den kanon som levt vidare, för 

att den alltid har gjort det, och som innehåller den litteratur som man har lärt sig är god. Det 

inledande citatet skulle alltså kunna handla om det litterärt kulturella, med ett par självklara 

ändringar. Idag skulle sylten, det som kan upplevas aningen udda, kunna symboliseras av 

populärkulturen. Den litteratur som inte har ärvts ner, utan som fötts nu, och som inte är som 

den klassiska. 

   Alla tycker inte lika, och alla tycker framför allt inte som man gjorde förr. Därför finns det 

idag motsättningar när det diskuteras god litteratur. I debatten står den ståndfasta högkulturen 

mot den trivialiserade populärkulturen. Kanoniserad eller inte, det är en av frågorna. 

 

Kanon, klassiker och populärkultur 

 

Kanon betyder ”regel, text(er) eller dokument som anses normerande”.5 De är ursprungligen 

benämningen på, de av kyrkan, godkända kanoniska bibelböckerna. Inom litteratur-

vetenskapen innefattar kanon ”de verk som tillskrivs en viss författare eller det urval av 

litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls aktuella genom 

nyutgåvor”.6  

                                                 
4 Bakhtiari, Marjaneh (2006): Kalla det vad fan du vill. Stockholm. s.23 
5 www.ne.se. Sökord: kanon. 2008-12-07 
6 www.ne.se. Sökord: kanon. 2008-12-07 
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   Den finländske författaren och kulturhistorikern Rainer Knapas skriver i artikeln Kanon, att 

kanondiskussionernas begynnelse letar sig tillbaka till tidig kristen tid. De rätta – kanoniska 

verken slogs fast, och samtidigt fick således vissa texter stå åt sidan. Sedan den tiden har rätta 

och normgivande textbedömningar förföljt oss in i vår tid, menar han.7   

   Vid diskussioner om kanon, brukar även begreppet klassiker komma upp. Det utmärks av 

”särskilt hög intellektuell skaparförmåga, hög kvalitet och bestående verkningskraft”. Även 

här åsyftas en normerande innebörd, och litteratur som har ett erkänt bestående konstnärligt 

och kulturellt värde.8 Svenska Akademien menar att våra svenska klassiker ständigt ska vara 

tillgängliga, för att främja fortlevnaden av vårt litterära och språkliga arv och därmed vår 

kulturella identitet.9 

   Persson definierar begreppet populärkultur, och skriver att det är ”allt från Dallas till David 

Lynch, från bebop till hiphop”.10 Begreppet är således brett och nämns ibland med relativt 

neutrala synonymer som masskultur och folkkultur, och med negativa som trivialkultur, 

lågkultur och skräpkultur.11 Populärlitteraturen är en del av denna kultur, och kännetecknas 

av återkommande berättartekniska mönster som stil, handling och personskildring. Exempel 

på populärlitterära genrer är kriminalberättelser, science fiction samt thriller.12 

 

Kanondebatten i media 

 

På våren 2006 lade folkpartisten Cecilia Wikström, ledamot i riksdagens kulturutskott, fram 

ett förslag om att en svensk litteraturkanon skulle skapas i skolan. Förslaget baserades på en 

granskning av läroplaner från 1930-talet och framåt. Den visade, menade Wikström, att det 

var bättre ställt med litteraturkunskapen i 30-talets sexåriga folkskola än i dagens skola.13 

   Wikströms motiv med den litterära kanon, var att den skulle främja den svenska litteraturen 

och stärka dess svaga ställning i skolan. Samtidigt ville hon även gagna integrationen med 

denna svenska kanon. Förslaget väckte kritik från många olika håll. Kritik som i mångt och 

mycket kom att handla om integration, och inte alls lika mycket om själva litteraturen.14 

                                                 
7 Knapas, Rainer: Kanon. Ny tid, 2006-09-22 
8 www.ne.se. Sökord: klassisk. 2008-12-15 
9 http://www.svenskaakademien.se/web/Svenska_Klassiker.aspx. 2008-12-15 
10 Persson (2000) s.20 
11 Persson (2000). s.20 
12 www.ne.se. Sökord: populärlitteratur. 2008-12-15 
13 Noaksson (2008) 
14 Västerbro (2006) 
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   Cecilia Wikström skriver, i Svenska Dagbladet, att hennes förhoppning med en eventuell 

litteraturkanon är att den bidrar till att vi får en bred, offentlig debatt om litteraturens 

betydelse. Hon menar att det, i den traditionella bildningsskolan fanns en rättvisetanke som 

prioriterade svenskämnet och litteraturen. Här vill hon att vi återknyter till dagens läge i 

skolan. Wikström menar vidare att det skulle ge ungdomar möjligheten att upptäcka glädjen 

och kraften i litteraturen, och möjliggöra ”en livslång relation som ger mening och djup, 

inspirerar till nya tankar och väcker nyfikenhet och tolerans inför det som är främmande och 

okänt”.15 

   Johan Lundberg skriver, i Svenska Dagbladet, att han motsätter sig Cecilia Wikströms 

kanonmotiv och ställer frågan: ”varför måste man tala om en specifik svensk kanon?” [min 

kurs.] Han menar att även utländska dramer som Kung Lear och Medea, har ett 

innehållsmässigt intressant stoff som kan ge precis lika mycket kulturell kunskap som vår 

svenska litteratur. Lundberg vill således inte begränsa en litteraturkanon till att enbart 

innehålla svensk kultur och litteratur.16 

   Henrik Berggren skriver, i Dagens Nyheter, att det borde vara självklart att svensklärare ska 

ha friheten att själva välja den skönlitteratur de presenterar för sina elever. Val som kan 

komma till genom deras egen läsning och inspiration. Han höjer ett varningens finger för att, 

som svensklärare, falla tillbaka på mekaniska upprepningar av lärobokstexter. En 

svensklärares frihet till litteraturval innebär också en möjlighet att anpassa litteraturen efter 

eleverna och utnyttja deras erfarenheter.17 

   Lars Lönnroth ifrågasätter, i Svenska Dagbladet, den demokratiska tanken om en kanon för 

alla. Han skriver att en topplista över kanonverk alltid kommer att bli subjektiv, oavsett vem 

som väljer, och därmed utesluta andra, kanske lika framstående verk.18 

 

Kanon i den gamla bildningsskolan 

 

Jan Thavenius tar upp svenskämnets historia i sin bok med samma namn. Han skriver att ”det 

var på 1830- och 40-talen som svensk litteratur gjorde sitt första försiktiga intåg i skolan”19, 

som ett försök att styra folkets läsning. Litteraturläsningen hade en samhällelig sida, och 

också en sida som rörde idealismen. Förverkligandet skulle ske genom mötet med diktarna 

