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Sammanfattning

Syftet med följande studie är att undersöka vilken litteratursyn som lyser igenom i

förteckningen för svenskämnets syfte och kursplaner i gymnasieskolans läroplan, Läroplan,

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Tanken är att denna

litteratursyn blir synlig genom att läroplanens formuleringar av litteraturundervisningens

legitimeringar och litterära urval analyseras. Den analys som görs utgår från redovisningen av

dels de formuleringar ur svenskämnets syfte och kursplaner som behandlar

litteraturundervisning, dels de olika litteratursyner som tidigare forskare förespråkar.

Analysen går ut på att jämföra läroplanens och forskarnas litteratursyner. Utifrån dessa

jämförelser lyfts diskussioner kring för- och nackdelar hos läroplanens resonemang om

litteraturundervisningens legitimeringar och litterärt urval. Slutsatser som dras är att litteratur

inte nödvändigtvis bär på en inneboende godhet och att all litteratur – oavsett genre eller

texttyp – kan ha en plats i svenskundervisningen så länge användningsområdet är anpassat

efter den effekt och det syfte man söker med litteraturundervisningen.

Nyckelord: Litteraturundervisning, Gymnasieskola, Kanon, Kulturarv, Erfarenhetspedagogik



Abstract

The aim of this study is to investigate the view of literature that shines through in the Swedish

curriculum for secondary school, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen

för gymnasieskola 2011. The idea is that this view of literature becomes visible when

analyzing the curriculum’s ways of legitimating the teaching of literature and its relation to

the use of a literary canon. The analysis compares the phrases from the curriculum regarding

the teaching of literature and compares these phrases with the various literary visions that

earlier scholars advocate. Based on these comparisons, discussions are raised about the pros

and cons of the curriculum's ways of legitimating the teaching of literature and its relation to

the use of a literary canon. My conclusions are that literature does not necessarily carry an

inherent goodness and that all literature – regardless of genre or text type – can have a place

in the teaching of Swedish as long as the way that the literature is being used is tailored to the

purposes of literature-centered education.

Keywords: Teaching of Literature, Secondary School, Canon, Heritage, Experience-centered

Education
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1. Inledning
Läsandet av skönlitteraturens olika genrer har inte alltid varit en självklar del av

svenskundervisningen. Magnus Persson menar i sin bok Populärkulturen och skolan att under

litteraturundervisningens tidiga skede fanns ett motstånd mot viss skönlitteratur. I början av

1800-talet ansågs viss skönlitteratur – som den då mer populärlitterära romangenren – vara

skadlig och vanebildande och något som ungdomar borde avvärjas från. Litteraturen ansågs

alltså bära på negativa inneboende egenskaper (Persson, 2000, s. 29). Jan Thavenius ser i

Klassbildning och folkuppfostran hur litteraturstudiernas fokus vid denna tidpunkt skulle ligga

på läsningen av svensk litteratur, i och med att skolorna mot 1800-talets mitt gick från de

tidigare latinstudierna till en mer modersmålinriktad sådan (Thavenius, 1991, s. 26). Persson

menar att när litteraturundervisningen väl introducerades, användes den även i sina tidiga

stadier främst till att motverka den mer kommersiella kultur elever mötte utanför skolan

(Persson, 2000, s. 29). Allt eftersom fick dock de tidigare låga skönlitterära genrerna allt mer

självklar plats i svenskundervisningen och teorier om skönlitteraturens goda och positiva

egenskaper blev allt fler. Den gamla negativa litteratursynen började alltså i gradvis försvinna.

I dagens skola är svenskämnet och litteraturstudier därmed starkt förenade och i

svenskundervisningens ämnes- och kursplaner motiveras litteraturens roll och

användningsområden. Magnus Persson påstår dock i Den goda boken att frågan om varför

man just bör läsa och studera skönlitteratur i skolan har blivit allt mer aktuell. Detta på grund

av att läsning inte längre är förknippad med enbart tryckta texter i t.ex. romanform (Persson,

2012, s. 7). Syftet med läsning av skönlitteratur måste alltså på ett annat sätt än tidigare

förklaras då den inte längre anses vara lika självklart bildande. Med utgångspunkt i Perssons

resonemang, skall denna uppsats undersöka hur dagens läroplan motiverar litteraturens roll i

svenskundervisningen, för att därmed kunna urskilja vilken litteratursyn som skiner igenom i

läroplanens formuleringar. Tanken är också att kunna urskilja vilken sorts litteratur som

läroplanen i första hand förespråkar för att uppnå önskad effekt vid litteraturläsning. Om

litteraturen fortfarande anses bära på goda inneboende egenskaper och har

personlighetsutvecklande effekter på sina läsare, vill jag diskutera huruvida dessa inneboende

förtjänster förmedlas i det litteratururval läroplanen förespråkar.

1.2. Syfte
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken roll litteraturen har i svenskundervisningen och vilka

motiveringar för litteraturläsning som ges utifrån formuleringarna i förteckningen av
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svenskundervisningens ämnes- och kursplaner i gymnasieskolans nuvarande läroplan –

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Dessutom

skall uppsatsen försöka ge klarhet i vilken litteratursyn som betonas i dessa styrdokument,

t.ex. om det är läsningen av historiska klassiska verk utefter en utpräglad kanon som främjas

eller om litteraturvalet är mer fritt och öppet. Denna litteratursyn ställs sedan mot tidigare

forskning kring litteraturläsning samt kanon och kanonisering i och utanför skolan. På så sätt

är tanken att för- och nackdelarna i läroplanens litteratursyn framhävs.

1.3. Frågeställning
Frågeställningen som uppsatsen utgår från är följande: Vad finns det för syften med läsning av

skönlitteratur i skolan? Preciserande följdfrågor är: Hur framställs dessa syften i tidigare

forskning? Hur framställs dessa syften i styrdokumenten? Är det läsning utefter ett öppet

litteratururval eller läsning utefter en inofficiell kanon som främjas i forskningen och

styrdokumenten?

2. Metod och material
I undersökningen för denna uppsats utförs en textanalys av gymnasieskolans läroplan,

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Denna

textanalys är inriktad på de avsnitt och delar i förteckningarna av svenskämnets syfte och dess

kursplaner som behandlar litteraturundervisningens syften och ämnesinnehåll. Dessa avsnitt

är följande: Ämnets syfte (Skolverket, 2011, s. 160–161), Centralt innehåll ur Svenska 1

(Skolverket, 2011, s. 162), Centralt innehåll ur Svenska 2 (Skolverket, 2011, s. 169), Centralt

innehåll ur Svenska 3 (Skolverket, 2011, s. 176) och Centralt innehåll ur Litteratur

(Skolverket, 2011). Resultatet av de litteraturrelaterade formuleringarna i dessa avsnitt som

behandlar undervisning och ämnesinnehåll redovisas i separata underavsnitt. Efteråt sker en

analys där detta textinnehåll ställs mot den tidigare forskning som presenteras i avsnittet

Forskningsöversikt. En jämförelse sker alltså i detta analysavsnitt mellan de

litteraturundervisningsrelaterade formuleringarna i läroplanen och tidigare forskares syn på

litteraturens förtjänster. Analysen ska på så sätt belysa vilken litteratursyn som framträder –

dels explicit och dels ”mellan raderna” – i läroplanen. På så sätt är forskningsöversikten också

en del av resultatet och här undersöks dels vilka tankeströmningar om litteraturens tjänster,

syften och egenskaper som framträder i forskarnas resultat, slutsatser och teorier, dels

undersöks här även vad begreppet kanon anses innefatta, hur argumenten för och emot
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införandet av en officiell kanon såg ut i den svenska kanondebatten 2006 samt kanons relation

till litteraturundervisning.

