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Abstract 

All tutoring teachers must make literary selections. Choices and exclusions of literary works 

are a part of the literature education's recurring task. The aim of the survey is to, through three 

in depth interviews with Swedish teachers, examine how the selection of literature in 

connection with literature education is made in their respective classrooms, which conditions 

determine the selections and how students' influences adhere with regards to the curriculum's 

requirements of democratic working procedures. 

      In order to examine the conditions that influence the teacher's literary selections, 

theoretical starting points have been presented through amongst others Lars Lönnroth, Gunnar 

Hansson and Harald Bloom. Dissertations of Lars Brink, Roy Nilsson, Bengt-Göran 

Martinsson, Magnus Persson and Christina Olin-Scheller are also presented. 

      Through three qualitative in depth interviews that comprises the bulk of the essay's survey 

show that conditions which governs selections are mainly insufficient time resources, other 

teacher's opinions and their literature choices, subjective curriculum interpretations and 

personal attitude to literature as well as students' living environment. Comprehensively, it 

seems to be the teachers' own taste and thinking which precede the students'. 
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Sammanfattning 

Alla undervisande lärare måste göra litterära urval. Val och bortval av skönlitterära verk är en 

del av litteraturundervisningens återkommande uppgift. Undersökningens syfte är att genom 

tre djupintervjuer med svensklärare undersöka hur urvalet av skönlitteratur i samband med 

litteraturundervisning görs i deras respektive klassrum, vilka förutsättningar som styr urvalen 

och hur elevers inflytande ser ut i förhållande till läroplanens krav på demokratiska arbetssätt. 
     För att kunna undersöka de förutsättningar som styr gymnasielärares litterära urval har 

teoretiska utgångspunkter presenterats genom bland andra Lars Lönnroth, Gunnar Hansson 

och Harald Bloom. Även avhandlingar av Lars Brink, Roy Nilsson, Bengt-Göran Martinsson, 

Magnus Persson och Christina Olin-Scheller presenteras.  

     Genom tre kvalitativa djupintervjuer som utgör stommen för uppsatsens undersökning 

framgår att förutsättningar som styr urvalen främst är bristande tidsliga resurser, 

lärarkollegers åsikter och litteraturval, subjektiva läroplanstolkningar och personlig inställning 

till litteratur samt elevers livssituation. Genomsyrande tycks lärares egen smak och tycke 

föregå elevers.   
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1. Inledningsvis är vi alltid ovissa, inte ovisa  

Föreställ dig en litteraturundervisning där tidsliga resurser är oändliga och skolbiblioteket så 

stort att all skönlitteratur finns att tillgå. Alla elever är erfarna läsare, som älskar att hänge sig 

åt läsning av alla typer av skönlitteratur. Detta är naturligtvis en utopi, långt skild från 

verkligheten. Eftersom undervisning har ett begränsat tidsutrymme, blir utbudet av 

skönlitterära verk begränsat. Alla undervisande lärare måste därmed göra litterära urval. Val 

och därmed också bortval av skönlitterära verk är en del av litteraturundervisningens uppgift. 

     Gymnasieskolans olika elevgrupper innehåller dock ett stort antal individer som äger 

ansenlig visdom, i synnerhet visdom angående vad som tilltalar och fångar just dem. Detta är 

inte en utopi, utan ett ovillkorligt faktum. Eftersom eleverna har störst kunskap av alla, vad 

gäller sina egna intressen och insikter kring vad de uppskattar, äger de överlägset mest visdom 

kring sina litterära behov. Haken är att läraren i sin tur oftast äger överlägsen kunskap kring 

själva litteraturen. Eleverna är alltså inte på något sätt ovisa i sammanhanget, men onekligen 

ovissa och ibland kanske vilsna i det näst intill oändliga havet av skönlitterära verk. Ett hav 

där några få vattendroppar ska väljas ut och flera oceaner bortses från. Det finns naturligtvis 

inte en enda svensklärare som själv är berest kring alla öar och grund i havet av litteratur. Det 

är ändå möjligt att anta att de flesta lärare, genom utbildning och erfarenhet, har bredare 

litterär kunskap än sina elever.  

     Att på ett demokratiskt sätt involvera elevgruppen i urvalet av skönlitteratur har för mig 

varit ett problematiskt moment. Jag har därför valt att undersöka förhållandet mellan lärares 

föreställda kanon och elevers möjlighet att ingå i en demokratisk arbetsform. Av läroplanen 

Gy11 framgår följade:  

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och 

aktivt delta i samhällslivet.
1
  

 

Gymnasieskolan har inte någon specificerad litterär kanon stadgad via läroplanerna, därför 

blir lärarens roll mycket viktig vid litteratururvalen, eftersom denne på egen hand har makt att 

skapa sitt klassrums litterära kanon. Av läroplanen Gy11 framgår att ”Skönlitterära texter, 

                                                 
1
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, Skolverket, 2011, s. 6. 
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författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik
2
” ska ingå i 

undervisningen. Vidare framgår att undervisningen ska omfatta ”centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk”.
3
  Ingen mer ingående urvalsanvisning görs. Därmed har 

läraren stor frihet att välja skönlitterära verk, samtidigt som ännu fler måste väljas bort.  

     År 2006 publicerades i tidskriften Svenskläraren debattartikeln ”Vems är din smak?” av 

Maria Nygren. Hon problematiserar kanoniseringsprocesser i förhållande till vad hon menar 

aldrig kan vara rent objektiva åsikter om vad som är bra eller ”hög” litteratur. Nygren menar 

att uppfattningar om vad god litterär smak är, alltid påverkas av andras värderingar.  

 

Min smak är inte min egen. Min smak är vad jag har fått lära mig är god smak, blandat 

med mitt motstånd mot det jag fått lära mig, och förhoppningsvis några delar av vad jag 

verkligen tycker om. [...] Varje försök att skapa en objektiv sanning av vad som till 

exempel är god litteratur skapas av någons/någras smak. 
4
  

 

I Makt mening motstånd: litteraturundervisningens dilemman och möjligheter (2009) beskrivs 

lärarens makt över litteraturundervisningens utformning och innehåll. Lärarens yrkesroll 

innebär ett antal naturliga befogenheter som skapar en maktposition i förhållande till 

elevernas roll i klassrummet. Makt skapar i sin tur motstånd, menar Bergman.
5
  Om lärare 

väljer att inte på något vis fördela makten över litteratururvalen mellan sig själv och eleverna 

riskerar denna uppsatstitel ”Litterära urval i ett demokratiskt klassrum” att bli både 

motsägelsefull och konfliktladdad. I klassrum där läraren alltid och i alla sammanhang styr 

litteratururvalen, mot elevers vilja, finns inget demokratiskt arbetssätt i förhållande till urval. I 

en omvänd urvalssituation där elever styr alla litterära urval går istället lärarens specificerade 

kunskaper, genom läserfarenhet och utbildning förlorade. 

    

 

 

 

 

     

                                                 
2
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, Skolverket, 2011, s. 176. 

3
 Skolverket, 2011, s. 161. 

4
 Maria Nygren, ”Vems är din smak?”, Svenskläraren nr 3: Kulturarv, 2006, s. 16.  

5
 Lotta Bergman et al., Makt mening motstånd: litteraturundervisningens dilemman och möjligheter, 

Stockholm: Liber, 2009, s. 8f. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att belysa de problem som valet av skönlitteratur i klassrummet 

kan medföra. Genom tre djupintervjuer med svensklärare avser jag att undersöka hur urvalet 

av skönlitteratur i samband med litteraturundervisning görs i deras respektive klassrum, vilka 

förutsättningar som styr urvalen och hur elevers inflytande ser ut i förhållande till läroplanens 

krav på demokratiska arbetssätt. 

 

Övergripande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig lärare till val av skönlitteratur, i relation till läroplanens krav på 

demokratiska arbetsformer i undervisningen? 

 Vilka förutsättningar styr litteratururvalet? 

 Vilken skönlitteratur anser lärare bör innefattas i litteraturundervisningen och varför?  

 Hur kan ett demokratiskt litteratururval göras? 

 

1.1.1  Ämnesavgränsning 

Undersökningen avser inte att i första hand studera vilka specifika texter och författare som 

får utrymme i litteraturundervisningen, utan vilken typ av skönlitteratur specifika lärare 

förespråkar och av vilken anledning. Ambitionen är att studera detta i förhållande till lärares 

syn på så kallat ”hög” och” låg”, samt kanoniserad litteratur. Ett annat primärt syfte är att 

undersöka vilka förutsättningar som styr urvalet i förhållande till lärares subjektiva tolkning 

av läroplansbegreppet ”centrala verk”. En mer djupgående undersökning av vilka specifika 

texter de intervjuade lärarna förespråkar är snarast ett sekundärt mål, som krävs för att förstå 

lärares förutsättningar vid urvalen.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  

Detta kapitels inledande avsnitt avser att presentera och definiera begreppet kanon utifrån 

olika teoretikers beskrivningar och ställningstaganden. Vidare avser jag här att presentera 

läroplanskrav och skollagstiftning med koppling till demokratiska arbetssätt.  Därefter följer 

en genomgång av litteratur och tidigare forskning med förankring i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Primärt presenteras teorier kring litterära urval och de förutsättningar som 

styr dem.  

 

2.1 Kanon i en demokratisk skola 

Litteraturundervisningen fyller en viktig funktion när det gäller förmedlan av litteratur av 

centralt och kulturellt värde. Om det är de kanoniserade klassikerna som har det största 

kulturella värdet, råder det emellertid delade meningar om. Även vilka verk som i så fall bör 

ingå i kanon har debatterats.  Av Nationalencyklopedin framgår att ordet kanon, vilken 

härstammar från grekiskans ”kanō´n” kan betraktas liktydigt med begrepp som 'rak stång', 

'måttstock', 'rättesnöre', 'regel', 'mönster' och 'tabell'.
6
 En litterär kanon kan enligt dessa uttryck 

beskriva en samling av normerande litteratur.   