                                                 
15 Wikström, Cecilia: Därför behövs litteraturkanon. Svenska Dagbladet, 2006-07-29 
16 Lundberg, Johan: Gärna en kanon – men av andra skäl. Svenska Dagbladet, 2006-07-28 
17 Berggren, Henrik: Kan nån kanon? Dagens Nyheter, 2006-08-09 
18 Lönnroth, Lars: En kanondebatt i Sverige vore kanon. Svenska Dagbladet, 2006-05-15 
19 Thavenius, Jan (red.) (1999): Svenskämnets historia. Lund. s.119 
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och diktverken. Idén var att eleverna skulle stifta bekantskap med de största författarna och 

det stora förflutna – det sköna, goda och sanna. Läsningen skulle främst idka ansträngning 

och arbete, inte underhållning och nöje. Fritidsläsningen skulle möta motstånd av skolans 

sedliga metoder.20 

   Thavenius skriver att man benämner första hälften av 1900-talet med litteratur-

undervisningens storhetstid, då litteraturens ställning stärktes avsevärt. Stommen utgjordes av 

svensk och nordisk litteratur, men även utländsk litteratur skulle läsas till en viss gräns. Det 

var tänkt att eleverna skulle komma till insikt om den svenska kulturens utveckling genom ett 

kronologiskt studium av utvalda författare. En stabil kanon var fastlagd i läroverket under 

1900-talets första hälft, där bland andra Tegnér, Geijer och Runeberg utgjorde den svenska 

kärnan, och där Bjørnson, Ibsen, Homeros och Goethe fick agera nordiska och europeiska 

exempel.21  

   En kanon utmärks inte bara av vad som ingår i den, utan även av vad som inte ingår. I den 

gamla bildningsskolan fick den äldsta och den yngsta litteraturen stå tillbaka för 1900-

talslitteraturen, kvinnliga författare var knappt representerade alls och arbetarlitteraturen fick 

allt som oftast lysa med sin frånvaro vid val av kanon.22 

   Thavenius skriver att idealism och nationalism färgade kanon under 1900-talet. ”Den 

absoluta gränsdragningen mellan högt och lågt, mellan den ’egentliga litteraturen’ och 

populärlitteraturen, definierade kanon.”23 Synen på litteratur utgjordes av tanken att verken 

varken behövde tolkas, eller tolkades olika av olika läsare. Läsupplevelsen sågs som något 

neutralt, oavsett vem man var, där de stora författarpersonligheterna trädde fram och gav en 

oförfalskad version till varje läsare.24 

   Thavenius räknar vidare upp litteraturhistorierna, antologierna och litteratursynen, som 

tillsammans utgjorde en slags helhet. Här talade man ”om de ’yppersta’ författarna, den 

’fostrande’ litteraturen, ’vår’ litteratur och ’vårt svenska’ kulturarv”.25 Dessa tankar var svåra 

att få syn på eftersom de uppfattades som självklara, och de ifrågasattes därför inte över 

huvud taget under den här perioden.26 

   I efterkrigstidens Sverige uppkom kanonstrider och ett avgörande skifte ägde rum. 

Svenskämnets litteraturundervisning ställdes inför nya villkor och gamla självklarheter byttes 

                                                 
20 Thavenius (1999) s.119f 
21 Thavenius (1999) s.127 
22 Thavenius (1999) s.124 
23 Thavenius (1999) s.125 
24 Thavenius (1999) s.125 
25 Thavenius (1999) s.125 
26 Thavenius (1999) s.125 
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mot nya. Under åren efter andra världskriget skedde en modernisering av det svenska 

samhället, och nya högre krav ställdes på de svenska medborgarna. Ett utbildningssamhälle 

var Sveriges framtid. Ett samhälle där det heterogena allt mer fick råda och den enskilda 

individen fick allt mer plats. Ett demokratiskt innehåll där tolerans och likaberättigande står i 

centrum, var målet.27 

 

Kanon i den nya demokratiska skolan 

 

Regeringen utfärdade 1994 en ny läroplan för de frivilliga skolformerna, och därmed för 

gymnasiet, Lpf94.28 I kursplanen för Svenska B har man som mål att eleverna, efter kursens 

slut, ska ”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer 

samt […] ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella 

verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker”.29 

   Svenskundervisningen som bedrivs ute i skolorna ser olika ut, och Lars-Göran Malmgren 

använder sig av tre olika ämneskonceptioner för att beskriva dessa skillnader, i 

Svenskundervisning i grundskolan. En av dessa ämneskonceptioner är svenska som 

färdighetsämne, och betonar vikten av svenska som ett språkämne. Den andra är svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne, där kulturarv och kanon är centralt. Att alla elever får en 

gemensam kulturell referensram uppfattas som väsentligt. Den tredje, och sista, är svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne, där elevernas egna erfarenheter och förutsättningar får stå i 

centrum. Litteraturläsningen inom detta ämne ska bidra till att utveckla elevernas sociala och 

historiska förståelse, och göra det genom att gestalta mänskliga erfarenheter och problem. Det 

vidgade textgreppet är centralt i denna ämneskonception.30 

   Persson skriver att det i dag finns en spricka mellan litteraturen som eleverna själva vill läsa 

och den litteratur som skolan vill förmedla.31 Att skolan ska föra vårt kulturarv vidare är en 

tradition som ligger djupt rotad. Därför ser många den nya moderna litteraturen som ett hot 

mot vårt kulturarv, och elevernas utbildning, och nya medier stämplas som trivialkultur.32 Då 

bildas två ytterligheter: högkulturen med den litteratur som anses förmedla vårt kulturarv, och 

lågkulturen där bland annat populärlitteraturen sorteras in.33 För många av dagens unga håller 

                                                 
27 Thavenius (1999) s.127 
28 www.skolverket.se. 2008-12-17 
29 Kursplan för Svenska B, Lpf94. Hämtad på www.skolverket.se  
30 Malmgren, Lars-Göran (1996): Svenskundervisning i grundskolan. Lund. s.87ff 
31 Persson (2000) s.16ff 
32 Persson (2000) s.26ff 
33 Persson (2000) s.22ff 
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populärkulturen dock på att bli den enda kulturen, och spelar därmed stor roll för deras 

identitetsskapande, menar Persson.34 

   När litteraturens roll i samhället är under omvandling, påverkar det givetvis också 

undervisningen i ämnet litteraturvetenskap, skriver Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson i 

Hamlet eller Hamilton. Inte få av dagens studenter läser litteratur inom populärkulturen, och 

har den som referensram. På högskolan möts de emellertid av en utpräglat finkulturell kanon. 