Vid urvalet av material var det av vikt att forskningen besvarade eller svarade mot någon av

de frågeställningar jag formulerat ovan. De skulle alltså ge svar på och argument för eller

emot – antingen direkt eller indirekt – vad litteraturläsning och litteraturundervisning medför

för förtjänster och vilka syften som de skall uppnå. Dessutom skulle de svara på frågan

huruvida ett mer öppet eller mer traditionsbundet förhållande till litteraturval bör främjas i

litteraturundervisningen. Undantagsfallet här är Lars Brinks två uppsatser ur Kanon och

tradition (2006) som används i forskningsöversikten för att dels lyfta hur synen på

litteraturundervisning och litteraturval kan se ut hos gymnasielärare, dels för att söka reda ut

en förklaring till begreppet kanon – hur kanon ser ut och hur den bildas. I uppsatsens

undersökning av styrdokumenten har vissa avgränsningar fått göras. Ur läroplanen redovisas

endast material från svenskämnets syfte och de centrala delarna i svenskämnets kursplaner. I

svenskämnets syfte förtecknas de riktlinjer och mål som svenskundervisningen ska sträva

mot. Här framträder alltså läroplanens litteratursyn som starkast. För att kunna redovisa vilket

sorts undervisningsinnehåll som ska svara mot dessa riktlinjer och mål, används

svenskkursernas centrala innehållsavsnitt. Som jag tidigare nämnt, redovisas endast de

formuleringar i dessa avsnitt där litteraturläsning och litteraturundervisning behandlas. I

undersökningen redovisas inte kursplanernas kunskapskrav, då dessa ämnar svara mot

kursernas centrala innehåll och snarare är en förteckning över bedömningsgrunder för elevers

prestationer än en förmedlare av läroplanens litteratursyn. Övriga delar av styrdokumenten,

som skolans värdegrund och svenskämnets medföljande kommentarmaterial, inkluderas inte i

redovisningen. Denna avgränsning beror på att den första inte explicit uttrycker

litteraturundervisningens syften och den senare endast kompletterar och ytterligare beskriver

svenskämnets formuleringar. Däremot används båda dessa delar i uppsatsens avslutande

analysdel. Här sätts de i relation till svenskämnets kursplaner för att bringa klarhet i vissa

resonemang.

3. Forskningsöversikt
Uppsatsens forskningsöversikt är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen berör vad

tidigare litteraturdidaktisk och litteraturvetenskaplig forskning har sagt om litteraturläsningens

förtjänster och syften. Här redovisas varje forskare och författares tankar i varsitt
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underavsnitt. Den andra huvuddelen definierar kanon och redovisar, utifrån den svenska

kanondebatten 2006, vilka argument som finns för och emot införandet av en officiell kanon i

svensk skola, samt vilka användningsområden kanon har i koppling till litteraturundervisning.

Tanken med dessa båda huvuddelar är att de sedan skall stå till grund för den avslutande

analysen av läro- och kursplanernas litteratursyn.

3.1. Litteraturundervisningens syften och förtjänster
I detta avsnitt sker en genomgång av vad tidigare litteraturdidaktisk och litteraturvetenskaplig

forskning har uppvisat för idéer och resonemang kring litteratursyn, litteraturens förtjänster

och litteraturundervisning. Varje forskare presenteras var för sig i varsitt avsnitt där en

redovisning av deras resultat och slutsatser görs. Syftet är att i uppsatsens avslutande

diskussion återvända till dessa forskare och se hur deras litteratursyner och resonemang kring

litteraturens förtjänster och användningsområden står antingen i linje med eller kontrast mot

den litteratursyn som lyser igenom i gymnasiets ämnes- och kursplaner för

svenskundervisning.

3.1.1. Magnus Persson

Som tidigare nämnts hävdar Persson i Den goda boken att skönlitteraturens roll i skolan inte

längre anses vara lika självklar. Persson ser hur den svenska skolan historiskt sett har fostrat

en litteratursyn där den skönlitterära boken ses som en god förmedlare av fostran, empati,

tolerans och demokratiska värden och att denna sorts litteratursyn sällan granskas kritiskt

(Persson, 2012, s. 16). Utöver detta syfte tolkar Persson, utifrån sin egen undersökning kring

litteratursynen i Lpf 94, ett tydligt samband mellan skolans litteratursyn och

kulturarvstänkandet. Litteraturen anses i Lpf 94 vara en sorts kulturskatt som belyser och

bevarar det nationella kulturarvet och därmed förmedlar de kunskaper och värderingar vårt

samhälle bygger på (Persson, 2012, s. 17–18). Att se om denna litteratursyn finns kvar i

dagens läroplan är något som kan vara av intresse för denna undersökning. Belysandet och

bevarandet av en nationell kulturskatt skulle innebära att en viss svensk litteraturhistorisk

kanon främjas i svenskundervisningen.

Persson ser hur Lpf 94 ger ytterligare ett flertal anledningar och motiveringar till

litteraturundervisning utöver bevarandet av ett nationellt kulturarv:

Litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stärker såväl den

personliga som den kulturella identiteten. Litteraturläsning främjar goda läsvanor. Att läsa
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litteratur motverkar odemokratiska värderingar och gör läsaren empatisk och tolerant.

Litteraturstudierna ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi;

kunskaper som gör eleven till en bättre läsare. (Persson, 2012, s. 19)

Persson hävdar dock att dessa legitimeringar blir problematiska på två olika sätt. Dels att

läroplanens begrepp lämnas odefinierade och att det då blir svårt att greppa när en kulturell

identitet eller odemokratiska värderingar uppnås med litteraturen. Dels att dessa goda och

bildande effekter som litteraturen sägs ha ses som sanningar och något som är självklart och

måste ske vid litteraturläsning (Persson, 2012, s. 19–20). Vidare menar Persson att denna syn

på litteraturens godhet som skolan verkar främja kvarstår i och med att läroplanen aldrig har

nämnt att skönlitteratur ska läsas kritiskt. Andra typer av texter som reklam och propaganda

får den sortens behandling, men inte skönlitteraturen. Skönlitteraturen ses alltså som god och

något som bekämpar ondskan som finns utanför litteraturen i form av bl.a. odemokratiska

värderingar (Persson, 2012, s. 20).