     För att kunna undersöka de förutsättningar som styr gymnasielärares litterära urval krävs 

en förförståelse för de traditioner som omedvetet eller medvetet påverkar vår inställning till 

olika typer av litteratur. Den kulturella, sociala och historiska kontext vi omges av påverkar 

det litterära urval vi gör. Lars Lönnroth beskriver i Litteraturforskningens dilemma (1962) 

värderingar som ligger till grund för olika urval som kan förmodas vara aktuella än idag. 

Lönnroth delar in dessa värderingar i två huvudgrupper. Den första gruppen är av historisk 

karaktär och tar därmed sitt urvalsavstamp i de historiska företeelser som tillsammans bildar 

en helhetsomfattande litterär historia. Den andra urvalsgruppen är den icke-historiska, vilken 

istället fokuserar på enskilda litterära företeelser. Det kan till exempel vara estetiska, 

intellektuella, moraliska eller politiska aspekter som styr urvalet. Fram till 1800-talets slut var 

de litterära urvalen inom litteraturforskningen genomsyrande präglade av icke-historiska 

värderingar i kulturpolitisk anda, där specifika diktverk och författare framhävdes som 

föredömliga. Litteraturhistoriska diktverk av så kallad ”lägre” karaktär fick därmed inget 

utrymme inom forskningen. När de naturalistiska och positivistiska strömningarna sedan fick 

fäste inom litteraturforskningen fick det historiskt betingade urvalet sin storhetstid och 

                                                 
6
 Nationalencyklopedin, sökord: ”Kanon”, http://www.ne.se/lang/kanon/220746, (hämtad:2012-04-25). 
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naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier präglade litteraturforskningen allt mer. 

Genom den franska litteraturkritiken uppstod sedermera en motreaktion vid sekelskiftet och 

en estetiskt inriktad strömning banade väg för framtida strömningar av liknade slag.
7
 

Lönnroth drar slutsatsen att sammanblandningen av icke-historiska och historiska urval 

skapar problem som kan avhjälpas genom en teoretisk uppdelning av 

litteraturhistorieforskningen i ett kulturhistoriskt fält och ett underordnat fält som behandlar 

de litterära klassikerna.
8
 

     Gunnar Hansson redogör i Den möjliga litteraturhistorien (1995) för hur utrymmet för de 

litteraturhistoriska momenten och texterna, på grund av omstruktureringar inom ämnet under 

de senaste decennierna, fått stå tillbaka till förmån för barn- och ungdomslitteratur, 

populärlitteratur samt massmediala texter. Dessa omstruktureringar har enligt Hansson 

medfört en rad negativa konsekvenser för den litteraturhistoriska kunskapen. Exempelvis har 

nyexaminerade lärare dåliga kunskaper kring litterära strömningar och historiska skeenden. 

Detta har enligt Hansson lett till att ämnet successivt urholkats. Lärare kan inte förmedla 

denna kunskap till sina elever som i sin tur kommer med knapphänt kunskap till universitet 

och högskolor, menar Hansson.
9
 

     Undervisningen ska som nämndes inledningsvis förutom att förmedla central litteratur 

också involvera elever i demokratiska arbetsätt. Nationalencyklopedin ger en 

sammanfattande, om än mycket generell beskrivning av demokratibegreppet. Här framgår att 

ordet demokrati har sitt ursprung i grekiskan och kan översättas med ord som: 'folkvälde', 

’folkmakt’ och/eller ’folkstyre’.
10

 Av skollagen (2010:800), 9 § framgår att elever fortlöpande 

ska ges inflytande över utbildningen. De ska dessutom informeras i de frågor som rör deras 

utbildning. Vidare framgår att ”Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som 

ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.”
11

 Elevinflytande är en 

viktig del i skolans grundläggande demokratiska värderingar. Av läroplanens 

värdegrundsbeskrivning framgår följande bestämmelse: 

 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. [---] Utbildningen ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

                                                 
7
 Lars Lönnroth, ”Historiskt och ohistoriskt urval” ur: Litteraturforskningens dilemma, 2 uppl. Uddevalla, 1962, s. 

13-21. 
8
 Lönnroth, 1962, s. 22-36.   

9 Gunnar Hansson, Den möjliga litteraturhistorien, Stockholm: Carlssons bokförlag, 1995, s. 9ff. 
10

 Nationalencyklopedin, sökord: ”demokrati”, http://www.ne.se/lang/demokrati, (hämtad: 2012-04-25). 
11

 Skollagen (2010:800), ”Allmänt om barnens och elevernas inflytande” 9 § ur: ”Kvalitet och inflytande”, 
Skolverket, 2010. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K4
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som det svenska samhället vilar på. [---] Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet.
12

 

Av läroplanen och/eller skollagen finns emellertid ingen vidare och djupgående förklaring om 

hur demokratibegreppet bör tolkas och praktiseras inom ramen för skolans litterära urval.   

      

2.1.1 Kanon och tradition  

Litteraturforskaren Harald Bloom beskriver i The Western Canon. The Books and School of 

the Ages (1995) sin syn på den kanoniserade västerländska litteraturen. På ett polemiskt sätt 

redogör Bloom för 26 författare, däribland Shakespeare, Cervantes, Dante, Freud och Kafka. 

Bloom menar att dessa författares texter har skapat vår mänskliga identitet och att dessa 

kanonklassade verk äger genomgående estetiska värden som annan litteratur saknar. Bloom 

påtalar också att läsning av dessa verk bör fokusera på estetiska värden, istället för utläsning 

av moraliska, politiska eller ideologiska aspekter.
13

 I Blooms första kapitel ”An Elegy for the 

Canon” definieras kanonbegreppet, vilket ursprungligen syftade till den litteratur som valdes 

för lärosätena, menar Bloom. Den stora mängd litteratur som produceras och har producerats 

kräver ett urval. Detta trots den pågående politiska debatt som förespråkar multikulturalism. 

En västerländsk kanon bör och kan urskiljas, anser Bloom.
14

  

     Av Lars Brinks och Roy Nilssons ämnesdidaktiska studier Kanon och tradition: 

Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning (2006) framgår att ett 

fåtal exempel på användning av kanonbegreppet som metod att beskriva en urvalsförteckning 

av litterära verk fanns redan under 1700-talet. Inom litteraturvetenskapen blev begreppet 

vanligt först mot slutet av 1900-talet. Några grundläggande definitioner av termen kanon är 

enligt Brink ”måttstock”, ”norm” och ”fulländad gestalt”.
15

 I Litteraturhistoriens 

grundbegrepp (1990) beskriver Staffan Bergsten att kanon är ”de diktverk vilka oberoende av 

enskilda läsares och forskares personliga tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som 

varje ny generation av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare”.
16

 Dessa 

generella definitioner ger inga ingående beskrivningar över vilka specifika, normativa litterära 

                                                 
12 ”Skolans värdegrund och uppgifter” ur: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskolan, Skolverket, 2011, s. 5. 
13

 Harald Bloom, The Western Canon. The Books and School of the Ages, New York: Riverhead Books, 1995. 
14

 Bloom, 1995, s. 15ff. 
15

 Lars Brink, ”Kanon, karaktärsuppfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna” ur: Kanon och 
tradition: Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, Lars Brink & Roy Nilsson(red.) 
Gävle: Högskolan i Gävle, 2006, s. 13. 
16

 Staffan Bergsten, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund: Studentlitteratur, 1990, s. 24. 



7 

 

verk som tillhör kanon. Däremot lyfter Bergsten fram kanon som värdefull i förhållande till 

tradition och litterärt arv.
17

  

     I inledningen till Lars Brinks avhandling Gymnasiets litterära kanon. Urval och 

värderingar i läromedel 1910-1945 (1992) definieras och specificeras begreppet kanon. Brink 

menar att de värderingar som ligger till grund för litteratururvalet har betydelse för 

definitionen av kanonbegreppet: 

 

Med en sammanfattande term kan urvalet och de värderingar som är en förutsättning för 

urvalet kallas en kanon. Eftersom värderingar förändras, preciseras och nyanseras 

förändras också urvalet med tiden och vi kan tala om en kanonbildningsprocess.
18

 

 

I handboken How to Read and Why (2000) resonerar Bloom om varför man läser och hur 

detta läsande sedermera kan effektiviseras. Texturvalen i denna handbok syftar i motsats till 

Blooms tidigare nämnda verk inte till att skapa en lista över vad som lämpligen läses. Här 

fokuserar Bloom snarare på frågeorden hur och varför.
19

 Bloom påpekar följande i sitt förord: 

”Reading well is best pursued as an implicit discipline; finally there is no method but 

yourself, when yourself has been fully molded”
20

. Genom Blooms två verk skapar han 

rättesnören över såväl vad, hur och varför man ska läsa. Som litteraturforskare och skribent 

har Bloom härmed möjlig makt att skapa en lista över vad han menar bör betraktas som en 

västerländsk kanon. Dessutom ger Bloom allmänna råd om hur denna litteratur bör läsas, 

såväl som varför. Något tillspetsat kan man kanske hävda att Harald Bloom genom två verk 

ger sig själv makten över vetandet på tre plan genom uppmaningar om vad vi ska veta och hur 

vi ska tillägna oss detta vetande, samt varför vi ska veta just detta. Därmed lämnar Bloom i 

motsats till sitt eget påstående om att läsning lämpligast sker genom den enskilda individens 

eget jag mycket litet utrymme för enskilda individers eget tänkande.  