Här föredras Kafka och Proust medan Sagan om ringen och Harry Potter allt som oftast 

kommer i skymundan.35 Forslid och Ohlsson ställer sig frågan vad vi egentligen menar med 

litteratur, om det är ”den traditionella höglitterära kanon (manlig, vit) som avses eller 

litteraturens mångskiftande undervegetation?”36 

   Vilken trygghet lärare känner, eller inte känner, visar sig i deras val av litteratur i 

undervisningen. En uttalad osäkerhet leder till fasta strukturer, där till exempel det 

kronologiska perspektivet anses viktigt för litteraturämnet. Man försöker hitta en mall först, 

för att sedan göra ett försök att gå ut ur den. När osäkerheten kryper på, väljer många lärare 

den traditionella vägen med kanonlitteratur, med insikten om att det är den lättaste vägen att 

gå, skriver Stefan Lundström i Textens väg.37 

 

Den litterära kanonbildningens problematik – vem ska bestämma? 

 

Thavenius skriver att lärare, forskare, kritiker och utgivare talar om kanon som att det är något 

tidlöst och allmängiltigt. Han menar dock att en kanon alltid är beroende av den historiska 

kontexten samt bestämd av bakomliggande sociala och kulturella intressen. En litterär kanon 

har en tendens att vara begränsad och sluten. Förr fanns de lägre klasserna, kvinnorna eller det 

moderna samhället sällan representerade i den rådande kanonlitteraturen. Ett ännu vanligare 

inslag idag är att den massproducerade populärlitteraturen alltid hör till det uteslutna. 

Thavenius skriver vidare att villkoren för kanonbildningen kan vara oförändrade under en 

längre tid, och att vissa verk då kan bevara sin centrala roll inom den högt betraktade kulturen 

länge. Dessa verk är de man benämner klassiker.38 

                                                 
34 Persson (2000) s.16f, 92 
35 Forslid, Torbjörn. Ohlsson, Anders (2007): Hamlet eller Hamilton. Litteraturvetenskapens problem och 
möjligheter. Lund. s.7 
36 Forslid, Ohlsson (2007) s.8 
37 Lundström, Stefan (2007): Textens väg. Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans 
svenskundervisning. Umeå. s.216f 
38 Thavenius (1999) s.133f 
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   Thavenius menar att en av kanons viktigaste uppgifter tycks vara att utestänga, snarare än 

innefatta, texter och att en dominerande kanon, under alla förhållanden, har ett starkt övertag. 

Sverige har tagit steget från 1800-talets tradition där läroverket var kanons ståthållare, till 

1900-talets klassrum där eleverna tvingas relatera till en klassisk kanon. Den kulturella 

identiteten tycks i ovanstående avseende, handla om att alla ska leva under samma 

dominerande enhetskultur, menar Thavenius.39 

   Även Gunnar Hansson tar upp kanons baksida och skriver, i Den möjliga litteraturhistorien, 

att ”litteraturen har en författarsida och en läsarsida, och att bådas historia tillsammans utgör 

litteraturens historia”.40 Läsarnas sida är dock nästan aldrig representerad och tas sällan 

hänsyn till. Genom tiderna har läromedel och handböcker gett exempel efter exempel på att 

det inte spelar någon roll vad de flesta tycker. Hansson tar till exempel upp hur Emilie 

Flygare-Carlén, Sveriges mest lästa kvinnliga författare på 1850-talet, tas emot väl av 

läsarsidan men i stort sett helt ignoreras av forskare och handboksförfattare. Trots sitt 

genomslag hos folket, fick hon inte lika stor plats i vår litteraturhistoria. Den stora folkmassan 

fick inte bestämma.41 

   Alastair Fowler skriver, i Kinds of literature, om hur kravet på politisk relevans i 

litteraturstudier har minskat ner, snarare än breddat, litteraturens gränser. Långt ifrån allt värt 

att förvara har inkluderats, och litteraturen har kommit att innebära det senaste århundradet. 

Thrillers, detektivhistorier, science fiction, reklam och estradpoesi, för att nämna några, har 

fått benämningen triviallitteratur, och blivit fråntagna sitt värde. De har blivit tilldelade en 

plats i en sämre sociologisk och politisk kultur. Fowler undrar om man har rätt att beröva 

folket deras berättigade arv. ”Is their literature to be less than the best?” frågar han sig.42 

   Thavenius tycks vara inne på samma spår som Fowler, och menar att det kanske är lika bra 

att erkänna att det inte bara finns en kanon, utan flera, och att förändringar hör till det 

normala.43 

                                                 
39 Thavenius (1999) s.135 
40 Hansson, Gunnar (1995): Den möjliga litteraturhistorien. Stockholm. s.8 
41 Hansson (1995) s.86f 
42 Fowler, Alastair (1985): Kinds of literature: An introduction to the theory of genres and modes. Oxford. s.10 
43 Thavenius (1999) s.135 
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METOD OCH MATERIAL 

 

Urval 

 

Undersökningen har genomförts vid ett svenskt universitet. Fyra svensklärarstudenter som 

läst 90-120 högskolepoäng svenska har intervjuats. Informanterna, två manliga och två 

kvinnliga, var mellan 23-27 år och deras studietid varierade i längd. Informanterna valdes 

slumpvis ut, med kriteriet att de var blivande gymnasielärare i svenska. I min uppsats har jag 

valt att kalla informanterna Anders, Daniel, Karolin och Sara. 

 

Mätinstrument 

 

Undersökningen utgörs av en kvalitativ studie där forskningsintervjun använts som metod. En 

uppsats på 15 högskolepoäng kräver avgränsning, och ger inte möjlighet till någon 

omfattande generalisering. Därför är intervjun ett bra verktyg, då den möjliggör mer 

information från varje informant.  

   Forskningsintervjun beskrivs som halvstrukturerad, en blandning av ett öppet samtal och ett 

bestämt frågeformulär. Den gemomförs enligt en intervjuguide med frågor som fungerar som 

en slags ram för intervjun. Frågorna är bara förslag, och andra frågor kan komma att ställas 

istället, eller som komplement till intervjuguiden.44 

   I en forskningsintervju finns det olika typer av frågor som kan ställas. Inledande frågor av 

typen: ”Kommer du ihåg när…?” kan ge spontana och fylliga svar, som sedan resten av 

intervjun kan bygga vidare på. En uppmärksam intervjuare ger uppmuntrande nickar, 

instämmande ”mm” och ställer direkta frågor om vad informanten just sagt. Genom 

uppföljningsfrågor kan den intervjuades svar således få en fortsättning. Sonderande frågor 

ställs när intervjuaren vill få en bredare dimension av det informanten sagt, utan att veta vilket 

svar som söks. Om informantens svar kräver vidare förklaring med mer precishet, kan 

intervjuaren ställa specificerande frågor för att följa upp svaret. Under en intervju kan 

informanten komma in på sidospår och glida bort från själva undersökningsämnet. Då är det 

viktigt att intervjuaren avbryter, och för in intervjun på rätt spår igen. Ett exempel på en sådan 

strukturerad fråga är: ”Jag skulle nu vilja ta upp ett annat ämne.” Uppkommer frågetecken i 

intervjusituationen som behöver redas ut, kan intervjuaren ställa en tolkande fråga som ”Du 