3.1.2. Louise M. Rosenblatt

Gun Malmgren hävdar i sin artikel Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa hur

Louise M. Rosenblatts bok med samma titel – Litteraturläsning som utforskning och

upptäcktsresa – ofta ses som ett av nittonhundratalets viktigaste pedagogiska verk

(Malmgren, 2002, s. 23–24). Då den första upplagan kom under 1930-talet var Rosenblatts

tankar om litteraturundervisning nyskapande. Hon var bland annat före sin tid i sina

resonemang kring samspelet och transaktionen mellan läsare och text samt i förespråkandet av

ett skifte i perspektiv på litteraturundervisningen från vad hon kallade för efferent läsning till

en mer estetisk sådan (Malmgren, 2002, s. 24). Hennes resonemang anses idag ha förändrat

det internationella tankemönstret kring hur man bör undervisa om litteratur i skolan och boken

har vunnit pris i USA för att ha varit ett av nittonhundratalets mest betydelsefulla pedagogiska

verk (Malmgren, 2002, s. 24). Därmed kan man tänka sig att hennes litteratursyn bör ha

påverkat tankeströmningar som i sin tur har påverkat litteratursynen i vår svenska läroplan.

Rosenblatts litteratursyn utgörs i grund och botten av att litteraturläsning medför en rad olika

förtjänster och därmed har litteraturundervisningen i skolan många legitimerade syften.

Gemensamt för dessa förtjänster och syften är att de alla är goda och ofta av en

karaktärsutvecklande art. Dessutom verkar de vara inbakade i själva litteraturen. Ifall de inte

uppfylls hos läsaren ligger felet, enligt Rosenblatt, hos just läsaren och dennes personlighet

snarare än hos litteraturen eller användandet av den. Vilka förtjänster ser då Rosenblatt att
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litteraturläsningen erbjuder? Bland annat menar hon att litteraturen är ett forum för människan

att få utlopp för sina känslor på ett mer intensivt sätt än vad man annars är van vid

(Rosenblatt, 1995, s. 44). Litteraturen ger oss även allmän kunskap om samhällen, kulturer,

situationer m.m. samtidigt som den även skapar en erfarenhetslik upplevelse med inlevelse

kring denna sorts fakta snarare än en kort och torr beskrivning av den (Rosenblatt, 1995, s.

45). På samma gång som litteraturen, enligt Rosenblatt, kan ge kunskap om verkliga

situationer, kan den även erbjuda verklighetsflykt genom att den kan få läsaren att uppleva

personligheter, platser och situationer som är främmande för dennes eget vardagsliv. Denna

verklighetsflykt ger oss insikt i vardagssituationer hos människor som är oss helt olika och får

oss att ”återuppta vårt praktiska liv med förnyad kraft” (Rosenblatt, 1995, s. 46). Att kunna

uppleva andra människors levnadsvillkor i litteraturen ger oss dessutom ”möjligheten till

kompensation för brister eller misslyckanden genom identifikation med en gestalt som äger

andra egenskaper än vi själva eller som gör ett mer fullständigt bruk av förmågor som liknar

våra egna” (Rosenblatt, 1995, s. 46). Detta beror på att litteraturen kan ge oss möjligheten att

se våra egna problem objektivt, vilket sker genom att den placerar problemen utanför oss

själva (Rosenblatt, 1995, s. 47).

Enligt Rosenblatt ger alltså litteraturen läsaren olika möjligheter till kunskap, känsloutlopp

och personlighetsutveckling. Men hur ser det ut när läsaren möter texten? Som tidigare

nämnts uttrycker Rosenblatt att godheten i litteraturen är självklar och därmed beror det mer

på läsarens personlighet och erfarenheter huruvida dess syften och förtjänster uppfylls. Detta

förhållningssätt uttrycker hon vid flera tillfällen i princip ordagrant. Här är ett exempel:

Den enskilde läsaren låter sin personlighet och sina behov verka på de oupplösligt sammanvävda

”mänskliga” och ”formella” elementen i verket. Om hans egna livserfarenheter har varit

begränsade, om hans moralkodex är sträng och inskränkt eller slapp och urskillningslös, kommer

kvaliteten hos hans reaktion på litteraturen nödvändigtvis att bli lidande. (Rosenblatt, 1995, s.

54–55)

Samtidigt hävdar Rosenblatt att litteraturen inte behöver behandla situationer och

omständigheter som direkt liknar läsarens erfarenheter för att ge effekt. Intrycken kan

nämligen också komma från mer indirekta känslomässiga kopplingar till litteraturens

”gestaltning av mänskliga drifter” (Rosenblatt, 1995, s. 47). Även om sådana kopplingar är

mer indirekta, menar Rosenblatt att även dessa har sin grund i läsarens personliga förmågor

och erfarenheter (Rosenblatt, 1995, s. 48). Rosenblatt menar att man bör beakta bl.a. läsarens
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personliga erfarenheter och sociala situation när denna möter ett litterärt verk för att kunna

förstå effekten som uppstår i dessa möten (Rosenblatt, 1995, s. 43). Som litteraturlärare menar

hon att man vid litteraturval bör ha ”en förståelse av unga människors behov och konflikter,

och en insikt om de omständigheter i deras personliga och sociala bakgrunder som gör vissa

böcker särskilt intressanta och upplysande” (Rosenblatt, 1995, s. 69) Jag ser dock hur det i en

undervisningssituation uppstår problem om man som lärare ska vara lyhörd för elevers

personligheter och sociala situationer vid litteraturval. Dels är det problematiskt – dock inte

omöjligt – att föreställa sig hur en lärare med trettio elever ska kunna ha en sådan djup insikt i

både varje elevs sociala situation samt i litteraturen själv för att kunna bedöma vilka möten

mellan läsare och litteratur som kommer fungera bäst. Dels uppstår en problematik när man

ser till Rosenblatts egna textexempel. Genom boken lyfter hon ständigt fram exempel på

litteratur som kan uppfylla de förtjänster och syften hon fastställer i litteraturläsningen.

Problemet existerar i att dessa texter allihop räknas som klassiker och tillhör många personers

föreställningar om den västerländska litteraturhistoriska kanon. Det är alltså endast verk

skrivna i ett annat historiskt och därmed ett annat kulturellt och socialt skede än vad dagens

elever är vana vid. Man bör dock här ta hänsyn till vilket historiskt sammanhang Rosenblatts

Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa är skriven i. Under 1930-talet existerade

troligtvis inte den kritik till uppställningen av hög- och lågkulturella strukturer som idag är

tydlig i debatter om läsning efter kanon och av klassiker. Problemet som jag dock ser i

användandet av dessa texter i dagens litteraturundervisning är huruvida elever verkligen kan

sätta sig in i och förstå bl.a. personligheter och sinnen i litteratur från ett annat historiskt och

kulturellt sammanhang än deras eget. Förstår man t.ex. antikens skildringar och behandlanden

av teman som kärlek och död – skildringar som idag vitt skiljer sig från vår västerländska

moralkodex – utan att vara införlivad i och ha en god förståelse för de samhälls- och

kulturperspektiv där dessa texter uppstått?