     Av Mikela Lundahls artikel ”Kanon och demokrati” (2009) framgår en tudelad syn på den 

litterära kanons värde. De röster som förespråkar en litterär kanon menar att den är värdefull i 

förhållande till bevarandet av traditioner och kulturarv. Å andra sidan menar de som står för 

motpolen till detta försvar av kanon, att kanon är ett maktmedel som förskansar den kulturellt 

rådande hegemonin. Lundahl menar att det finns poänger i båda ställningstagandena. Hon 

                                                 
17

 Bergsten, 1990, s. 24. 
18

 Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, Uppsala, 1992, diss: 
Uppsala univ., s. 13. 
19

 Harald Bloom, How to Read and Why, New York: Scribner, 2000. 
20

 Bloom, 2000, s. 19f.  
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menar att de kanoniserade texterna är tillrättalagda efter samtidens rådande ideal och 

värderingar, samtidigt som kanoniseringsprocesserna tystar ner det som inte faller inom 

ramen för samtida normer.
21

  

 

2.1.2 Dansk kulturkanon och svenska litteratururval  

Av de nordiska länderna är det enbart Danmark som i skrivande stund har en preciserad 

kanonlista över de litterära verk som syftar till att bevara rikets litterära arv. Ivo Holmqvist 

beskriver i sin artikel i Nationalencyklopedin den danska kulturkanon som presenterades år 

2006. Den listar 96 verk inom flera områden. Den danska kulturkanonen syftar enligt 

Holmqvist till att företräda Danmarks kulturarv och litteraturhistorieskrivningen har ännu en 

central roll inom litteraturforskningen i Danmark.
22

 

     Som tidigare nämnt finns det i Sverige ingen lista över specifika verk som anses ha extra 

stor betydelse för vårt kulturarv. Det har förekommit debatter kring ett eventuellt införande av 

en gemensam svensk litterär kanon i modern tid. Joakim Kilman (2007) beskriver i sin artikel 

”En kanon för alla – om en litteraturkanons vara eller icke vara” den debatt om skolkanon 

som uppstod då rikstadsledamoten Cecilia Wikström år 2006 lade fram ett förslag om en 

svensk litterär skolkanon. Kilman redogör för olika sätt att resonera kring en litterär kanon. 

Han utgår från att en litterär skolkanon i praktiken existerar, även om en politiskt stadgad 

kanon inte finns.  

     Kanonförespråkare tycks övergripande framhäva en litterär kanons betydelse för 

traditionsbevarandet, medan kanons motdebattörer pekar på resonemang kring de 

maktstukturer som följer med en stadgad kanon. Kilman tar inte ställning för eller mot dessa 

debattmotpoler, utan framhäver istället själva kanondebattens betydelse. Detta, eftersom 

diskussionen i sig sätter fokus på litteraturen.
23

   

     Bengt-Göran Martinsson (1989) beskriver i sin avhandling Kanon och betydelse. Om 

selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets 

litteraturundervisning 1865-1968 den litterära tradition som förmedlats av svensklärare 

                                                 
21

 Mikela Lundahl, ”Kanon och demokrati” ur: Kanon ifrågasatt. Kanoniseringsprocesser och makten över 
vetandet, Katarina Leppänen & Mikaela Lundahl(red.) Hedemora: Gidlunds förlag, 2009, s. 14-17. 
22

 Nationalencyklopedin. Holmqvist, Ivo, Sökord: ”Danmark: Litteratur”, http://www.ne.se/danmark/litteratur, 
(hämtad: 2012-04-25). 
23

 Joakim Kilman, ”En kanon för alla – om litteraturkanons vara eller icke vara” ur: Solveig Granath & Björn Bihl 
(red.) Portar till språk och litteratur, Karlstad, 2007, s. 117-130 
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mellan åren 1865 och 1968.
24

 Han menar att litteraturforskares och lärarutbildares 

förmedlande av samtida litterära synsätt påverkar blivande svensklärare att anamma samma 

litteratursyn för sin undervisning. Följande generationers litteraturforskare intar sedan nya 

perspektiv på litteraturen, vilka förmedlas av och vinner terräng i lärarutbildningen. På så sätt 

påverkar lärarutbildningens litterära förhållningssätt den svenskundervisning som sedermera 

bedrivs i gymnasieskolan, menar Martinsson.
25

 Han beskriver hur litteraturundervisningen 

genom läroverksstadgan år 1905 fick större utrymme än den tidigare haft. Litteraturläsning 

skulle ge elever kunskap om svensk kulturhistoria.
26

  

     Av Brinks tidigare nämnda avhandling framgår att den första hälften av 1900-talet 

präglades av en mycket enhetligt litteraturundervisning, vars innehåll sällan ifrågasattes.
27

 

Martinsson beskriver liksom Brink att en enhetlig skolkanon kan identifieras vid denna tid.
28

 

Avhandlingarnas resultat visar att denna skolkanons litterära innehåll främst bestod av 

svenska författare från 1700 och 1800-talen. Resultatet visar också vilken litteratur som 

uteslöts ur kanon eller åtminstone fick mycket litet utrymme. Den moderna och den äldsta 

litteraturen, litteratur författad av kvinnor och samhällsdebatterande skribenter ställdes ofta 

utanför kanon under denna tid.  

 

2.1.3 Elevmotstånd och urval 

Christina Olin-Scheller (2006) visar genom sin doktorsavhandling Mellan Dante och Big 

Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar att många gymnasieelever, främst pojkar, 

men även flickor känner ett motstånd inför litteraturundervisningen. Motståndet beskrivs 

främst vara riktat mot de litteraturhistoriska klassikerna.
29

 Olin-Scheller intervjuar i sin 

undersökning bland andra en svensklärare som hon kallar Lena. På frågan om hur hon gör sitt 

urval av kanontexterna svarar Lena att hon väljer de texter som hon själv upplever som stora. 

Vidare beskriver Lena att texterna inte är av sådant slag som eleverna själva skulle ha valt.
30

 

Det går alltså att konstatera att just denna lärare utgår från sin egen föreställning om vilka de 

stora texterna eller kanon är. Eleverna har litet utrymme i urvalsprocessen. Studien innefattar 

                                                 
24

 Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse. Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär 
betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968. Linköping: Institutionen för Tema Motala Grafiska, 
1989, diss: Linköping univ. 
25 Martinsson, 1989, s. 139-144. 
26

 Martinsson, 1989, s.77. 
27

 Brink, 1992, s. 16. 
28

 Brink, 1992, s. 284.  
29

 Christina Olin-Scheller, ”Kampen om kanonlitteraturen” ur: Mellan Dante och Big Brother. En studie om 
gymnasieelevers textvärldar, Karlstad: Karlstad University Studies, 2006, diss: Karlstad univ., s.93.  
30

 Olin-Scheller, ”Svenskämnesuppfattningar och textmöten”, 2006, s. 72. 
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framförallt B-kursen i svenska för fyra gymnasieklasser och deras lärare mellan åren 2001-

2004.
31

 Olin-Scheller konstaterar att ett känslomässigt engagemang för fiktionstexten är 

viktigt för att djupare litterära kunskaper ska etablera sig hos eleverna. Eleverna i studien 

visar inget större känslomässigt engagemang för de skönlitterära skoltexterna, som främst 

skildrar mäns livsvillkor.
32

  

     I Therese Åkerbergs artikel ”Skönlitterärt urval i gymnasieskolan” redovisas och 

diskuteras resultatet av hennes examensarbete från 2006. Studien genomfördes genom en 

enkätundersökning bland 56 svensklärare i 24 svenska gymnasieskolor. Åkerberg kan genom 

sin undersökning visa att skolans traditionella kanon börjar försvinna och att enbart vissa 

författarskap går att urskilja som stoff i dagens skolkanon. Denna litterära skolkanon 

domineras starkt av manliga, västerländska författare, häribland till exempel August 

Strindberg, Jan Guillou och Jonas Gardell. De verk som väljs ut kan ofta relateras till 

samtiden och urvalet styrs av såväl lärares subjektiva inställning till olika verk som elevers 

önskemål och styrdokumentens krav.
33

 Liksom Olin-Schellers undersökning visar alltså även 

Åkerbergs att lärares skönlitterära urval ofta faller på manliga författarskap eller att verken 

skildrar mäns livssituation. Vidare visar Åkerbergs undersökning att urvalet av skönlitterära 

verk styrs av huruvida de kan relateras till samtidens villkor och värderingar samt dess 

möjlighet att utveckla elevers språkliga förmågor. Detta visar sig genom studien vara ett 

viktigt kriterium för att lärare ska välja ett specifikt verk till sin undervisning. Det är alltså 

inte texten som sätts i primärt fokus vid urvalen, utan elevgruppen som står som 

utgångspunkt.
34

 

 

2.1.4 Historisk och social kontext avgör 

De personliga hållningssätt som lärare intar vid texturval avgörs enligt Olin-Scheller delvis av 

den sociala och historiska kontext som lärare och litteratur befinner sig inom. Dessa kontexter 

påverkar de val av skönlitteratur som olika lärare gör i samband med undervisning. Olin-

Scheller skriver i sin avhandling att: 

 

Utgångspunkterna, utifrån vilka olika svenskämnen konstrueras, har sin grund i värderingar och 

uppfattningar som är mer eller mindre ideologiskt och historiskt förankrade. Oavsett vilken 

                                                 
31

 Olin-Scheller, ”Litteraturundervisning och fritidsläsning”, 2006, s. 13.  
32

 Olin-Scheller, ”Två textvärldar”, 2006, s. 213f, 229-236. 
33

 Therese Åkerberg, ”Skönlitterärt urval i gymnasieskolorna”, Svenskläraren nr 3: Kulturarv, 2006, s. 9f.     
34

 Åkerberg, 2006, s. 9f. 
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position man som lärare intar i dessa frågor, får den betydelse för urval och värdering av 

undervisningens texter. Klassrumspraktiken synliggör och förmedlar skolans institutionella, och 

enskilda lärares, uppfattningar om texters ”höga” eller ”låga” värde.
35

 

 

I avhandlingen Kampen om högt och lågt (2002) beskriver Magnus Persson att masskulturen 

historiskt har betraktats som försämrande, då den ansetts bidra till att medborgare blir 

passiviserade. Dessutom har masskulturen ansetts manipulera medborgarna, eftersom den 

ansetts förvränga verkligheten och därför utgöra hot mot den ”genuina” kulturen. 
36

 Med 

denna historiska utgångspunkt diskuterar Persson hur masskulturen analyserats utifrån 

tongivande teoretiska traditioner. Postmodernismen medförde att intresset för och 

diskussionen om ”högt” och ”lågt” intensifierades, menar Persson.  Avhandlingens teoretiska 

utgångspunkter är tydligt influerade av idéströmningar som analyserar relationen mellan 

”hög” och ”låg” kultur.
 37

 Persson ifrågasätter de tankeströmningar som vill bibehålla en 

motsättning mellan den ”högt” och ”lågt” värderade litteraturen.
38

 Vidare betonar Persson att 

”det höga” vitaliseras av ”det låga” och att de centrala frågorna i problematiken snarare är hur 

och varför detta sker.
39

  Detta vitaliserade utbyte mellan så kallad ”hög” och ”låg” kultur 

kännetecknas således av konflikter, menar Persson.
40

 

     Per Olov Svedner (1999) framlägger i sin handbok Svenskämnet och svenskundervisningen 

– närbilder och helhetsperspektiv fyra konkreta förslag på hur litterära urval kan genomföras i 

samråd med eleverna. Tre av dessa förslag baseras på att läraren först gör ett urval, för att 

sedan låta eleverna välja.
41

 Svensklärares medvetna eller omedvetna referensramar får alltså 

betydelse även när både lärare och elever styr urvalet om man som lärare följer Svedners 

förslag. Detta eftersom läraren inleder och avgränsar urvalet för eleverna. Lärares personliga 

förhållande till litteratur tycks ha tämligen ofrånkomlig betydelse för urvalet vid ett 

demokratiskt litteratururval.  Lärares litteratursyn blir därför relevant att undersöka för att 

förståelse för urvalsprocessen ska kunna skapas. Grundat på detta avsnitts teoretiska 

utgångspunkter inleddes uppsatsens undersökning, vars metod presenteras i följande kapitel.  