                                                 
44 Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. s.25f, 121f 
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menar alltså att…?” På det viset klargör intervjuaren om hon eller han förstått informanten 

korrekt. Direkta och indirekta frågor kan ställas av intervjuaren. Den första typen bör ställas i 

slutet av intervjun då informanten redan givit sin åsikt om undersökningsämnet. Den senare 

typen kan hänvisa till andras inställning till undersökningsämnet, och möjligtvis indirekt till 

informantens egen inställning. Indirekta frågor kräver fler grundligt ställda frågor för att 

möjliggöra tolkning. Intervjuaren gör vist i att använda tystnad som ett verktyg i intervjun. 

Pauser gör att båda informant och intervjuare får tillfälle att reflektera över en fråga, och 

komma med relevanta aspekter.45 

   I mina intervjuer har jag använt mig av alla ovanstående intervjufrågor, om än i olika mån. 

Uppföljningsfrågor och sonderande frågor utgjorde merparten av mina frågor. Intervjuguiden 

innehåller frågor som jag använde som mall, och utgick ifrån i mina intervjuer. 

Sammanfattningsvis handlar frågorna om svensklärarstudenternas egna läsvanor, deras syn på 

litteratur i skolan och på kanonbegreppet samt vilken litteratur de vill förmedla till sina 

framtida gymnasieelever. 

 

Genomförande 

 

Intervjuerna ägde rum med varje enskild informant i ett tyst och folktomt rum, och spelades 

in. Innan intervjun började, gavs information om konfidentialiteten i undersökningen. 

Informanterna fick även tillfälle att titta på intervjuguiden, medan jag kort redogjorde för 

intervjuns samtalsämne. Informanterna hade även innan intervjun, blivit kort informerade om 

undersökningens ämne. Undersökningens specifika syfte med tillhörande frågeställningar, 

fick de dock inte veta. Detta för att undvika alltför intränade och ospontana svar.  

   Genom att spela in en intervju, kan intervjuaren fokusera på själva intervjusituationen. Vad 

som sägs, hur det sägs och vad som inte sägs kan lättare registreras av intervjuaren. En 

bandinspelning kan dock bara ge en ljudenlig bild av intervjun. Därför är det viktigt att 

intervjuaren är uppmärksam på det som sker visuellt i intervjusituationen. För att säkra en god 

ljudupptagning krävs en bra mikrofon, samt att intervjun sker utan att bakgrundsljud eller 

trafik kan störa.46  

                                                 
45 Kvale (1997) s.124f 
46 Kvale (1997) s.147ff 
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   Konfidentialitet innebär att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas. Att skydda informanterna genom att förändra namn och identitetsdrag 

är viktigt vid redovisning av intervjuer.47 

   Enskilda intervjuer är en form av intervjuer som används när faktisk information, eller 

åsikter, eller berättelser eftersöks. Till skillnad från gruppintervjun, har intervjuaren en större 

kontroll över intervjusituationen, samt lättare att behärska datainsamlingen och analysera 

svaren. Vid en intervju finns det resurser som man bör beakta som intervjuare. Hur mycket tid 

man har till sitt förfogande är en av dem. En annan är kvaliteten. Som intervjuare bör man 

tänka över hur antalet intervjuer speglar undersökningens syfte. Även i antalet intervjuer 

spelar tiden förstås också in. En tredje resurs är sakkunskapen. För att ge en intervju de bästa 

förutsättningarna, krävs att intervjuaren är insatt i ämnet, och i intervjumetoden.48 

   En forskningsintervju är en mellanmänsklig situation där två parter samtalar om ett 

gemensamt ämne. Intervjuaren bör bygga upp en stämning som får informanten att känna sig 

trygg och bekväm med att tala fritt om sina åsikter och upplevelser. Även om intervjun är ett 

slags samtal, så råder det ändå en maktförskjutning åt intervjuarens håll. Denne bestämmer 

situationen, presenterar samtalsämnena och styr intervjun genom ytterligare frågor.49 

   Informanten bör få en bakgrund till undersökningen, genom en orientering före och efter 

intervjun. Syftet med intervjun, användning av bandspelare samt informantens eventuella 

frågor tas upp innan intervjun startar. Efter intervjun bör informanten få tillfälle att tillägga 

eller kommentera den uppsamlande feedback som intervjuaren ger.50 

 

Databearbetning 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades till skriven text. Därifrån valde jag ut, för 

undersökningen, relevanta aspekter och svar. Det är denna information som finns presenterad 

i uppsatsen. 

   Hur väl man än gör utskriften av en intervju, kommer man aldrig ifrån det faktum att man 

till sist gjort skriftspråk av talspråk. Utskriften blir en tolkande konstruktion av den verkliga 

intervjusituationen, och fungerar som ett verktyg för undersökningens givna syfte. Att göra 

utskriften så detaljrik som möjligt är en bra start. Att först skriva på talspråk exakt vad som 

                                                 
47 Kvale (1997) s.109 
48 Kvale (1997) s.97ff 
49 Kvale (1997) s.117ff 
50 Kvale (1997) s.120f 
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sagts, och även markera om pauser uppstått och så vidare, hjälper intervjuaren att analysera 

sina resultat mer tillförlitligt.51 

 

Metodkritik 

 

Eftersom intervjuerna genomförts med enbart fyra informanter, medför det att deras svar inte 

kan sägas vara representativt för blivande svensklärare. För att kunna generalisera är urvalet 

för litet. 

   Alla fyra informanter var kända för mig, vilket underlättade intervjuerna då samtalet flöt på 

bra. Det faktum att även jag läser till svensklärare, innebar att jag hade ungefär samma 

referensram som mina informanter, och att vi kunde diskutera och referera till gångna kurser.      

   Det kan dock även finnas nackdelar med att intervjua informanter som är bekanta. Om 

informanten känner till min inställning till forskningsfrågan, kan hon försöka ge de svar som 

hon tror att jag vill ha. Likadant kan jag tolka det som informanten säger på ett oavsiktligt, 

men felaktigt sätt. De informanter som jag intervjuade, har jag dock inte läst svenska ihop 

med. Därmed var vi över huvud taget inte medvetna om varandras attityd till undersökningens 

frågeställningar, innan intervjun. 