Vidare kring litteraturundervisningen hävdar Rosenblatt att elevens läsupplevelse inte ska

hindras av att läsningen blir en sorts uppgift där vissa kriterier och krav skall uppfyllas. Detta

leder enligt henne till att elever kan känna att deras upplevelser, tolkningar och möten med

litteraturen inte räknas som godtagbara utan snarare ses som felaktiga läsningar. Samtidigt

resonerar Rosenblatt om hur elever som inte är invigda med rätt sorts värderingar och

litteraturerfarenheter kan få mer intensiva känsloupplevelser av texten än vad som är menat

och därmed göra feltolkningar (Rosenblatt, 1995, s. 74–75). På detta sätt förespråkar alltså

Rosenblatt ett synsätt som hävdar att litteratur kan tolkas på sätt som antingen är rätt eller fel.
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Utifrån vilka ramar detta bedöms förklaras aldrig. Med ett sådant synsätt frånkommer man

hur som helst aldrig hämmandet av den fria läsupplevelse som Rosenblatt själv menar att

eleverna ska få tillfälle att känna. Man ger heller inte eleverna ett fritt och öppet rum för att

vädra sina litterära tolkningar och uppfattningar då denna tolkning eller uppfattning kan anses

vara felaktig. Rosenblatt menar dock att även om det inte nödvändigtvis finns en korrekt

tolkning av ett verk, skall eleverna ändå ”lära sig att upptäcka att vissa tolkningar är mer

försvarbara än andra” (Rosenblatt, 1995, s. 97). Hur denna litteratursyn – där litteraturen i sig

bär på en självklar godhet och där oförmågan att upptäcka denna godhet beror på brister i

läsarens personlighet och moralkodex – har påverkat litteraturundervisningen och

svenskämnets kursplaner undersöks i uppsatsens avslutande diskussion.

3.1.3. Judith A. Langer

Judith A. Langer fastställer tidigt i sin bok Litterära föreställningsvärldar vilka mål och

syften litteraturundervisning bör ha genom att belysa de förtjänster sådan undervisning

medför:

Med hjälp av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens möjligheter.

Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta skillnader och söka

efter rättvisa. De blir del i ett sammanhang och eftersträvar klarsyn. De blir de litterära tänkare

vi behöver för att skapa morgondagens förutsättningar. (Langer, 2005, s. 13)

Langers syn på litteraturen är att den är en förmedlare av goda, demokratiska värden och

hjälper elever att finna ett sorts metaperspektiv på sin egen utveckling genom att de får

föreställa sig andras. Langers litteratursyn är alltså på så sätt lik Rosenblatts. Litteraturen gör

elever till goda och ställningstagande medmänniskor. Detta gör den genom att låta dem se på

och förstå mänskliga förhållningssätt, livserfarenheter och handlingar ur olika perspektiv

(Langer, 2005, s. 17). Samtidigt utvecklar litteraturen även elevers tankemönster genom att ge

dem dessa mänskliga subjektiva erfarenheter på intellektuellt stimulerande vis. Sådana

subjektiva erfarenheter jämför Langer med objektiva erfarenheter och kunskaper. Objektiva

erfarenheter använder vi när vi distanserar oss från våra känslointryck för att undersöka och

jämföra andras tankar och idéer (Langer, 2005, s. 18). Langer hävdar att

litteraturundervisningen skall ämna utveckla subjektiva erfarenheter hos eleverna. Detta på

grund av att subjektiva erfarenheter går hand i hand med berättelser då berättelser i sig är

grundade i mänsklig livserfarenhet. Dessa subjektiva erfarenheter anser hon vara av lika stor

vikt som de objektiva erfarenheter elever får i övrig undervisning och de ska alltså agera som
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ett sorts komplement till dessa. Genom att få möjlighet att uppleva både objektiva och

subjektiva erfarenheter i skolan struktureras elevernas förståelse av omvärlden. Att uppleva

båda former av erfarenheter är på så sätt grundläggande för allt tänkande (Langer, 2005, s.

20).

I mötet med själva litteraturen menar Langer att vi använder våra kunskaper och uppfattningar

om verkligheten samt våra ideologier, vår fantasi och tidigare erfarenheter av annan litteratur

för att söka förstå det litterära verket. Alla dessa faktorer låter oss utforska känslor, relationer,

motiv och reaktioner för att bilda någon sorts uppfattning om vad som räknas som mänskligt

eller ej (Langer, 2005, s. 47). Dessa faktorer ser därmed väldigt olika ut hos olika personer

och i ett undervisningssammanhang ser de därför olika ut för olika elever. Olika elever

uppfattar därför texters innehåll på olika sätt beroende på vilka de är och hur de fungerar i

olika sociala sammanhang (Langer, 2005, s. 55). Langer resonerar kring läsarens roll i

byggandet av föreställningsvärldar för att förstå och ta in litteraturens olika aspekter. Dessa

föreställningsvärldar byggs upp i fyra olika faser och beroende på vilken av dessa faser man

befinner sig i, tar man in olika aspekter av de syftena Langer ser i litteraturläsning (Langer,

2005, s. 55). Beroende på vem eleven är som person och på elevens bakgrund skiftar de alltså

i läsningen mellan olika föreställningsvärldar på olika sätt. En skicklig lärare som är

medveten om dessa olika faser kan lättare hjälpa elever att komma vidare i sina läsningar och

tolkningar av litterära verk (Langer, 2005, s. 55).

I sitt avslutande kapitel återupptar Langer diskussionen kring litteraturläsningens syften

utifrån litteraturundervisning baserad på hennes resonemang kring byggandet av litterära

föreställningsvärldar. Hon hävdar här att det är genom byggandet av föreställningsvärldar som

vi uppnår målen och syftena med litteraturläsning. Genom föreställningsvärldarna kan vi

börja söka förstå världen ur andra perspektiv, t.ex. andra personliga, kulturella eller historiska

sammanhang. Den kunskap vi hämtar ur dessa perspektiv kan få oss att nå insikt om både oss

själva och människor runt omkring oss samt den tid och det samhälle vi lever i. Langers syn

på litteraturen framställs alltså här som att den är en genomgående förmedlare av goda,

demokratiska värden. På så sätt menar hon alltså att litteraturen gör oss till bättre tänkare.

Tänkare som ser sammanhang och händelser ur olika perspektiv och därmed är bättre

förberedda till att lösa olika problem i vardagen. Litteraturen gör oss därmed enligt Langer till

mer utvecklade människor (Langer, 2005, s. 172).
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3.1.4. Per Olov Svedner

Per Olov Svedner ser i sin bok Svenskämnet & svenskundervisningen att litteraturen är mycket

mer än bara en direkt, känslomässig upplevelse. Litteraturen ger nämligen även möjlighet till

reflektion där man funderar över dess tankar, miljöer, karaktärer, teman m.m. och tar ställning

till dessa på olika sätt. Genom att man på detta sätt gör läsandet till en mental aktivitet når

man enligt Svedner kunskap (Svedner, 1999, s. 42). Denna kunskap får man dock endast

genom att läsa verken med vissa metoder och lässtrategier (Svedner, 1999, s. 42). Den

kunskap som bildas ur läsning utefter de rätta lässtrategierna sammanfattar Svedner på

följande sätt: ”litteraturen ger kunskap om människor, miljöer, idéer och problem genom de

bilder av detta den ger och som vi bearbetar som läsare” (Svedner, 1999, s. 42). Med detta

menar alltså Svedner att kunskapen man får genom litteratur är av ett individutvecklande och

empatiinriktat slag. Svedners litteratursyn är alltså, likt både Rosenblatt och Langer, att

litteratur sitter på en inneboende godhet som är av karaktärsutvecklande art. Denna godhet

verkar dock läsaren endast nå med rätt sorts läsning av texten.  Likt Rosenblatts syn på läsaren

som enda innehavare av negativa egenskaper vid mötet mellan läsare och text, tyder jag här

Svedners resonemang som att läsaren är den okunnige och bristande parten ifall denne inte

uppnår önskad effekt vid litteraturläsning. Godheten sitter fastetsad i litteraturen och det är

läsarens uppgift att lösa pusslet för att själv få ta del av denna godhet.