                                                 
35

 Olin-Scheller, ”Kampen om kanonlitteraturen”, 2006, s. 94. 
36 Magnus Persson, Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till 
masskulturen och moderniteten, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, 2002, s. 14. 
37

 Persson, 2002, s. 49-54.  
38

 Persson, 2002, s. 16.  
39

 Persson, 2002, s. 324f.  
40

 Persson, 2002, s. 332ff.  
41

 Per Olov Svedner, Svenskämnet och svenskundervisningen – närbilder och helhetsperspektiv, 2 uppl. Uppsala: 
Kunskapsföretaget, 1999, s 43 f. 
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3. Metod och material 

”Så, nu spelar jag in!” Genom dessa ord inleddes tre kvalitativa djupintervjuer, vilka kommer 

att presenteras i kapitel 4 och utgör stommen för uppsatsens undersökning. I följande kapitel 

redovisas de metoder, material och tillvägagångssätt som undersökningen bygger på. Jag 

kommer i detta kapitel även att redovisa etiska aspekter, urvalsförutsättningar samt 

undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Kvalitativt perspektiv och tillvägagångssätt 

För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna dokumentera innehållet i intervjuerna valdes 

ljudinspelning som metod för att samla in intervjustoffet. Informanterna uppgav att de godtog 

metoden, men samtliga medgav samtidigt att det kändes lite olustigt att spelas in. För att 

minska risken att detta skulle påverka resultatet inleddes samtliga intervjuer med ett mindre 

antal enkla faktafrågor om till exempel intervjupersonernas personliga läsupplevelser. När 

intervjusamtalet kändes avslappnat och inspelningsmodulen inte längre kändes central för 

intervjupersonens fokus ställde jag intervjufrågor av mer reflekterande karaktär. Inför 

intervjusamtalen försäkrades också intervjupersonerna om att deras deltagande är 

konfidentiellt.   

     För att den utskriva texten ska bli lojal mot de muntliga uttalanden som de intervjuade 

personerna bidragit med, har jag valt att transkribera de tre intervjuerna i sin helhet, för att 

sedan referera dem i uppsatsen. Den färdiga transkriptionstexten har sedan skickats för 

godkännande till intervjupersonerna som samtidigt erbjudits möjligheten att korrigera 

feltolkningar. Ingen av de tre informanterna hade några invändningar mot transkriptionen av 

deras uttalanden.  

     Intervjuerna genomfördes med ett kvalitativt forskningsperspektiv, vars syfte i Steinar 

Kvales introduktionsbok Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) beskrivs vara att få insyn 

i den intervjuades subjektiva syn på sina vardagsupplevelser. Intervjuformen är jämförlig med 

en vardaglig dialog, menar Kvale.
42

 Metoden valdes utifrån de förutsättningar som uppsatsens 

syfte och frågeställning ger. Eftersom uppsatsen delvis avser att undersöka de förutsättningar 

som styr de skönlitterära urvalen, krävdes en metod där intervjupersonernas subjektiva 

uppfattningar ges utrymme att framgå på ett djupgående plan. Därför har jag valt att förutom 

                                                 
42

 Steinar Kvale & Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2 uppl. Lund:    
     Studentlitteratur, 2009, s. 39f. 



13 

 

att ställa ett antal övergripande frågor även ställa individuella frågor utifrån informanternas 

svar på de övergripande frågorna. 

     Enligt Kvale är det viktigt att ta hänsyn till intervjumaterialet och intervjuarens reliabilitet, 

det vill säga dess tillförlitlighet. Att omvandla muntligt tal till typografisk text kan innebära en 

del problem som gör undersökningen mindre tillförlitlig. Problem kan uppstå exempelvis 

genom dålig inspelningskvalitet som kan göra att intervjuaren misstolkar det sagda under 

omvandling till typografisk text.
43

 För att säkerställa undersökningens reliabilitet har delar av 

transkriberingstexten tagits bort, eftersom det sagda kan tolkas på flera sätt. En av 

intervjuerna har också spelats in på nytt då flera delar inte kunnat uttydas och resultatet därför 

kunnat bli påverkat, då det i intervjumiljön fanns ljud som störde. Transkriberingspassager har 

tagits bort i allt intervjumaterial i fall där följdfrågor kunnat uppfattas som ledande.  

     Kvale framhåller även frågan om validitet, vilket i ett brett perspektiv kan definieras 

genom frågan om huruvida metoden undersöker vad den avser.
44

 Liksom tidigare nämnt har 

den kvalitativa intervjun valts som metod för att den avser att ge en djupare inblick i de 

intervjuade personernas subjektiva upplevelse av sin tillvaro.  

 

3.1.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Av Kvales inledande kapitel framgår att ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen utifrån undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld”.
45

 Denna undersökning syftar till att undersöka lärares 

förhållningssätt till litterära urval. Förhållningsätt är i sin tur på något sätt skapade av 

subjektiva upplevelser och antaganden, därför valdes en kvalitativ och djupgående intervju 

som metod.  

     Det finns många etiska aspekter att ta hänsyn till vid kvalitativa intervjuer. Av Kvale 

framgår fyra särskilt viktiga etiska riktlinjer att ta hänsyn till vid inledandet av en 

forskningsintervju: ”informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens 

roll”.
46

 Den sistnämnda har jag tagit hänsyn till såväl före som under undersökningen. För att 

under intervjuerna få så uppriktiga svar som möjligt har jag valt att ställa öppna frågor som 

inte ger några ledtrådar om mina personliga åsikter kring frågeställningarna. Enligt Kvale 

                                                 
43

 Kvale & Brinkman, 2009, s. 200f. 
44

 Kvale & Brinkman, 2009, s. 264.  
45

 Kvale & Brinkman, 2009, s. 17. 
46

 Kvale & Brinkman, 2009, s. 84. 
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påverkar den mänskliga interaktionen utfallet av intervjun.
47

 Av denna anledning har jag valt 

att inta ett så objektivt förhållningssätt som möjligt, där mina egna åsikter inte framgått under 

intervjuerna.  

 

3.1.2 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer ”Hantering av integritetskänsligt material” (2007) innebär 

konfidentialitet att obehöriga personer inte kan hänföra uppgifter till en specifik informant.
48

 

För att skydda informanternas konfidentialitet har deras namn ändrats och bostadsort samt 

skolans namn helt uteslutits ur uppsatsen.  

     Av Vetenskapsrådet ”Forskningsetiska principer” (1990) framgår att fyra huvudkrav finns 

för skyddande av individer som deltar i forskning. Det första är det nyss nämnda 

konfidentialitetskravet. Genom att samtliga informanters uppgifter inte antecknats, kan 

utomstående inte härleda informationen till dessa individer. Det andra är informationskravet, 

vilket kortfattat innebär deltagare ska informeras om att deras deltagande är frivilligt och att 

medverkan kan avbrytas, samt vad undersökningens syfte är och hur den ska genomföras.
49

 

Före genomförande av intervjuerna informerades informanterna därför om att de kan ångra 

sitt deltagande, samt vilket syfte undersökningen har och vilken metod jag avser använda. 

Samtyckeskravet avser att deltagare lämnar samtycke till medverkan,
50

 vilket samtliga 

informanter gjort i samband med att informationskravet uppfyllts. Det fjärde och sista är 

nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter om enskilda individer enbart får användas inom 

forskning.
51

 De uppgifter som insamlats inför denna undersökning ska inte brukas utanför 

forskning.  

 

3.2 Urval utan val  

Urvalet av informanter har skett med utgångspunkt i mitt syfte att undersöka hur urvalet av 

skönlitteratur i samband med litteraturundervisning görs, och vilka förutsättningar som styr 

dessa val i förhållande till läroplanens krav på demokratiska arbetssätt. Eftersom skönlitterära 

urval alltid måste starta med ett initiativ från undervisande lärare, oavsett om denne sedan 

                                                 
47

 Kvale & Brinkman, 2009, s. 77. 
48

 Vetenskapsrådet, Göran Hermerén, ”Hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial”, 2007, s. 3. 
49

 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, 1990, s. 6ff. 
50

 Vetenskapsrådet, 1990, s 9. 
51

 Vetenskapsrådet, 1990, s. 14. 
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delegerar ut urvalsuppgifter och ansvar till elevgruppen, blev urvalet konstitutivt. Valet av 

intervjupersoner föll alltså på gymnasielärare och inte elever.  

     En svårighet i urvalet uppstod efter att informanterna för undersökningen avgränsats till tre 

verksamma lärare, samtidigt som fler än tre uppgett intresse att delta. Samtliga uppgav att de 

är kvinnor med svensk bakgrund.  Jag ställde mig nu frågan om vilka av dessa jag skulle välja 

ut och varför. Om jag av variationsprincip skulle söka vidare efter även manliga 

intervjupersoner och dessutom försöka finna någon med annan etnisk bakgrund än svensk. 