   Att välja intervjun som metod kändes, som redan nämnt, befogat. Jag ville kunna få ut 

mycket data, och tidsramen gjorde att fyra informanter kändes hållbart. Huruvida en enkät 

skulle kunna ge samma, eller bättre resultat är omöjligt att svara på i detta läge. Jag hade 

kunnat nå ut till fler svensklärare och få deras syn, med en enkätundersökning. Men faktum 

kvarstår att intervjun möjliggör följdfrågor på ett vis som enkäten inte kan. 

    

 

  

                                                 
51 Kvale (1997) s.152ff 
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PORTRÄTT AV FYRA SVENSKLÄRARSTUDENTER 

 

I kanondebatten står finkulturen mot masskulturen, något som svensklärarstudenterna fick 

tillfälle att problematisera i sina intervjuer. De anser att kanon speglar litteratur som är erkänd 

av en elit, och som inte alls är särskilt folklig. Att kanon är litteratur som representerar en 

speciell epok, och som beskriver kulturella och politiska omständigheter, togs också upp. 

Svensklärarstudenterna problematiserar även kanonbegreppet. Harry Potter fick statuera 

exempel på hur älskad och storsäljande litteratur, ändå inte blir erkänd som lika god litteratur 

som gamla Strinbergklassiker. Svensklärarstudenterna menar även att kanon är litteratur med 

ett svårbegripligt signum. De menar att den ska vara svår, och inte tillgänglig för alla. 

Förförståelsen nämndes som en essentiell del när man ska ta del av kanonlitteratur. Att den 

underlättar, eller rent av förutsätter, läsning av klassiker, och bidrar med det tålamod som 

krävs, är alla överens om. Hur betoning av kanonlitteratur i litteraturantologier försätter annan 

litteratur i mörker, är något som svensklärarstudenterna trycker på. Bland de mindre 

priviligerade hittar vi populärkulturens alster samt de nyligen utgivna, menar de.    

   Med en gemensam litteraturkanon i skolan, kan svensklärarstudenterna se både för- och 

nackdelar. Även om de negativa aspekterna väger över. Alla fyra är överens om att den 

litteratur en kulturelit vill välja ut, skiljer sig nämnvärt mot vad dagens ungdomar beräknas 

vilja läsa. De ställer sig frågan om vem som egentligen ska bestämma vilka böcker man ska 

känna till, och problematiserar vilken kunskap som ska värderas högst. Samtliga 

svensklärarstudenter är där eniga i sina svar; det ska egentligen ingen annan göra än 

individerna personligen. En kanon kan aldrig bli objektiv, menar de. 

 

 

Filmälskaren 

 

Anders är 27 år, och har läst 90 högskolepoäng svenska för gymnasiet. Han anser att han läser 

skrämmande lite i förhållande till vad han kanske borde göra som blivande svensklärare, och 

säger sig istället titta mycket på film. Han förklarar sin uteblivna läsentusiasm med 

högstadietidens litteratursituation, och berättar att de böcker som skulle läsas, valdes under 

tvång och inte väckte något intresse alls. Ett tydligt syfte med läsningen saknades, och allt 

som oftast var det den formalistiska recensionen som blev resultatet. Anders menar att det var 

här hans läsintresse slocknade, och mer förde in honom i filmens värld. Han tycker att det är 
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synd att han inte läser mer (eller över huvud taget), och erinrar sig att när han väl uppskattar 

en bok, så innehåller den ett innovativt och annorlunda språk. Sådana ordval som han själv 

blir inspirerad till att skriva av. 

   När det kommer till universitetets kanon, tycker Anders att litteraturvetenskapen har känts 

legitim trots ett begränsat urval, och tror att det kan bero på sättet det presenterats på. Han 

menar att urvalet förvisso har varit subjektivt, men att presentationen av litteraturen har varit 

entusiastisk. 

   Anders är den kanske mest negativt inställda till en gemensam kanon, av de fyra 

svensklärarstudenterna, men kan ändå se fördelar. Han menar att det finns bra kanonlitteratur 

som kan förmedla bra budskap, men kanske då just för att det är bra litteratur, och inte på 

grund av kanonstämpeln. Han fortsätter med negativa aspekter, och tar upp elevers 

svårigheter att relatera till kanonlitteratur. Han menar att den kan kännas förlegad, och ligga 

alltför långt bort ifrån elevernas egna erfarenheter. Anders tycker att den främsta anledningen 

till att läsa, är att man utvecklar sitt språk genom det. Han tycker att det är viktigt att eleverna 

själva upplever böckerna som genuina, och tror att det kan vara svårt att legitimera en bok 

som exempelvis Strindbergs Röda rummet. Det är eleverna som ska uppleva läsningen som 

njutningsfull, och bortser man från dem så främjar man inte deras läsning, utan tvärtom – 

avskräcker från den, menar han. 

   Anders vill, trots sina tidigare uttalanden, sätta in eleverna i viss mån av den typiska 

kanonlitteraturen, men då välja de böcker som lockar till skratt och njutningsfull läsning. Han 

tycker att temaarbeten inom litteratur är en bra idé, för att jämföra och likställa olika typer av 

litteratur. Alla teman som finns i litteraturen idag, har ju sin motsvarighet längre bak i tiden, 

påpekar han. Anders tror att en jämförelse mellan böcker från olika tider, och en nedtoning av 

klassikerbegreppet, kan få eleverna att fokusera mer på litteraturen i sig, och inte på dess 

stämpel. Anders är inne på att en kanon bör innefatta mer än vår nationallitteratur. Han tror på 

ett vidgat perspektiv med en internationell kanon, och tycker att det är ett bättre sätt att närma 

sig fler elever i skolan, och ge dem insikt om många olika tider, i många olika länder. 

 

Allätaren 

 

Daniel är 23 år, och har läst 120 högskolepoäng svenska för gymnasiet. Han har som mål att 

läsa en bok i veckan, och hans val faller på allt från sport till biografier till klassisk litteratur. 
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Han säger sig favorisera internationell (amerikansk och engelsk företrädesvis) litteratur 

framför svensk, men nämner samtidigt Jan Guillous deckare som favoriter i bokhyllan. 

   Daniel menar att han lärt sig väldigt mycket av den litteratur han fått läsa i sin utbildning, 

men tycker även att det är mycket som inte fått en plats. Han förstår att den tid som är avsedd 

för litteraturkurserna inte räcker till för allt, men skulle ändå ha velat se exempelvis mer 

arbetarlitteratur istället för den, enligt honom, överflödiga grekiska och romerska litteraturen. 

Han är även kritisk till uppdelningen av populärkultur och högkultur. Mer litteratur som är 

närmare oss, och mindre klassisk är hans önskan i efterhand. 