Den kunskap som Svedner menar bildas genom litteraturläsning ställer han mot vad han kallar

för kunskap om litteratur. Detta sammanfattar han mer som kunskap om litteraturhistoria,

författarporträtt och olika litteraturvetenskapliga termer. Svedner framhäver denna kunskaps

betydelse då den hjälper elever att på egen hand orientera sig i och förstå den litteratur de

läser. Samtidigt får denna sorts kunskap om litteratur inte ta för stor plats i

litteraturundervisningen då den kan hindra motivationen för njutningen av själva

läsupplevelsen (Svedner, 1999, s. 42). Ett sista syfte med litteraturläsning ser Svedner i att

den kan vara språkutvecklande för elever. Dels är litteraturen skriven av språkliga förebilder

som ofta skriver korrekt rent språkmässigt och dels presenterar den kreativa och fantasirika

sätt att använda språket på – genom bland annat olika stilistiska medel. Genom att själv få

använda språket i själva läsningen och genom att kunna få tillgång till språkliga förebilder,

hävdar Svedner att en elevs språkförmåga utvecklas genom litteraturläsning (Svedner, 1999,

s. 42).
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Svedner ser dock en konflikt i svenskämnets litteraturundervisning då den kulturtraditionella

kanoniserade litteraturen skall möta och uppnå denna livskunskapsutveckling. Till detta

knyter han ett resonemang kring skolans uppgift. Enligt Lpf 94 och Lgr 94 hade skolan i

uppgift att förvalta kunskap om kultur och tradition samtidigt som den även skulle uppfylla ett

utvecklingskrav som innefattar att bland annat göra elever till demokratiska medmänniskor

(Svedner, 1999, s. 42). Svedner hävdar att många lärare som vill uppfylla båda dessa

uppgifter finner det svårt att koppla äldre litteratur till elevers livssituationer på ett sätt som

gör identitetsutveckling möjlig. Detta på grund av att elevernas kulturella och historiska

kontext kan skilja sig avsevärt från litteraturens. Att finna kulturtraditionell, kanoniserad

litteratur som ger möjlighet att utveckla elevernas livskunskap ser Svedner därför som en näst

intill ouppnåelig idealbild. Samtidigt påpekar han att detta beror på intresse, engagemang och

kunskap hos både lärare och elever (Svedner, 1999, s. 42–43).

3.1.5. Christina Olin-Scheller

Christina Olin-Scheller har i Såpor eller Strindberg? ett kritiskt förhållningssätt till att lärare

anpassar litteraturvalet efter elevers vardagsliv och intressen. Hon hävdar att förståelsen för

texten läggs åt sidan om man istället fokuserar alldeles för mycket på att koppla den till

läsarens liv. Olin-Scheller lyfter istället fram att man bör diskutera fiktion och faktion med

eleverna för att distansera litteraturen från verkligheten (Olin-Scheller, 2008, s. 132). På så

sätt främjar man även utvecklingen av den läsarroll hon förespråkar – läsaren som tolkare –

där eleven förstår att texten är uppbyggd på ett särskilt vis av någon och därmed tolkningsbar

ur olika aspekter (Olin-Scheller, 2008, s. 130). För att uppnå denna läsarroll bör man även ge

eleverna ett metaspråk om litteratur genom att bland annat undervisa om olika

litteraturvetenskapliga begrepp som hjälper eleverna i deras tolkningar av texter (Olin-

Scheller, 2008, s. 133).

3.1.6. Lars Brink

I Konsensus om Kanon? Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare ur Kanon

och tradition redovisar Lars Brink resultaten från en undersökning han gjort kring svensk- och

litteraturlärares inställning till texturval och litteratur från olika kulturella och historiska

sammanhang. Som uppsatsens titel anger, är det 75 olika lärare från antingen gymnasiets

svenskundervisning, lärarutbildningen eller mer renodlade litteraturvetenskapsinstitutioner

som har svarat på utskickade enkäter. De resultat som kom in från gymnasielärarna är i första

hand de som har relevans för denna uppsats, då deras svar kanske får skolans litteratursyn att

skina igenom, och därför läggs större fokus på dessa. Resultatet från enkäternas frågor om
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texturval listar Brink upp i en tabell där nio olika sorters textkategorier får högre eller lägre

plats beroende på vad lärarna har svarat. Denna tabell visar bland annat att alla tre

lärargrupper anser att vad Brink kallar för ”västerlandets kanon” innefattar det mest angelägna

textinnehållet. Ur denna textkategori ger Brink författarexempel som Sapfo, Shakespeare och

Kafka. Därefter följer vad Brink har kallat för ”brett nationellt kulturarv” och efter detta ”vår

nationella kanon”. Exempel på författare ur dessa textkategorier är enligt Brink: Moa

Martinsson, Moberg, Fogelström och Jersild ur den förra samt Stiernhielm, Lenngren och

Strindberg ur den senare (Brink, 2006, s. 155–157). Bland listans lägre placeringar (sex

respektive sju av nio) hamnar vad Brink kategoriserar som ”ungdomslitteratur” och

”populärlitteratur”. Här ger Brink exempel på författare som Peter Pohl, Annika Thor och

Mats Wahl ur den förra samt N. Evans, S. King, Liza Marklund, Harlekin- och

Wahlströmsböcker ur den senare (Brink, 2006, s. 155–157). Även om de flesta av dessa

placeringar är snarlika för alla tre lärargrupper, skiljer de sig åt i antalet röster. Brink hävdar

att detta delvis beror på att man inte kan bortse från att de olika lärargrupperna undervisar i

olika ämnen och därmed har olika ämnesuppfattningar (Brink, 2006, s. 159). Jag vill även

påstå att detta påverkas ytterligare i form av att undersökningen styrs och blir relativt ledande

av att Brink själv sätter upp riktlinjer för hur de olika textkategorierna ser ut och vilka sorts

verk och författarskap dessa innehåller. De olika lärargrupperna (eller individuella lärare) kan

utifrån sina olika ämnesuppfattningar hålla med om Brinks kategoriseringar och anknutna

författar- och textval mer eller mindre. I sina kommentarer till Brinks enkäter hade ett flertal

av litteraturvetarna och lärarutbildarna lämnat synpunkter på Brinks kategoriseringar. Flera av

gymnasielärarna hade däremot satt upp egna val av kategorier, texttyper och texter (Brink,

2006, s. 158). Detta kan i gymnasielärarnas fall tyda på att man ser en större frihet i valet av

litteratur i sin undervisning då den skall ämna svara mot ett flertal av skolans och

svenskämnets mål och riktlinjer som t.ex. kulturarv och demokratisk fostran. En sådan

tolkning av Brinks resultat kan alltså återkopplas till just styrdokumentens litteratursyn som

påverkande faktor vid lärares texturval.