     Efter noga övervägande bestämde jag mig för att inte göra ett urval i förhållande till kön, 

ålder och/ eller etnicitet utan valde de tre som först angivit intresse för deltagande. Detta för 

att inte hamna i konflikt med uppsatsens eget problemområde som behandlar just 

urvalsprocesser. För att undvika att redan före intervjutillfällena ta ett personligt 

ställningstagande i fråga om eventuella svensklärares ålder, etnicitets, och könstillhörighets 

betydelse för intervjusvaren blev valet mer eller mindre slumpmässigt.  Tre kvinnliga 

gymnasielärare i olika åldrar från olika gymnasieskolor tilldelades sedermera rollerna som 

informanter till undersökningen.  
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4. Resultatredovisning 

Uppsatsens syfte bemöts genom redovisning av tre djupintervjuer med tre olika lärare i detta 

kapitel. Resultatet är naturligtvis inte lämpligt att betraktas som generellt, eftersom det 

behandlar dessa lärares subjektiva syn på de förutsättningar som styr just deras 

litteraturundervisning och dess litteratururval. Istället bör resultatet betraktas som exempel på 

specifika lärares förutsättningar och tillvägagångssätt vid skönlitterära urval. 

     De tre lärarna undervisar i ämnet svenska på tre olika skolor i Mellansverige. En 

gemensam faktor är att samtliga tre lärare under intervjun uppger att deras respektive 

svensklärarkollegor i det närmsta är en homogen grupp i förhållande till kön och etnisk 

tillhörighet. Det är på samtliga skolor nästan enbart etniskt svenska kvinnor som undervisar i 

svenska. Detta speglas också genom mina informanter som samtliga stämmer in i denna 

beskrivning. 

 

4.1 Intervju 1 

4.1.1 Strindberg, Lagerlöf och de där 

Anna arbetar som svensklärare på en gymnasieskola i en mindre kommun i Mellansverige.  

Anna, som är 47 år har varit verksam svensklärare i två år. Hon är även utbildad lärare i 

geografi och historia. Anna uppger att hon läser skönlitteratur på sin fritid och att hon nu läser 

Jan Guillous roman Brobyggarna samt Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga men att det går 

trögt.  

     När jag frågar Anna vilken skönlitteratur som bör innefattas i litteraturundervisningen och 

varför svarar hon: ”Jag tycker väl att några av de stora verken ska de kunna lite om. Även om 

de inte har läst dem”. På följdfrågan om vilka de stora verken är svarar hon: ”Jag tjatar rätt 

mycket om Iliaden och Odyssén, sedan kan det naturligtvis vara Gösta Berling också, och så 

vidare.”
 
Anna uppger att hon valt några av dessa verk till sin undervisning: ”Vi har nyligen 

sett på Troja, och så har de fått jämföra den med ett utdrag ur Iliaden”. Hon beskriver att man 

bör läsa dessa stora verk, eftersom de ger upphov till allmänbildning. ”Akilleshäl och sånt här 

du vet, kommer därifrån” tillägger hon.  

     Anna berättar att många av de stora verken finns att tillgå som klassuppsättningar, men 

även verk som inte ingår i hennes subjektiva uppfattning av vad som är hög litteratur: ”Ja, det 

är ju Strindberg och Lagerlöf och dom där. Det finns ju andra då, som inte anses så höga [...] 

som Guillou till exempel”. Uttrycket: ”dom där”, tyder på att Anna anser att det finns en 
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allmängiltig kanon som alla bör känna till, eftersom hon förutsätter att ett fåtal exempel och 

uttrycket ”dom där” ska räcka för att en förståelse för vilka fler hon menar ska uppstå. När jag 

frågar Anna hur hon tolkar läroplansbegreppet ”centrala verk” framgår hennes osäkerhet i 

frågan då hon berättar att hon nyligen ställde just denna fråga till sin arbetsledare. Hennes 

arbetsledare hade då svarat att det i stort sett kan vara vad som helst: ”Allt från Röda rummet 

till Pippi Långstrump.” Denna syn ställer sig Anna bakom. Anna beskriver att det är 

litteraturvetarna som avgör vad som tillhör kanon, men att hon själv anser att kanon: ”är alla 

dom där” och ger exempel på Robinson Crouse, Don Quijote och Arn. 

    Vidare berättar Anna att hon inte läser litteratur om känsliga ämnen med eleverna även om 

eleverna själva gärna väljer ett sådant textinnehåll.  Anledningen är enligt Anna att hon inte 

själv uppskattar litteratur om sådana ämnen. Detta visar att Annas egen litterära smak i hög 

utsträckning påverkar urvalen. 

 

4.1.2 Elever vill inte läsa alls 

För att undersöka vilken typ av skönlitteratur elever på såväl de praktiska som de teoretiska 

program Anna för närvarande undervisar uppskattar frågar jag henne vad hennes elever i de 

respektive gymnasieklasserna tycker om att läsa. På det svarar Anna: ”Helst ingenting” och 

tillägger att eleverna tycker att tre sidor i läxa är för mycket. För att lösa detta tar hon ofta till 

film i sin undervisning som ett komplement eller ett rent byte från typografisk skönlitteratur.  

     Anna berättar att eleverna under förra terminen läste ett skönlitterärt verk i sin helhet och 

att de då fick de välja bok själva. Anna beskriver att hon tror att de flesta vid detta tillfälle 

valde litterärt verk utifrån hur mycket text det var. ”Så kort som möjligt och så stora bokstäver 

som möjligt, men det var faktiskt en del som valde till exempel Den gamle och havet. Så 

några elever valde sådant då.” De som valde detta verk var inte högpresterade elever. 

 

4.1.3 Förutsättningar för litterära urval 

Anna förklarar att de gånger hennes gymnasieklasser läst samma verk är det hon som på egen 

hand bestämt urvalet och att hon alltid läst samma verk med alla klasser. Detta beskriver hon 

berott på att tiden varit för knapp för att hon skulle ha kunnat planera olika för olika klasser.  

     Anna hittar de olika skönlitterära texterna som används i sin undervisning i de antologier 

som finns på skolan. Hon uppger också att det finns ett skolbibliotek, men detta inte är så stort 

som hon önskar samt att bibliotekarien enbart finns tillgänglig 12 timmar i veckan. Detta 
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minimerar urvalet och leder till att hon istället nyttjar antologierna, menar hon. Skolans utbud 

av antologier och klassuppsättningar anser Anna är brett och olika genrer finns att tillgå.  

     Anna anser inte att litteraturundervisningen måste vara rolig, utan att elever måste lära sig 

att ha tråkigt ibland, men att det underlättar om eleverna tycker att det är kul. På så sätt menar 

Anna att elevernas åsikter om vad som är underhållande till viss del påverkar urvalet, men att 

hon inte alltid tar hänsyn till detta. På frågan om huruvida Anna reflekterar över sina litterära 

urval svarar hon att hon tänker mycket på sina litterära urval, men att hon ibland känner sig 

överkörd i sina val då hon är nyutbildad. Vidare förklarar Anna att flera av de mer erfarna 

svensklärarkollegorna på skolan där hon arbetar tar sig frihet att bestämma vilken litteratur 

som ska ingå i hennes undervisning och att hon därmed inte har så stor frihet att själv välja.  

     Anna säger under intervjun att hon inte anser att det finns någon självklar distinktion 

mellan ”hög” respektive ”låg” litteratur. Att det snarare handlar om människors subjektiva 

smak. ”Så länge litteraturen fyller det syfte som den är till för, så kan man ju inte se ner på 

den” säger hon. Under lärarutbildningen beskriver Anna att hon läste främst historiska verk av 

”hög” karaktär. Något som tyder på att Anna ändå särskiljer ”hög” respektive ”låg” litteratur.  

Jag plöjde faktiskt igenom Odyssén gjorde jag. Sedan var det delar av Aeneiden, och så 

var det delar av Dantes Divina Commedia och så var det Don Quijote och Rabelais 

Gargantua och allt vad det var. [---] En del tyckte jag om, men om vi ska ta Dante så 

har jag väl tänkt att jag ska plöja igenom den någon gång. [...] Man ska ha läst dem och 

så, men läser man för nöjets skull, så läser jag ju inte sådant.  

Vidare beskriver Anna att syftet med litteraturläsningen kan skilja sig åt. Att litteraturen å ena 

sidan ibland enbart syftar till att underhålla och att den då inte måste innehålla något djupare 

budskap. Å andra sidan menar hon ”kan det ju vara så att man har försökt att göra den djup 

och så blir det inte så bra, då kan man ju se ner på det kanske. Men om man inte har försökt 

att göra den djup, så tycker jag inte att man ska se ned på den.”  Den mer underhållande 

litteraturen anser Anna bäst fyller sin funktion i skolan när eleverna själva ska välja 

skönlitteratur.  

 

4.2 Intervju 2 

Birgitta är 37 år och arbetar som svensklärare på en gymnasieskola i en medelstor, 

mellansvensk stad. Hon har varit verksam lärare i 12 år. Birgitta undervisar i svenska på flera 

praktiska och teoretiska gymnasieprogram och skolan är större än den där Anna arbetar.  
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Birgitta ingår i en bokcirkel på sin fritid, där läser de vad hon uppger är mer svårläst litteratur. 

Utanför bokcirkeln uppger hon att hon oftast väljer litteratur av enklare karaktär, ofta från 

boktoppen. Birgitta är förutom i svenska också verksam lärare i religion och engelska.  

     Birgitta berättar att hon inte har genomfört några diskussioner kring litterära urval med 

elever i helklass. Däremot försöker hon att skapa en dialog när elever ska läsa skönlitteratur 

enskilt. ”Jag har inte haft diskussionen när jag har valt klassbok, som vi har läst tillsammans 

eller högläst. Utan att då har jag valt bok, men jag har ju samtalat så mycket som jag hinner, 

med var och en elev när de har valt en bok. Men av tidspress så blir det ofta en kort dialog” 

berättar hon. För att få insyn i vilken typ av skönlitteratur eleverna uppskattar brukar hon 

fråga dem vad de gillar för film, då kan hon eller bibliotekarien föreslå ett verk med likartat 

motiv. Detta menar hon är en urvalsmetod som har fungerat bra.  