   Daniel ser oändliga möjligheter med litteratur, men kan inte se någon som helst begränsning 

med läsning. Han beskriver litteratur som nästan allting. Film, teater, böcker och noveller och 

dikter räknas upp som några exempel. Daniel likställer alltså litteratur med text, och tänker ur 

ett vidgat textgreppsperspektiv. I skolan vill han arbeta med populärlitteraturen för att få 

igång ett läsintresse hos eleverna. Sedan successivt öka svårigheten med tyngre litteratur, och 

framåt tvåan, trean på gymnasiet arbeta mer med kanon. Daniel, liksom de tre övriga 

svensklärarstudenterna, tycker att det är viktigt att arbeta med klassiker i skolan. Han tar upp 

det historiska perspektivet som ett argument, och menar att kanonlitteraturen ofta kan 

förmedla en god bild av hur samhället såg ut förr i tiden och därmed också varför det ser ut 

som det gör idag. Daniel tycker att det är viktigt för eleverna att få en inblick i hur världen såg 

ut, hur människor levde på den tiden samt vilken betydelse det har för oss idag. 

   Daniel är kritisk till en gemensam kanonlista, och anser att en eventuell sådan inte bör 

innehålla en majoritet av klassisk 1900-talslitteratur. Han nämner, den avlidne, 

deckarförfattaren Stieg Larsson som exempel för att få till en blandning, och tillägger att det 

ju ändå tar ett tag innan klassisk litteratur blir just klassisk. Daniel tycker även att det är en 

självklarhet att en eventuell kanon i den svenska skolan ska inkludera internationella verk. 

Om det ska finnas en gemensam litteraturkanon ska inte den glorifiera svensk litteratur och 

exkludera europeisk och österländsk, menar han. 

 

Fantasyfantasten 

 

Karolin är 24 år, och har läst 90 högskolepoäng svenska för gymnasiet. Hon läser mest 

populärlitteratur, och nämner fantasygenren som en klar favorit. Hon läser mer sällan än hon 

skulle vilja, men försöker i alla fall hinna med en stunds läsning om kvällarna. 
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   Karolin verkar vara den svensklärarstudent, av de intervjuade, som är mest positiv till 

universitetets litteraturlistor, och hon säger sig ha fått upp ögonen för klassiker just genom sin 

utbildning. Karolin uttrycker att hon förut inte velat ge sig på klassisk litteratur, utan hållit sig 

till det hon känt till. Hon blev positivt överraskad av klassikernas innehåll, och av att 

populärlitteratur fanns med på litteraturlistan. För henne var upplägget nästintill optimalt med 

lagom delar kanonlitteratur och lagom delar populärlitteratur. 

   Karolin, liksom Anders, ser läsningen som en möjlighet att utveckla sitt språk på, och 

nämner att man således blir en bättre skribent av att läsa. Läsning främjar ett bättre språk som 

främjar ett bättre skrivande som främjar en bättre läsning och så vidare, menar hon. 

   Karolin tror inte att en litteraturlista på nationell nivå, som förslaget anger, skulle ge de 

positiva effekter som avses. Hon säger att en eventuell kanon även ska innehålla sådant som 

eleverna känner till; äldre, ansedd kanonlitteratur och nyare, igenkännande populärlitteratur. 

Karolin tror att eleverna skulle må bra av en blandning, och tycker att det är viktigt att visa 

eleverna att kanonlitteratur inte behöver vara tegelstenar eller svåra att förstå. Att lägga sig på 

elevernas nivå till en början och, arbeta och utveckla litteraturen därifrån är hennes tanke. 

   Karolin tycker att det är viktigt att förmedla ett kulturarv, och göra eleverna uppmärksamma 

på gångna tider och historiska epoker. Hon ställer sig dock kritisk till att enbart 

kanonlitteratur skulle kunna lära oss något om hur det var förr.  

 

Bestsellerläsaren 

 

Sara är 27 år, och har läst 120 högskolepoäng svenska för gymnasiet. Hon delar upp sin 

läsning på två tillfällen. Dels har Sara läsperioder då hon läser extra mycket, och dels är 

läsningen frekvent under resor. Hennes val faller oftast på pocketlistans populärlitteratur, eller 

på böcker som vänner och bekanta tipsat om. 

   Sara uppfattade universitetets litteratursyn som den hon mötte under sin gymnasietid. Hon 

menar att den fina högkulturen från västvärlden var överrepresenterad, och att litteraturen 

förmedlade ett mansdominerat, enformigt och högtravande synsätt. Det slags litteratur som 

det kan vara svårt, om inte omöjligt, att hitta anknytning till för dagens elever. 

   Saras bild av läsning i skolan är att den ofta möter motstånd, och upplevs som ett tvång. 

Hon menar att många elever tyvärr saknar läsvana och läsglädje, och då kanske på grund av 

lärarens påtryckningar vid bokval. Läsningens fördelar är många menar Sara, och nämner 
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läsförståelse för livet, ökad kunskap om nya världar, fantasi, insikter på livet och inte minst 

perspektiv på sitt eget liv, som några exempel. 

   Sara väger en gemensam kanons för- och nackdelar mot varandra. Hon menar att en 

litteraturlista på nationell nivå skulle kunna bidra till mer jämförbar kunskap skolorna 

emellan, och underlätta vid mer rättvis betygsättning. Hon ser dock två sidor av myntet, och 

menar att jämförelser mellan olika elever och olika skolor, egentligen inte är något man ska 

arbeta utifrån. Sara vill förmedla litteratur som är utvecklande och utmanande. Hon vill 

presentera böcker som ger eleverna världserfarenhet, och utvecklar eleverna som personer. 

Sara menar att det går att hitta beröringspunkter i nästan all litteratur, och att det legitimerar 

en lärare till att också arbeta med nästan all litteratur. Därför vill hon inte bli begränsad i sina 

litteraturval som blivande svensklärare. 

 

Strindberg och Rowling – om svensklärarstudenterna får välja 

 

De fyra svensklärarstudenternas egna läsvanor visar både likheter och skillnader. Medan 

Daniel är en entusiastisk bokslukare, så är Anders hans raka motsats. Mellan dessa två 

ytterligheter hittar man Sara och Karolin som mest läser populärlitteratur, men även 

uppskattar de svenska klassikerna. Trots svensklärarstudenternas olika läsvanor, ser alla fyra 

på läsning som något positivt. När man som nyutexaminerad lärare ska ge sig i kast med 

litteraturläsning i sina klasser, kan det vara svårt att välja vad som ska läsas. Vilken litteratur 

som eleverna ska få ta del av under sin gymnasietid. De fyra svensklärarstudenterna är eniga 

om att urvalet bör vara blandat, och lyfter fram litteratur som eleverna kan anknyta till som 

exempel. 