Resultaten från Brinks enkäter visar även vilken ämnessyn och vilka syften med ämnet lärare

främst anser vara av vikt. För att uppnå resultat har Brink i enkäterna gett lärargrupperna sex

olika förbestämda utmärkande drag i litteraturundervisningen. Dessa drag skulle lärarna

rangordna utifrån vad de ansåg vara sitt ämnes viktigaste tyngdpunkt. Majoriteten av

gymnasielärarna ansåg att undervisningen i litteratur i första hand bör vara vad Brink kallar

för ”ett bildningsämne” (Brink, 2006, s. 161–162). Litteratur som bildningsämne förklarar
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Brink kort som ”en uppföljare av läroverksämnet svenska med tonvikt på bildning och

personlighetsutveckling genom studiet av kulturarvet” (Brink, 2006, s. 159). Vad

gymnasielärare ansåg sin undervisning i första hand utmynna i är således av en

litteraturhistorisk art som troligtvis ska ge kunskap och bildning om författarskap och verk

genom tiderna, samt strukturer för hur dessa verk är skrivna – alltså litteraturvetenskaplig

terminologi. Dessutom ska litteraturundervisningen vara bildande i form av att den är

personlighetsutvecklande. På andra och tredje plats respektive i rangordningen från

gymnasielärarna hamnar svenskämnet som ”ett färdighetsämne” samt svenskämnet som ”ett

ämne som utvecklar läslust” och först på fjärde plats dyker svenskämnet som ”ett demokrati-

och värdegrundsämne” upp (Brink, 2006, s. 162). Detta undervisningsdrag har egentligen inte

fått särskilt mindre röster eller poäng än de ovanstående ämnesdragen, men det är ändå

intressant att det först förekommer i listans mitt. Detta med tanke på vad vi kunnat läsa i

tidigare forskning inom litteraturundervisning och vad denna sagt om litteraturens lärdomar

om mänskliga förhållanden och demokratiska värdegrunder. Jag anser att det kan bero på att

många av gymnasielärarna möjligtvis läser in demokratiska värdegrundsegenskaper i Brinks

formulering av svenskan som ”ett bildningsämne” där ungdomarna genomgår en bildande

personlighetsutveckling. En annan förklaring kan vara att gymnasielärarna inte ser

litteraturundervisningen som enbart ett demokrati- och värdegrundsämne då styrdokumenten

betonar andra aspekter som litteraturundervisningen skall innefatta. Att lyfta fram dessa

aspekter av den ämnessyn som lyser igenom i styrdokumenten blir alltså även här intressant

att kunna se i min undersökning. Genom tolkning och granskning av undersökningen är

förhoppningen att man skall kunna dra slutsatser om hur styrdokumenten i sig kan påverka

lärares egna ämnessyner.

3.2. Litteraturundervisning och kanon
I föregående avsnitt har jag redovisat vad tidigare forskning sagt om litteraturläsningens och

litteraturundervisningens syften. Då skolans styrdokument influeras av främst västerländska

idéströmningar och forskning inom pedagogik och didaktik, ligger det i mitt intresse att

jämföra denna tidigare forskning om litteraturdidaktik och litteraturvetenskap med den

nuvarande läro- och kursplanen: Lgy 11. Innan jag kommer dit vill jag dock klargöra ett

begrepp som ofta dyker upp i diskussioner om litteraturundervisningens syften. Kanon är ett

ord som ofta verkar riva upp starka känslor och om vilket alla verkar ha en åsikt. Ska en

litterär kanon finnas eller ej? Vilka författare och verk ska då ingå? Hur ser representationen i

kanon ut? Ska bara vita heterosexuella manliga författare ingå? Vem bestämmer vad som ska
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ingå? Och framför allt: Vad är kanons plats i skolans litteraturundervisning? Det förs en

ständig debatt kring dessa frågor och ofta kopplas resonemangen till just skolans

litteraturundervisning. Många anser att vi idag redan har en inofficiell litterär kanon som följs

av lärare i skolan. Men om lärarnas uppdrag i sin tur är att följa styrdokumenten, vilken

relation har då läroplanen till kanon? I detta avsnitt är tanken att söka fastslå vad kanon är, hur

kanon utformas, huruvida det finns någon litterär kanon i Sverige eller ej och hur den i så fall

bör användas i svenska skolsammanhang. Utgångspunkter görs i en begreppsdefinition som i

huvudsak grundas i Lars Brinks resonemang ur Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? (2006)

samt i den svenska kanondebatten som utbröt 2006 och Magnus Perssons diskussioner utifrån

denna debatt i Den goda boken (2012). Förhoppningsvis ger detta avsnitt om kanon en större

grund att stå på inför uppsatsens avslutande analysavsnitt där en granskning av läroplanens

litteratursyn samt dess relation till kanon förs.

3.2.1. Vad är kanon?

Vad menas då med begreppet kanon? Hur går det till vid kanonbildning? Finns det flera olika

sorters kanon? I Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? ger Lars Brink möjliga svar på dessa

frågor. Brink återger först och främst själva ordet kanons härkomst ur religiösa sammanhang

och visar på att några av dess grundbetydelser är ”måttstock”, ”norm” samt ”fulländad

gestalt” (Brink, 2006, s. 13). En tidig användning av ordet ser Brink i den katolska kyrkans

samling av heliga skrifter – de kanoniska skrifterna. Dessa kanoniska skrifter reviderades så

småningom under medeltiden till att endast innehålla de skrifter som ansågs ha högst

historiskt värde. Det kanonbegrepp som idag används inom litteraturvetenskapen härstammar

alltså enligt Brink från dessa selektiva texturvalsprinciper (Brink, 2006, s. 14). På så sätt kan

man, utifrån ordets grundbetydelser och dess traditionella användningsområde, se kanon som

en selektiv urvalsprincip baserad på normer och föreställningar i ett visst samhälle eller inom

en viss kultur. Men en sådan definition kan anspela på att det endast existerar en enda kanon

per samhälle eller kultur och att kanon är något fast och oföränderligt inom dessa samhällen

eller kulturer. Jan Thavenius menar i Gymnasiets litterära kanon att kanon är något som just

är fast och oföränderligt i de olika samhällen och kulturer den skapas i. Enligt Thavenius är

varje kanon alltså knuten till sociala och kulturella intressen som omsluter dessa samhällens

och kulturers historiska sammanhang (Thavenius, 1999, s. 133). Huruvida det endast existerar

en enda kanon per samhälle motbevisar dock Brink genom att visa exempel på hur ett flertal

olika varianter av kanonbegreppet existerar samtidigt och i relation till varandra. Bland annat

menar han att man kan tala om begreppet ”klassikerkanon” som utgörs av verk med
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litteraturhistoriskt värde ur olika epoker; begreppet nationell kanon som utgörs av texter

skrivna på nationalspråk och vars syfte ofta anses vara att förmedla det nationella kulturarvet;

eller kanonbegrepp och kanoniseringar bildade av kritiker till det smala urvalet i en mer

traditionell kanon. Denna sista form av kanonbegrepp bildas av bl.a. ”feministiska eller

etniska grupper” i syfte att t.ex. framhäva de författare som hamnar utanför begränsningarna i

en traditionell kanon (Brink, 2006, s. 14–15 ). Dessa varianter av kanonbegreppet som Brink

ger förslag på har allihop gemensamt att de härstammar ur västerländska samhällen, kulturer

och subkulturer. Jag ser alltså inte huruvida de ger bild av hur kanon används i övriga delar av

världen, eller om det i dessa världsdelar är ett begrepp som används alls. Ur Brinks

kanonvarianter är det även intressant att lyfta hur stort variantspektrumet egentligen är. När

man talar om t.ex. en västerländsk litteraturhistorisk klassikerkanon, förekommer den

verkligen bara i en variant? Brink hänvisar själv till hur litteraturforskare har gått från en

snävare kanonsyn till att allt mer tala om ett enda gemensamt kulturarv som alla människor

delar, där varje grupps och varje enskild människas föreställningar om kanons

representationer ingår (Brink, 2006, s. 36). Detta tyder på att spektrumet av kanon egentligen