     Birgitta räknar under intervjun upp de tre senaste verk hon läst med sina klasser. Ett av 

dessa är Shoo bre av Douglas Foley. Valet av Shoo bre motiveras av Birgitta på följande sätt: 

 

Jag hade en grupp ungdomar som inte studerade speciellt mycket, utan var mer 

inriktade mot arbetsmarknaden. Det var stora sociala svårigheter med ungdomar som 

inte kom till skolan så mycket och som jobbade mycket med sin identitet. Sedan hade 

jag just då, killar i klassen som hade lånat den. Det verkade vara en innebok sådär, men 

de kom liksom inte in i den själv, så då tog jag den och läste och den gillade de. 

 

Birgitta beskriver även en situation då hon avslutar högläsning av Jan Guillous Ondskan, när 

en flicka i elevgruppen väljer att inte infinna sig i skolan och motiverar detta genom att hon 

inte orkar lyssna på en roman om våld i hemmiljö, något som flickan själv upplevt. Val och 

bortval motiveras utifrån utomtextliga förhållanden i den grupp som Birgitta undervisar. 

 

4.2.1 Varför ska vi läsa och vad? 

Birgitta anser att en bredd av olika typer av skönlitteratur bör innefattas i undervisningen, 

detta för att elever ska kunna förstå skillnaden mellan olika typer av litteratur: ”Jag tycker att 

man ska läsa mer populärlitteratur och klassiker, [...] för att få se på skillnaden, med 

merbetoning på nutidslitteratur. För jag tror att de flesta inte är så läsvana idag. Man gör dem 

en otjänst om man tvingar dem att läsa för mycket äldre litteratur som är svårtillgänglig och 

som de inte kan relatera till” säger hon. Birgitta menar att hon blandar populärlitteratur med 

äldre litteratur, men att det ofta blir extrakt av äldre böcker, eftersom tiden är för knapp för att 

bearbeta de äldre texterna. Populärlitteratur läser eleverna oftast i sin helhet.   
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     Birgitta berättar att hon tidigare arbetat på en skola där många lärare arbetade med 

klassuppsättningar. ”Det var en kultur som fanns på den skolan. Så då fanns det ju material 

också” säger Birgitta.  Kollegorna har för Birgitta en stor inverkan på urvalen. Om en kollega 

har arbetat med en roman som fungerade bra i undervisningen så är det lätt att ta till den, 

menar hon. En annan anledning till att hon väljer litteratur som andra lärare arbetat med är för 

att hon då har någon att diskutera texten med. 

     Liksom Anna, uppger även Birgitta att eleverna själva ofta väljer böcker som är korta, men 

även böcker som de redan läst. Detta tror Birgitta beror på att eleverna inte är vana att läsa 

typografisk text på sin fritid. Hon understryker att hon inte lägger någon värdering i 

skönlitteraturens textliga omfång. Hon tror att det är mentalt är skönt för eleverna med kortare 

texter. Birgitta läser själv inte ungdomslitteratur, med undantag av de romaner hon högläser. 

”Vi brukar ha ett författarbesök varje höst. Då tycker jag att det kan vara kul att läsa något av 

den författaren högt för eleverna.” 

     De tre senaste skönlitterära verk som Birgitta har läst med sina klasser är Ondskan, Huset 

vid vägens slut av Magnus Nordin och Shoo bre. Den senare valdes som utgångspunkt för att 

tala om livet i stort. Birgitta menar att det är en välfungerande metod att ta avstamp i litteratur 

när elever behöver samtala om svårigheter. Hon menar att det är ett sätt att indirekt tala om 

elevernas livssituation, utan att peka ut någon. Ondskan uppger Birgitta valdes därför att hon 

själv haft en stark läsupplevelse av den. Vidare beskriver hon att läsningen av Ondskan 

avbröts när det visade sig att en elev själv blivit utsatt för misshandel. ”Det blev en väldig 

insikt att vilka böcker man väljer att läsa högt påverkar” förklarar Birgitta. Valet av Huset vid 

vägens slut, berodde enligt Birgitta på att skolan haft författarbesök och att det därför fanns 

stort fokus på den aktuella författaren under den tidpunkten. En annan förutsättning för detta 

val uppger hon är att författaren har producerat många kortare och spännande texter.  

     Ibland arbetar Birgitta ämnesövergripande mellan sina olika ämnen och då påverkar de 

övriga ämnena hennes urval. Hon har till exempel arbetat ämnesövergripande mellan religion 

och svenska. Då var det bibliska texter som ställdes i fokus, menar hon. Även skolans utbud 

av skönlitteratur påverkar och på den skola där Birgitta arbetar finns det gott om 

klassuppsättningar samt ett stort skolbibliotek, uppger hon.  

 

4.2.2 Från Strindberg till ”Blondinbella” 

På frågan om vad som är centrala verk svarar Birgitta att det är verk som elever kan ta till sig. 

”Jag skulle nog ta något från både Strindberg och Selma Lagerlöf [...] Något centralt 
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barnboksverk och så där” säger hon och lägger till att det senare skulle kunna något av Astrid 

Lindgrens barnboksverk.”Sedan kan ju något verk vara centralt för att språket är utmärkande” 

säger Birgitta. En annan aspekt av begreppet ”centrala verk”, menar hon är att verken bör säga 

något om samtidens livsvillkor.  

 

Till exempel att prata om Strindberg för att sedan prata om bloggar idag och prata om 

”Blondinbella” som öppet gått ut och berättat hur hon skapat sig själv. [...] Men det är 

alltid så lätt att tappa dem [...] Om det inte handlar om något som berör dem 

innehållsmässigt. Då blir det svårt med inledningen till [Strindbergs] Röda rummet, 

även om jag tycker att den är fantastisk. 

 

Hon medger att detta är en subjektiv bedömning utifrån vad hon har fått med sig, genom 

utbildning och de lärare hon haft samt att även hennes uppväxt spelar en viktig roll för hennes 

tolkning av begreppet ”centrala verk”.  

 

4.2.3 Litteratur och humor  

Litteraturläsningen syftar enligt Birgitta till att ge elever gemensamma referensramar för vår 

kultur. Att förståelsen av poänger i gängse skämt kan gå förlorad i frånvaro av dessa 

gemensamma referensramar.”När man ser Parlamentet så ska man fatta skämtet, [...] Så att 

man kan vara med och bidra till den gemensamma referensramen” säger hon. 

     Skönlitteratur måste inte enligt Birgitta alltid vara rolig, däremot bör den beröra utan att 

man tappar någon elev på vägen. Detta är lärares stora utmaning, menar hon. Det kan vara 

svårt när man har en grupp individer med olika läserfarenheter” säger hon. 

     Birgitta anser att det finns en distinktion mellan ”hög” och ”låg” litteratur. Den ”höga” 

litteraturen menar hon, behöver vara välbearbetad och ha ett välvägt språk. Hon är säker på att 

det finns riktigt bra litteratur som kan vara tillgänglig för de mer ovana läsarna och att det 

finns ”låg” litteratur som bara är dålig, som ingen borde läsa. I undervisning tycker Birgitta 

samtidigt att fokus på verk från 1900-tal och några få klassiker från tidigare epoker är bäst 

lämpat. ”Inte gräva ner sig i franskt 1700-tal och så där” säger hon.  

 

4.3 Intervju 3 

Camilla är 36 år och arbetar liksom Birgitta på en medelstor gymnasieskola och undervisar i 

engelska, svenska och historia. Hon har varit verksam lärare sedan 2006 då hon tog sin 
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lärarexamen. På sin fritid läser Camilla gärna skönlitterära verk av amerikanska författare och 

har just läst romantrilogin Hungerspelen av Suzanne Collins.  

     De senaste litterära verk hon läst tillsammans med sina respektive klasser är Innan jag dör 

av Jenny Downham och Ön i fågelgatan av Uri Orlev. De valdes ut genom gymnasieskolans 

ämnesgrupp för svenska. Där diskuteras ständigt litterära urval, något som haft stor betydelse 

vid de litterära urvalen uppger Camilla. Hon beskriver att skönlitteratur av ämnesgruppen 

”väljs utifrån lämplighet, om någon har läst en bra bok och tipsar och hur mycket material 

som finns tillgängligt på skolan”.  

 

4.3.2 Inga flugor på väggen  

När Camilla gör sina litterära urval väljer hon konsekvent bort vad hon kallar ”de senaste 

litterära flugorna”. Camilla menar att vettig litteratur skriven av väletablerade författare är att 

föredra och ger företräde åt skönlitteratur där man som läsare kan ”känna med karaktärerna, 

dra slutsatser och litteratur med en samhällsbeskrivning”. Det är också viktigt att det 

skönlitterära innehållet har ett budskap som eleverna kan förhålla sig till. ”Det är lättare att 

diskutera med eleverna om det finns något att ta upp i böckerna” säger hon. Camilla beskriver 

att hon ofta väljer litteratur där innehållet skapar en sensmoral eller har kopplingar till andra 

verk eller historiska händelser. Hon anser att det är viktigt att själv bearbeta texter och 

reflektera kring dem innan de används i undervisning. 

     I första hand är det elevers intressen och läsvana som styr urvalet, men även det 

tidsutrymme som elever och lärare har att avsätta för läsning och textbearbetning. Camilla 

läser litteratur om känsliga ämnen med samtliga av sina gymnasieklasser. Hon poängterar 

samtidigt att det är svårt när klassen innehåller en eller flera elever som upplevt likartade 

situationer. 

 

Nästan alla våra klassuppsättningar tar upp svåra ämnen och vi har tagit ett gemensamt 

beslut på min arbetsplats att inte backa för ämnen som är känsliga på olika sätt. Det är 

en del av livet och då måste man bemöta det.   

 

På frågan om hur Camilla tolkar läroplansbegreppet ”centrala verk” svarar hon: ”Det ska vara 

som sagt betydelsefulla böcker skrivna av vettiga författare” och exemplifierar August 

Strindberg och Selma Lagerlöf som centrala för svensk kultur. Hon tillägger samtidigt att 

Strindberg är svårtillgänglig för eleverna. Under lärarutbildningen läste Camilla främst verk 

av Stig Dagerman och Strindberg. Hon har sedermera använt båda dessa författarskap i sin 
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undervisning. Den litteratur som förmedlas av lärarutbildare har enligt Camilla stor betydelse 

för de egna litterära urvalen.  