   Svensklärarstudenterna har fått problematisera litteraturens kanonfråga, och ställts inför 

framarbetade litteraturlistor på universitetet. Ingen av svensklärarstudenterna är helt nöjda 

med de litteraturhistoriska kursernas litteraturlistor, och framför andra önskemål så här i 

efterhand. Alla vill ha sin egen ”kanon”, och deras litteraturlistor är därmed subjektiva. 

Skillnaderna mellan svensklärarstudenternas uppfattningar om de litteraturvetenskapliga 

kurserna på universitetet, kan till stor del förklaras med att de inte läst dem samtidigt och 

därför mött olika litteraturlistor. Att svensklärarstudenternas egna läserfarenheter (på fritiden 

och genom utbildningen) lyser igenom i deras lärarroller, är något som kan urskiljas i 

intervjusvaren. 
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   Undersökningen visar att svensklärarstudenterna inte ställer sig positiva till en litteraturlista 

på nationell nivå, utan att de vill välja själva och förmedla blandad litteratur som eleverna kan 

relatera till. De nämner att man som blivande lärare måste ha ett klart syfte med sin 

litteraturundervisning, och att det kan legitimera i stort sett all litteratur. Att samtliga 

svensklärarstudenter vill ha texter från såväl gårdagens Strindberg som dagens Rowling i sin 

litteraturundervisning, råder det ingen tvekan om. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Genom många tider har begreppet kanon levt kvar och förföljt oss in i vår tid, skriver 

Knapas.52 Kanons ursprungliga innebörd - de normerande bibelböckerna53, har utvidgats 

genom åren och tycks nu innebära litteraturklassiker. En kanondebatt är existerande där den 

traditionella kanon står på en sida och massans litteraturval på den andra. Åsikterna är 

blandade när gamla klassiker och nya texter drabbar samman.  

   Kanon betyder traditionellt regel som anses normerande54, och traditioner är till för att 

hållas säger man. Men i vårt kritisktänkande samhälle, är det möjligtvis inte så att denna regel 

är till för att brytas? Det spåret verkar i alla fall de fyra svensklärarstudenterna vara inne på. 

   Wikström vill främja den svenska litteraturen och stärka dess svaga ställning i skolan.55 Hon 

vill också ge ungdomar möjligheten att upptäcka glädjen och kraften i litteraturen, och 

möjliggöra en relation som ger mening, inspirerar till nya tankar och väcker såväl nyfikenhet 

som tolerans inför det som är främmande.56 Svensklärarstudenterna är eniga med Wikström så 

långt. De ser möjligheter, snarare än begränsningar, med läsning. Samtliga vill förmedla en 

blandad kompott av litteratur till sina framtida elever. Att börja med litteratur som eleverna 

känner till, exempelvis populärlitteratur, för att skapa ett läsintresse, och sedan ta in 

kanonlitteratur i undervisningen mer och mer, nämner alla på något vis. Att läsa för att 

förbättra sitt språk, njuta, få en god läsförståelse, få ökad kunskap om livet i stort och få bättre 

fantasi, är några av de läsargument som svensklärarstudenterna nämner. 

   Svensklärarstudenterna håller med Lundberg när han skriver att han inte vill begränsa en 

eventuell kanon till att enbart innehålla svensk litteratur, utan att även utländsk litteratur kan 

ge kulturell kunskap.57 De menar att internationell litteratur främjar den pedagogiska tanken 

att få med alla i undervisningen.  

   Knapas skriver att när de kanoniska verken slogs fast, innebar det samtidigt att vissa texter 

fick stå åt sidan.58 Det är något som svensklärarstudenterna betonar gång på gång. 

Svensklärarstudenterna menar att klassiker ofta är svåra verk som inte är till för vem som 

helst. De anser att annan litteratur sätts i mörker genom en kanon, och att den folkliga och 

omtyckta populärkulturen då får stå åt sidan. De vill inte att samtidslitteraturen kommer i 

                                                 
52 Knapas (2006) 
53 www.ne.se. Sökord: kanon. 2008-12-07 
54 www.ne.se. Sökord: kanon. 2008-12-07 
55 Västerbro (2006) 
56 Wikström (2006) 
57 Lundberg (2006) 
58 Knapas (2006) 
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skymundan, utan att den istället skapar harmoni med kanonlitteraturen. 

   Lönnroth tar även han upp den demokratiska problematiken med en kanon för alla. En 

sådan kanon kommer alltid att vara subjektiv oavsett vem som väljer, menar han.59 

Svårigheten, eller kanske omöjligheten, med objektivitet är svensklärarstudenterna också inne 

på. Ingen ska egentligen bestämma vad som ska läsas, förutom den aktuella läsaren, menar de. 

      Även om svensklärarstudenterna kan urskilja likväl positiva som negativa sidor med en 

gemensam litteraturlista, så är deras svar unisont: en lista över svenska kanonverk bör inte 

införas på nationell nivå. De tycker att det svenska kulturarvet ska föras vidare, men att annan 

litteratur inte ska glömmas bort för det. Svensklärarstudenterna tror att delar av 

kanonlitteraturen är svår att relatera till erfarenhetsmässigt, och ser en krock mellan vad 

kanonförespråkarna anser och vad eleverna tycker. Att blanda nytt med gammalt, 

populärkultur med högkultur samt svenskt med utländskt är svensklärarstudenternas recept på 

framgång i det litterära klassrummet.  

   Sedan 1900-talets stabila kanon där fritidsläsningen bekämpades, och eleverna skulle lära 

känna de yppersta författarna60, har det skett förändringar i skolan. Den rådande kursplanen 

för Svenska B för gymnasiet, säger att eleverna ska tillägna sig olika litterära verk. Det har 

alltså skett en förskjutning, och det står inte uttryckligen att denna litterära kunskap ska 

inhämtas genom just läsning. Dagens styrdokument ger alltså svensklärarna ett ganska fritt 

spelrum, och möjligheten att själva välja.  

   Att göra litteratururval kan dock vara problematiskt just på grund av många möjligheter, 

och Lundström skriver att lärares otrygghet leder till val av kanonlitteratur i tron att den är 

den enklaste vägen att gå.61 Det verkar dock inte svensklärarstudenterna hålla med om då de 

uttrycker en tanke om att välja litteratur utifrån elevernas erfarenheter. De säger sig tro att det 

är kanonlitteraturen som är den svåraste att använda i undervisningen, eftersom den kan vara 

svår för eleverna att relatera till.  