är så pass brett att man kan tala om varje enskild människas eget kulturarv och egen

kanonföreställning. Magnus Persson ser i Den goda boken hur kanoniseringsprocesser

förekommer även utanför de mer officiella och institutionaliserade domänerna:

Rangordningen av kulturella fenomen och ”verk”, gärna i form av listor – denna postmoderna

framställningsform par excellence – möter en överallt. Kritikerlistor över årets, decenniets eller

seklets bästa böcker; de två hundra bästa rockskivorna genom tiderna; de bästa filmerna,

krogarna eller avsnitten av Seinfeld. Listan över listor är oändlig. (Persson, 2012, s. 90)

I denna uppsats är dock syftet att granska just en av de institutionella domänernas – skolans

litteraturundervisnings – litteratursyn och därmed dess relation till kanon. Det kan dock vara

av vikt att ha i åtanke just hur brett spektrumet av kanonföreställningar är. Litteraturlärare kan

t.ex. då få förståelse för att de inte är ensamma som påverkande faktorer i elevernas

bygganden av egna kanonföreställningar. Dessa föreställningar bygger snarare på elevers alla

erfarenheter av kulturmöten – både i och utanför skolan – och dessa kulturmöten har sina egna

kulturarv och kanonföreställningar.

Hur går det då till när en litterär kanon bildas? Brink menar att en faktor i bildandet är själva

läsarna av verken, dess publik. Utan läsare försvinner så klart litteraturen i glömska (Brink,



16

2006, s. 18). Vad som dock är betydande för kanonbildning – framförallt skolans litterära

kanon – är enligt Brink de litterära institutionerna. I och med att de litteraturvetenskapliga

universitetsinstitutionerna bestämmer och förtecknar litterärt urval i kursplaners innehåll,

uppstår vad Brink kallar för ”nedsippring”. Vad detta innebär är att både utbildade lärare och

Skolverkets ämnes- och kursplaner påverkas av inflytandet från de högre akademiska

instansernas utbildningsinnehåll, teorier och forskningsresultat (Brink, 2006, s. 19). Brink

hävdar även att skolan påverkas av ”eftersläpning”, vilket innebär att litteraturlärare kan vara

präglade av gamla traditionsbundna teorier och undervisningsmetoder (Brink, 2006, s. 19).

Hur relationen mellan kanon och dagens läroplan för gymnasiet ser ut synliggörs i uppsatsens

avslutande analys- och diskussionsavsnitt.

3.2.2. Kanondebatten 2006

Den 22 juli 2006 publiceras en debattartikel med den uppmanande titeln ”Skapa svensk

litteraturkanon” av folkpartisten Cecilia Wikström. Hon argumenterar här för att en tydlig och

institutionaliserad kanon i skolans svenskundervisning stärker den kulturella och språkliga

svenska identiteten hos folket, framförallt hos skolelever (Wikström, 2006). Hon hävdar även

att de kulturpolitiska debatterna och därmed kulturen i sig frodas om alla medborgare delar

samma litterära bakgrund (Wikström, 2006). Den kanon som Wikström förespråkar skulle

alltså utgå från svenska klassiker i syftet att förmedla det svenska kulturarvet. Wikströms

exempel på författare och verk som skulle ingå i denna kanon är bland annat ”Bellmans

epistlar, Lagerlöfs Nils Holgersson, Mobergs emigrantepos, Tomas Tranströmers dikter eller

delar ur Kerstin Ekmans skönlitterära produktion” (Wikström, 2006). I en intervjuartikel med

Cecilia Wikström i Svenska Dagbladet (2006) skriven av Lina Kalmteg, förtydligar Wikström

sina argument ytterligare. Här hävdar hon att en institutionaliserad svensk litteraturkanon

skulle hjälpa integrationen och att barn till invandrare är den grupp som läser minst i Sverige

(Kalmteg, 2006). Troligtvis menar hon att integrationen skulle främjas genom den

gemensamma nationella och kulturella identitet som denna kanon skulle kunna skapa hos alla

svenska medborgare. Vidare menar hon att en viss expertgrupp skulle utses för texturvalet till

denna gemensamma kanon och att denna expertgrupp skulle bestå av exempelvis lärare,

Skolverket och Svenska Akademien.

Dessa uttalanden startade samma sommar en intensiv debatt kring skolans behov av en litterär

kanon. Vissa, som Svenska Akademiens Horace Engdahl och litteraturprofessorn Ebba Witt-

Brattström, ansåg att förslaget om kanon var en utmärkt idé och en nödvändig förändring av
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svenskämnet. Witt-Brattström hävdar till exempel i en debattartikel i Dagens Nyheter att

Wikströms föreslagna kanon skulle återinförliva kunskaper ”om det här landet och dess

geografiska närområden Norden och Europa” (Witt-Brattström, 2006). Dessa kunskaper ska

enligt Witt-Brattström leda till att elever får en grund att stå på i sina möten med främmande

och nya kulturer (Witt-Brattström, 2006). Andra ansåg att litteraturvalet i Wikströms kanon

var för snävt och snudd på rasistisk, polariserande och utanförskapande snarare än

integrationsfrämjande. Inti Chavez Perez menar i sin debattartikel ”Makthavarna måste

granskas” – även den publicerad i Dagens Nyheter – att en inofficiell litterär kanon som

bestäms av media och akademiker har existerat långt innan Wikström publicerade sitt förslag

(Chavez Perez, 2006). Den har bara inte varit ”prydligt nedskriven i ett dokument” (Chavez

Perez, 2006). Angående Wikströms argument om språkutveckling via en bestämd svensk

litteraturkanon påstår Chavez Perez att sådana argument är grundade i rasistiska och

sexistiska samhällsnormer:

När det ska avgöras vad som är ett bra språk och vilka erfarenheter som är värda att skildra, då

spelar samhällets sexism, heteronormer, rasism och andra hierarkier in. Resultatet blir en kanon

framför allt för vita heteromän, men den presenteras som en kanon för alla. Det som kallas för

att hitta ett gemensamt språk och en gemensam litteratur handlar i själva verket om att göra

någras uttryck och erfarenheter till allas. (Chavez Perez, 2006)

Samtidigt menar Chavez Perez att det vore bra om en officiell kanon skrevs ned. Då blir den

lättare att granska och dess ”makthavare” blir mer synliga (Chavez Perez, 2006). Chavez

Perez är alltså för en officiell kanon då den lättare kan nedmonteras eller omstruktureras för

att få in ett bredare urval. Medan Chavez Perez kritiserade det snäva litteratururvalet i en

svensk kanon, lyfte Stefan Jonsson i sin debattartikel ”Litteratur som gränsvakt” i Dagens

Nyheter (2006) fram vad han såg som naivitet och underliggande rasism i Wikströms tanke

om att svensk litteratur skulle ha en integrerande effekt på människor som inte är införlivade i

den svenska kulturen. Jonsson menar att Wikström i sina resonemang delar upp folk i grupper

som ”svenskar” eller ”invandrare” och att hon framställer invandrargruppen som ett

samhällsproblem. Jonsson hävdar även att införandet av kanon inte kommer att fungera som

en sorts universallösning på Sveriges integrationspolitiska frågor, då dessa är mycket mer

komplicerade och svårlösta än så (Jonsson, 2006). Som Chavez Perez, anser Jonsson att en

litterär kanon redan existerar. Han menar att en av skolans huvuduppgifter är att behandla och

ständigt omvärdera denna kanon (Jonsson, 2006). Snarare än att göra den smalare genom att
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endast inkludera svensk litteratur, bör skolan alltså bredda mångfalden i mån av text- och

författarurval.