     ”Det är skillnad på välskrivna och dåligt skrivna böcker och det är inte kul att läsa dåliga 

böcker” beskriver Camilla som anser att det finns en distinktion mellan ”hög” och ”låg” 

litteratur. Hon exemplifierar den våg av vampyrlitteratur de senaste åren och beskriver att 

denna litteraturgenre innehåller många verk med dåligt språk. Hon uppger att eleverna tycker 

om att läsa dem, men att hon själv tycker att det inte finns något värde i att läsa dem. Hon 

tillägger samtidigt att vinsten med denna vampyrlitteratur är att den får eleverna att börja läsa. 

”Allt läsande är positivt” menar hon.  

     Camilla uppger att utbudet av skönlitteratur på skolan är brett. På skolbiblioteket arbetar en 

duktig bibliotekarie som har öppet hela veckan.  Det finns även gott om klassuppsättningar på 

skolan och ibland tar Camilla även till elektroniska källor, exempelvis databanker på internet. 

Det breda litterära utbudet som finns på skolan underlättar urvalet, menar hon.  

 

4.3.3 Elevdemokrati i ett heterogent klassrum 

Camilla har diskuterat litterära urval med sina elever. ”Vi diskuterade varför olika författare 

blivit kanoniserade.”  Slutsatsen blev att vissa författare är lättare att ta till sig. ”Om det finns 

en filmatisering av boken så är det mer sannolikt att eleverna kan ta till sig författaren” 

tillägger hon. Eleverna har enligt Camilla mycket olika läsvanor. ”En del vill inte läsa alls, 

några är på serietidningsnivå och några läser Sagan om ringen på engelska” säger hon. Att det 

är så heterogent inom klasserna, menar Camilla kan skapa problem vid demokratiska 

litteratururval. ”Därför läser vi sällan böcker som eleverna har valt själva” uppger hon.  

Vidare beskriver hon att det blir enklare så eftersom eleverna hon har haft genom åren vill 

läsa så olika typer av litteratur, både i förhållande till genre men också svårighetsgrad.  

     Camilla beskriver att hon försöker hålla sig uppdaterad i elevers textvärldar. ”Jag försöker 

hålla mig uppdaterad när det kommer ut nytt. Jag vill veta vad som händer i elevernas värld” 

säger hon och uppger samtidigt att hon tvingas att läsa in sig på dessa texter under sin fritid 

eftersom arbetstiden är för knapp för att involvera detta moment i arbetstiden.  
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5. Diskussion av resultat 

Undersökningen visar att urvalet av skönlitterära verk påverkas av en rad olika faktorer. 

Dessa faktorer skapar olika förutsättningar som sedermera, mer eller mindre styr lärares urval.  

Dessa förutsättningar visar sig genom undersökningen främst vara bristande tidsliga resurser, 

lärarkollegers åsikter kring litteraturval, subjektiva läroplanstolkningar och personlig 

inställning till litteratur samt elevers livssituation. Genomgående tycks lärares egen smak och 

tycke föregå elevers.  I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till undersökningens 

syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Kanon och demokrati – i konflikt och förening 

Att sammanföra demokratiska arbetsätt och kanon visar sig av föreliggande undersökning 

kunna vara en komplicerad, kanske till och med motsägelsefull uppgift. Detta eftersom 

läroplanen kräver förmedlande av centrala verk i demokratiska arbetsformer, samtidigt som 

eleverna tycks visa mycket svagt engagemang för undervisningens skönlitterära texter. Elever 

vill enligt undersökningens informanter läsa så lite som möjligt, somliga inte alls. Birgitta 

anser att centrala verk är de verk, vilka har ett innehåll som elever kan ta till sig och 

exemplifierar bland andra Strindberg som central författare. Samtidigt beskriver hon senare i 

intervjun att inledningen till Strindbergs Röda rummet är svårt för elever att ta till sig. Detta är 

ett exempel på konflikt som kan uppstå i ett försök att sammanföra kanon eller ”centrala verk” 

och demokrati. Elever kan inte alltid ta till sig den litteratur som informanten anser är central, 

samtidigt som hon menar att centrala verk bör fylla just denna funktion.  

     Urvalen tycks genomgående genomföras av lärare vid de tillfällen som en gemensam 

klassbok ska läsas. Lärarnas val motiveras av faktorer som verkets omfång, innehåll och 

nutida, historiska eller litterära kopplingar till innehållet. Skönlitteratur med knappt omfång 

eller utdrag väljs ofta när äldre litteratur och klassiker ska bearbetas, därför att lärare menar 

att elever inte hinner eller klarar av att läsa dessa texter i sin helhet.   

     Endast en av mina informanter har någon gång genomfört samtal kring litterära urval med 

sina elever, då i form av en kanondiskussion. Informanterna väljer ofta vad de tror att eleverna 

vill läsa, men tycks mycket sällan eller aldrig fråga eleverna själva. Denna frånvaro av dialog 

mellan lärare och elever är kanske den största bristen i förhållande till demokratiska arbetssätt 

vid litteratururvalen i mina informanters respektive klassrum. Jag menar att genom att föra en 

öppen dialog om det egna klassrummets kanon och tillsammans med eleverna skapa denna, 
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skulle begreppen kanon och demokrati kunna förenas och en konflikt mellan läroplanskraven 

därmed förhindras.  

 

5.1.1 Det demokratiska urvalets akilleshäl  

De tre gymnasielärarna uppger att somliga elever vill läsa så lite som möjligt, en del inte alls. 

Två lärare uppger också att elevers egna textval ofta faller på korta verk med stort textsnitt.  

Om eleverna får fullt utrymme att själva bestämma över urvalet, innebär det i så fall att valet i 

vissa fall skulle falla på att minimera och begränsa urvalet så mycket som möjligt. Något som 

emellertid krockar med två av lärarnas syn, det vill säga att litteraturläsningen är viktig för 

elevers allmänbildning. Elever får utan läsning av skönlitteratur inte tillgång till dessa av 

lärares synsätt allmänbildande textinnehåll. 

     Ur ett demokratiskt perspektiv är det kanske också möjligt att hävda att elever som inte får 

tillgång till litteraturen, inte heller får möjlighet att fullt ut ingå i och påverka en demokratiskt 

klassrumsstruktur. Det är naturligtvis svårt att påverka det man inte känner till. Annorlunda 

uttryckt: Elever som inte har läst litteraturhistoriens centrala verk vet inte vad de väljer bort 

och därmed missar när de säger att de inte vill läsa exempelvis Iliaden och Odyssén. Detta 

menar jag är det demokratiska klassrummets stora dilemma och akilleshäl. Jag tror samtidigt 

att elevers intresse för skönlitteratur skulle öka om de involverades i urvalen. Delaktighet och 

inflytande skapar ofta större engagemang än det motsatta förhållandet. Att komma till 

koncensus är inte alltid möjligt, men det går ofta att mötas på mitten i en kompromiss. 

 

5.2 Högt på låg nivå  

Den av gymnasielärarna definierat ”högt” ansedda litteraturen tycks i flera fall bearbetas med 

det primära syftet att förstå de texter som lärarna definierar som ”lägre” ställd. Exempelvis 

påpekar Anna under intervjun att elever bör känna till av skönlitteraturen skapade begrepp 

som ”akilleshäl” för att förstå vardagliga samtal där begreppen nyttjas. Även Birgitta påpekar 

litteraturläsningens betydelse för förståelsen av vardagligt språk och humorgrepp. Hon 

beskriver också att Strindbergs verk kan vara en ingång för att sedan prata om nutidens 

bloggkultur. Den så kallat ”höga” litteraturen läses dessutom i första hand i form av utdrag, 

medan den lägre ställda litteraturen oftare läses i sin helhet.  

     Detta sätt att förmedla ”hög” kultur med utgångspunkt i det ”låga” är möjligen en bra 

metod för att vidga elevers litterära perspektiv genom att närma sig det som redan är känt för 

eleverna. Problemet är här att eleverna troligen oftast också redan vet mer om till exempel 
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”Blondinbellas” bloggvärld än vad lärare gör, eftersom detta medium är skapat och ofta 

förmedlas av elevernas egen generation. Möjligen finns det därför en större vinst i att i 

undervisningssituationen spegelvända dessa förutsättningar och läsa den litteratur som elever 

vanligen inte möter i sin helhet och koppla detta till textkulturer som många elever känner till 

väl, exempelvis bloggtexten. På så sätt vidgas elevers textvärldar istället för att elever 

undervisas i textvärldar de redan känner till, ofta också bättre än lärarna. Jag menar att risken 

annars är att elever undervisar sina lärare, snarare än tvärt om. 

 

5.3 Personliga referensramar och resurser 

Undersökningen visar att lärares personliga referensramar har stor betydelse för urvalet. Såväl 

lärares subjektiva litterära smak som den litteratur de läste inom ramen för lärarutbildningen 

samt deras respektive kollegor påverkar urvalet. En återkommande uppfattning är också att 

det tidsliga resursutrymmet begränsar möjligheten till att involvera elever i urvalet samt att 

den begränsade tiden för inläsning av litteratur på arbetstid gör att kollegor involveras i högre 

grad än elever. Även lärares status i arbetslagen kan påverka urvalet. Anna uppger under 

intervjun att hon har ett mycket begränsat utrymme att välja litteratur till sin undervisning, 

eftersom hon är nyutbildad. Istället bestämmer hennes kollegor vilken litteratur som bör ingå i 

hennes litteraturundervisning.  

     Att samtliga av de tillfrågade lärarna har få eller ingen kollega med annan etnisk bakgrund 

än svensk och att de också har få eller inga manliga lärarkollegor i svenskämnet, pekar på en 

brist när det gäller lärares personliga referensramar. Jag menar att lärarlag med olika etnisk 

och kulturell bakgrund samt kön kan skapa vidgade förutsättningar vid urval. Ett sätt att 

bredda dessa referensramar menar jag är att involvera eleverna i urvalet. Elevgrupperna har 

ofta en stor elevvariation i fråga om kön och kulturell bakgrund och äger därför viktiga 

referensramar som lärarlagen ibland tycks sakna. Att involvera elevgruppen och därmed dess 

vidgade kulturella och könsmässigt fördelade referensramar skulle bredda de referensramar 

som kan påverka urvalen, vilka enligt Olin-Scheller
52

 och Åkerberg
53

 ofta faller på 

västerländsk skönlitteratur författad av män. 