   Thavenius skriver att en kanon alltid är beroende av den historiska kontexten samt bestämd 

av sociala och kulturella intressen, och därför är begränsad och sluten. Han räknar upp de 

lägre klasserna, kvinnorna och det moderna samhället, och skriver att de sällan var 

representerade i den rådande kanonlitteraturen. Thavenius skriver vidare att det idag är ännu 

vanligare att den massproducerade populärlitteraturen alltid hör till det uteslutna.62 

Svensklärarstudenterna uttrycker en vilja att öppna upp den litterära kanon. De vill försöka få 

                                                 
59 Lönnroth (2006) 
60 Thavenius (1999) s.123f 
61 Lundström (2007) s.216f 
62 Thavenius (1999) s.133f 
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med så mycket litteratur som möjligt, från så många olika klasser och kulturer som möjligt. 

Att läsa kanonlitteratur betyder inte att man inte också kan läsa populärlitteratur, tycks deras 

pedagogiska paroll vara.  

   Svensklärarstudenterna tycks vilja ha det svenskämnet som Malmgren beskriver som 

erfarenhetspedagogiskt, där elevernas erfarenheter och förutsättningar ligger till grund för 

texturval.63 Den ena ämneskonceptionen utesluter dock inte den andra, tycker 

svensklärarstudenterna. Deras svenskämne innefattar även att värna om kulturarvet och läsa 

kanonlitteratur. Huruvida ett erfarenhetspedagogiskt svenskämne automatiskt skulle innebära 

val av populärlitteratur, är dock svårt att slå fast. Det är inte alls säkert att alla ungdomar 

identifierar sig med den, mer än de gör med annan litteratur. Elevernas erfarenheter skulle 

därmed lika väl kunna ligga till grund för kanonlitterära texturval. 

   Berggren skriver att svensklärare alltid ska ha friheten att själva välja den skönlitteratur de 

presenterar för sina elever. Han menar att dessa texturval kan komma till, genom deras egen 

läsning och inspiration.64 Svensklärarstudenterna har läserfarenheter så väl från sin egen 

fritidsläsning som från litteraturvetenskapen på universitetet. Intervjuerna har visat på några 

likheter mellan deras erfarenheter av läsning samt de faktorer som de tycker är viktiga vid 

texturval. Daniel säger sig läsa litteratur inom olika genrer, och väldigt ofta. Hans inställning 

till litteratur tycks lysa igenom i rollen som svensklärare, då han vill förmedla en blandning av 

litteratur till sina elever, och börja på deras nivå. Sara läser mest pocketböcker från 

bestsellerlistor, och beskriver litteraturlistorna på universitetet som mansdominerade och med 

västerlandsdominans. Hon ser likheter med sin egen gymnasietid då litteratur lästes under 

tvång och utan synlig anknytning. Det verkar som om Sara vill undvika att hamna i en sådan 

sits när hon själv är svensklärare och ska välja litteratur. Att kunna förklara för eleverna och 

ha ett klart syfte är hennes nyckel. Karolin säger sig ha fått upp ögonen för den klassiska 

litteraturen genom sin utbildning, och kanske är det bland annat därför som hon ser det som 

sitt litterära uppdrag att ta bort tegelstensstämpeln från en del klassiker. Hennes fascination 

för fantasy kan tyckas bidra till en blandning av högt och lågt i hennes framtida 

litteraturundervisning. Anders är den svensklärarstudent, av dem jag intervjuat, som läser allra 

minst. Det lästvång han upplevde under sin högstadietid, låter han förklara bristen på 

läsintresse och entusiasm nu. Precis som i Saras fall, verkar han färgad av sin egen skoltid. 

Han säger sig vilja basera sina framtida texturval på litteratur som ger njutning istället för 

tvång, och som hela tiden förankras i vår nutid. 

                                                 
63 Malmgren (1996) s.87ff 
64 Berggren (2006) 
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   Värderingarna i den gamla bildningsskolan säger en sak om litteratur, den nya demokratiska 

skolan en annan. Litteraturvetarna har en åsikt och läsarna ytterligare en. Hansson skriver att 

litteraturens historia utgörs av författarens sida och läsarens sida.65 För att göra vår 

kulturhistoria hel, måste allas röst bli hörd. Elitens tycke och smak får inte skymma folkets. 

Om så sker, berövas folket sitt berättigade kulturarv, menar Fowler.66 Fortlevandet av vårt 

litterära och språkliga arv ska främjas med svenska klassiker. Vår kulturella identitet får inte 

gå förlorad, menar Svenska Akademien.67 I vårt mångkulturella samhälle, kan den svenska 

kulturella identiteten dock inte vara gemensam. Alla kan inte se de svenska klassikerna som 

den yppersta och bästa litteraturen. Och många gör det inte. Persson skriver att många 

ungdomar har populärkulturen som sin enda kultur, och att deras kulturella identitet skapas 

utifrån den.68 Det borde vara ett starkt skäl till att arbeta med populärlitteratur i skolan, och 

glömma vad traditionen säger för en stund. Svensklärarstudenterna tror inte att en nationell 

litteraturlista i skolan skulle vara till gagn för eleverna. De vill själva välja litteratur, likväl 

högt som lågt, och skapa sina egna litteraturlistor utifrån elevernas erfarenheter och 

kunskaper. Svensklärarstudenterna är själva olika individer med olika kulturella bagage. 

Thavenius frågar sig om det inte är lika bra att erkänna att det inte bara finns en kanon.69 

Enligt svensklärarstudenterna är det hög tid. 

 

Det har inte gjorts så mycket forskning om svensklärarstudenters inställning till bland annat 

kanonfrågan, och de är därför en intressant forskargrupp att undersöka vidare. Att göra om 

min undersökning med ett genusperspektiv kan också vara ett intressant forskarperspektiv. 

Även ett eventuellt samband mellan populärlitteratur och Malmgrens erfarenhetspedagogiska 

svenskämne, kan utgöra en intressant forskningsfråga. 

 

    

  

 

 

 

 

                                                 
65 Hansson (1995) s.8 
66 Fowler (1985) s.10 
67 http://www.svenskaakademien.se/web/Svenska_Klassiker.aspx. 2008-12-15 
68 Persson (2000) s.16f, 92 
69 Thavenius (1999) s.135 
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BILAGA 
 

Intervjuguide 

 

• Hur skulle du beskriva dina läsvanor och läsval?  

Hur ofta läser du på fritiden? 

Vad läser du helst då? 

• Hur ser du på litteratur och läsning i skolan (och utanför)?  

Vad är litteratur för dig?  

Varför ska man läsa litteratur/varför inte? 

• Vad innebär kanon för dig?  

Vem bestämmer den? 

• Vad anser du om en gemensam litteraturkanon för skolan?  

Fördelar/nackdelar? 

• Hur ser du på den kanon som universitetet valt ut, och som du har mött i din 

svensklärarutbildning? 

Bra/dåligt? 

• Vilken sorts litteratur vill du dela med dig av till dina framtida elever?  

Vilken kanon vill du förmedla?  

Klassiker/populärlitteratur?  

Varför? 

 

 

 

 

 

 