     Annas uttryck ”Strindberg och Lagerlöf och dom där.” visar hennes inställning att det finns 

en allmän syn på vad som är centrala verk, en kanon man bör känna till utan att hon 

specificerar den ytterligare. Detta är naturligtvis en inställning som påverkar urvalet och 

                                                 
52

 Olin-Scheller, ”Två textvärldar”, 2006, s 213f, 229-236. 
53

 Åkerberg , ”Skönlitterärt urval i gymnasieskolorna” Svenskläraren, nr. 3: Kulturarv, 2006, s. 9f.     
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kanske också bidrar till elevernas minimerade möjlighet att påverka urvalen. Om lärare 

upplever att det finns en generell kanon som alla bör känna till, kan detta bidra till att elever 

utesluts ur urvalen, eftersom urvalet bestäms av en redan i förväg bestämd och generell 

kanon. Lärares syn på vilka litterära verk som är centrala blir en viktig urvalsförutsättning 

eftersom läroplanen efterfrågar ”centrala verk” i undervisningen. Att i såväl lärarlag som med 

elevgrupper öppet och medvetet diskutera läroplansbegreppet ”centrala verk” menar jag kan 

gynna urvalsförutsättningarna. Detta, eftersom vi genom samtal med andra blir medvetna om 

våra personliga referensramar, vilka i sin tur påverkar urvalen. Jag menar att en vidgad 

klassrumskanon där skönlitterära verk författade av såväl män som kvinnor, svenska som 

internationella är att föredra. Detta ställningstagande styrks av läroplanen Gy11 som kräver 

just detta.
54

 

     Förutom det tidsliga resursutrymmet påverkar även utbudet av material på de olika 

gymnasieskorna urvalet. På Annas skola är tillgången till skolbiblioteket kraftigt begränsat, 

vilket leder till att hon använder texter ur antologier och klassuppsättningar i hög grad. 

Birgitta och Camilla uppger att de har god tillgång till sina respektive skolbibliotek och att 

detta underlättar vid urvalen. För att elever ska ha möjlighet att ingå i ett demokratiskt 

arbetsätt vid litteratururvalen krävs naturligtvis att de har tillgång till litteraturen. Antologier 

och klassuppsättningar förvaras ofta på platser i skolmiljön som elever inte har tillträde till, i 

motsats till skolbiblioteken som elever mer fritt kan vistas i om dessa har breda öppettider. 

Eftersom Anna heller aldrig diskuterar litterära urval med eleverna blir det i det närmsta 

omöjligt för eleverna att delta i de litterära urvalen.  

 

5.4 Sociala problem styr urvalet 

Under intervjun motiverar Birgitta sitt val av det skönlitterära verket Shoo bre genom att 

beskriva de sociala svårigheter som fanns i den grupp hon undervisade. Valet motiveras 

utifrån utomtextliga förhållanden som går att kopplas till elevernas livssituation. Birgitta 

väljer att utifrån de sociala problem som finns i elevgruppen göra både val och bortval av 

litterära verk.  

     Detta visar att val och bortval av litterära verk utifrån elevers sociala situation skapar 

möjligheter i Birgittas klassrum. Jag anser samtidigt att det är viktigt att de litterära urvalen 

inte avser att fylla funktion av terapeutiskt karaktär. Jag menar att detta tillhör en annan 

                                                 
54 Skolverket, 2011, s. 161. 
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yrkesgrupp och att själva litteraturen bör inneha huvudsyftet med litteraturundervisningen, 

inte elevers sociala, utomtextliga svårigheter. Det vill säga, att litteratur inte i första hand bör 

väljas ut för att användas som terapeutiskt verktyg, där huvudmålet är att stärka elevers 

psykiska hälsa. Skönlitteratur bör istället väljas ut i syfte att stärka elevers språkliga och 

intellektuella förmåga. Detta innebär således inte att det ena behöver utesluta det andra, men 

utgångspunkten bör vara av litterär karaktär. 

     Att en elev väljer att inte komma till skolan på grund av att Birgittas skönlitterära val 

ligger allt för nära elevens egen livssituation är en tydligt negativ konsekvens av litterära 

urval. Detta visar hur viktigt det är att som lärare aktivt och medvetet reflektera över de 

litterära urvalen. Att dessutom inkludera elever i urvalsprocessen kan minska risken för att 

negativa konsekvenser av de litterära urvalen sker. Genom att ge elever utrymme att säga: 

”Nej, den vill jag inte läsa. Det låter otäckt”, inkluderas elever till att bli en del av 

urvalsförutsättningarna, och inte i första hand deras sociala svårigheter.  
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6. Avslutningsvis, kanske mer visa än ovissa 

Eller kanske äger vi mer visdom om vi vågar vara lite ovissa? Undersökningen visar att det 

inte råder någon fullständig samstämmighet mellan de tre informanterna gällande vilken 

litteratur som bör innefattas i begreppet ”centrala verk”. Förmodligen får vi aldrig något 

entydigt svar på vilken litteratur som ska innefattas i litteraturundervisningen, förutsatt att 

svensk skola inte går i Danmarks fotspår och specificerar en kanonlista.  

     Att som lärare skapa sig medvetenhet kring de förutsättningar som kan komma att påverka 

de litterära urvalen och att så långt som möjligt våga vara oviss i fråga om den rätta och sanna 

skolkanon kanske är det allra klokaste. För kanske är det just olika förutsättningar och 

sammanhang som i slutändan måste få avgöra vilken litteratur som är lämplig att välja. 

Möjligen finns det inga självklara svar på vad som bör läsas och varför, åtminstone inte några 

som passar in i alla sammanhang och för varje lärares och elevs individuella förutsättningar.  

     Jag menar att svensklärare, genom att involvera elevgruppen i det litterära urvalet kan 

upptäcka texter som skapar ett större känslomässigt engagemang hos elever. Att en öppen 

dialog kring litteratururval kan skapa positiva förutsättningar för att nya texter upptäcks och 

innefattas i undervisningen. Skönlitteratur som utan elevers vägledning inte skulle ha hittat 

vägen in i klassrummet. I bästa fall skönlitteratur som tilltalar både lärare och elever. 

     Att på ett förutsättningslöst sätt möta klassrumssituationen och eleverna, för att därefter 

avgöra hur urvalet ska genomföras är kanske det klokaste val man som lärare kan göra. Att 

skapa undervisning utan elever är naturligtvis inte möjligt. Det är däremot möjligt att utesluta 

elever ur urvalen och ändå skapa undervisning, om än utan vidare gott resultat.  En 

klassrumskanon måste få vara föränderlig och låta sig påverkas av elevgruppens 

förutsättningar. Jag tror därför att det är viktigt att som lärare våga ifrågasätta sina urval och 

sedermera också förändra valen om det föreligger orsak till det. Ett urval förutsätter trots allt 

någon form av omval, annars är det inte ett val – bara invanda rutiner som mycket väl kan 

bytas ut eller fräschas upp om en stunds ovisshet släpps in. Till sist vill jag framhålla Blooms 

ord om individens sökande och sovrande i havet av vishet och ovisshet: 

 

There is no single way to read well, though there is a prime reason why we should read. 

Information is endlessly available to us; where shall wisdom be found? If you are 

fortunate, you encounter a particular teacher who can help, yet finally you are alone, 

going on without further mediation.
55
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Bilaga 1 

Övergripande intervjufrågor 

1. Vilken skönlitteratur anser du bör innefattas i litteraturundervisningen och varför? 

a) Har denna skönlitteratur använts i din undervisning?  

b) Varför/varför inte? 

2. Vad vill eleverna läsa och varför tror du att de vill läsa det?  

a) Har den skönlitteratur som eleverna föredrar använts i din undervisning?  

b) Brukar du själv läsa den typ av skönlitteratur som dina elever föredrar? 

Varför/varför inte? På jobbet eller på fritiden? 

3. Vilka är de tre senaste skönlitterära verk du läst med dina respektive klasser?  

a) Hur valdes de ut?  

b) Är dessa verk återkommande i din undervisning?  

c) Varför/ varför inte? 

4. Hur tolkar du på läroplansbegreppet ”centrala verk”?  

a) Ge exempel på centrala verk? 

5. Har du diskuterat litterära urval med dina elever?  

a) I så fall, hur gick det till? 

b)  Vad kom ni fram till? 

6. Läser du samma skönlitterära verk med alla dina klasser? Varför, varför inte? 

a) Om ja, påverkar elevgruppens (som helhet) eller specifika elevers aktuella 

kunskapsnivå dina val av litteratur? 

b)  Om ja, på vilket sätt? 

7. Läser du skönlitteratur om känsliga ämnen (exempelvis sexuella våldsbrott) med dina 

elever? Varför/varför inte? 

8. Vilken skönlitteratur läste du under din lärarutbildning? Nämn 3-5 verk. 

a) Vad tyckte du om dem?  

b) Har du använt dessa verk i din undervisning?  

c) Om ja, hur frekvent och vilka? 

9. Bör litteraturundervisningen vara rolig? Varför/ varför inte? 

10. Reflekterar du över dina litterära urval? Hur kan ett sådant resonemang eller 

problemområde se ut? 

11. Finns det ”hög” respektive ”låg” litteratur? 

a) Om ja, hur ser du på ”hög” respektive ”låg” litteratur?  
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b) Vad är högt, vad är lågt och varför? 

12. Vilken typ av skönlitteratur förespråkar du och av vilken anledning? 

13. Vilka förutsättningar styr urvalet anser du?  

14. Vilket utbud av skönlitterära verk finns på den skola där du undervisar? 

15. Var hittar du de skönlitterära texter som används i din undervisning?  

a)Varför väljer du just den/dessa källor? 

b)Hur ser tillgången till klassuppsättningar ut på din arbetsplats?  

16. Hur ser tillgången till lån av skönlitteratur på bibliotek ut för dina elever? 

17. Arbetar du ämnesövergripande i din litteraturundervisning?  

a) Om ja, vilket/vilka ämnen innefattas?  

b) Hur görs litteratururvalet?  