På grund av den mängd kritiska röster som reste sig mot Wikströms förslag infördes aldrig

någon officiell litteraturkanon i den svenska skolan. Men även om förslaget har lagts på is, är

det alltid av intresse att diskutera och undersöka skolans relation till kanon. Detta för att söka

förstå bland annat vilka användningsområden en litterär kanon kan tänkas ha i en skolmiljö.

Vidare kan man tänka sig att kanonundersökningar också kan ge djupare förståelse för vilken

litteratursyn vi vill förmedla i skolans litteraturundervisning. Den svenska kanondebatten som

utbröt 2006 är alltså en intressant startpunkt för sådana undersökningar.

I Den goda boken tar Magnus Persson sin utgångspunkt i denna debatt för att diskutera

kanons betydelse för litteraturundervisningen i den svenska skolan. Persson har själv

invändningar mot båda sidors argument. Han ifrågasätter kanonförsvararnas idé om att

införandet av kanon på något sätt automatiskt skulle skapa en nationell gemenskap. Han

ifrågasätter även deras tankar om att kanon skulle återspegla en nationell identitet. I det första

fallet hävdar Persson att en kanon skapar både gemenskaper för personer som delar smak och

värden samt utanförskap för de som faller utanför dessa gemenskapers ramar (Persson, 2012,

s. 90). Persson hävdar att Wikströms kanonförslag i själva fallet var ”en önskedröm om

(åter)upprättandet av en nationell gemenskap: en svensk kultur där den svenska litteraturen

spelade en huvudroll” (Persson, 2012, s. 90). Vidare menar han att själva hanteringen av

begrepp som litterär eller språklig gemenskap sköttes oproblematiskt i debatten. Aktörerna

använde dessa begrepp som om de vore befintliga fakta. Persson själv menar att det alltså

redan fanns föreställningar om en kanon innan debatten startade. Denna kanon utgjordes i en

språklig och litterär gemenskap och själva debatten i sig bröt ut just för att de som faller

utanför denna befintliga svenska språkgemenskap började synliggöras. Det ”mångkulturella”

samhället gav alltså på så sätt upphov till Wikströms önskedrömmande om en svensk litterär

kanon och en nationell gemenskap (Persson, 2012, s. 90–91). Idén att en svensk kanon speglar

en nationell svensk identitet, som vissa av kanondebattörerna förespråkade, ifrågasätts också

av Persson. Detta gör han genom att påstå att litteraturen aldrig kan ge en helhetsbild över en

nations fullständiga identitet vid något givet historiskt tillfälle. Istället är den skriven av

individer som på sin höjd endast kan återge sina egna samhällsperspektiv och världsbilder

(Persson, 2012, s. 92).
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Ett perspektiv som många av kanondebattens aktörer lämnade outforskad var enligt Persson

kanons många olika användningsområden. Han menar att både försvararna och kritikerna av

Wikströms förslag ofta drog slutsatsen att hennes nationellt präglade version av kanon var den

enda möjliga (Persson, 2012, s. 93). Här hänvisar Persson till forskaren Martha Nussbaums

kanonvision som ett tilltalande alternativ till Wikströms nationalistiska legitimeringar. Enligt

denna vision bör man låta vissa viktiga delar av den traditionella västerländska kanon bestå,

medan man ersätter stora delar av den med litteratur som speglar samhällets mångfald snarare

än dess nationella kulturarv (Persson, 2012, s. 93). Vilka verk som ska bestå och vilka som

ska ersättas i denna omstrukturering ges dock aldrig exempel på. Däremot ser Persson

problem i resonemanget kring urval och representation hos debattens kanonkritiker. Debattens

kanonkritiker vill ofta nedmontera den västerländska kanons överrepresentation av manliga,

vita, heterosexuella och västerländska författare. Persson påstår dock att de sociala och

samhälleliga problem som kanonkritikerna vill motverka inte nödvändigtvis behandlas i de

nya litteraturmöjligheter som ges genom införandet av mer mångfald i författarurvalet i

kanon. Persson framhäver problematiken i kanonkritikernas resonemang genom att formulera

en rad träffande frågeställningar:

Är representationen av lesbiska författare i kanon en garant för att lesbiska kvinnors specifika

erfarenheter också blir representerade? Är den muslimske ”invandrarförfattaren” en representant

för alla muslimer? Måste man vara homosexuell man för att kunna läsa – och skriva – om

homosexuella män? Är representationen av homosexuella män i den litterära kanon automatiskt

ett framsteg för eller ett erkännande av homosexuella män i samhället? (Persson, 2012, s. 96–97)

Som slutats i sin diskussion om kanon och kanondebatten 2006, menar Persson att man

istället för att se till huruvida en officiell kanon bör finnas eller ej, bör fokusera på vad kanon

har för användningsområden. Hur kanon ska utformas ser han som en viktig fråga.

Representationen och urvalet bör ständigt revideras och omstruktureras så länge man ser till

listans funktion och huruvida innehållet uppfyller och svarar mot denna. Persson hävdar att en

genomgående litteratursyn i kanondebatten var att litteraturen automatiskt ger läsarna goda

effekter så länge urvalet i kanon är rätt. Detta oavsett om den önskade effekten är spegling av

den nationella identiteten eller motverkan av olika förtryck i samhället (Persson, 2012, s. 99).

Persson ser även nytta i användandet av kanoniserade texter i klassrummet. Han hävdar att

sådana verk ger elever kunskap att stå på för att kunna bli delaktiga i olika kulturella sfärer

och samtal. De kanoniska texterna kan dessutom ge ”motbilder och skapa motstånd mot
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samtidsfixeringen” (Persson, 2012, s. 100–101). Detta innebär att det kan finnas en nytta i att

ställa kanoniserad litteratur mot samtida föreställningar för att öppna upp nya perspektiv för

eleverna.

4. Litteraturundervisning i Lgy 11 – redovisning
I detta avsnitt redovisas de formuleringar som hanterar och behandlar litteraturläsning,

litteraturundervisning och relaterat ämnesinnehåll i styrdokumenten för svenskundervisning i

gymnasiet. Innehållet som innefattar litteraturundervisning ur både ämnets syfte och ur det

centrala innehållet i varje enskild kursplan (Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3 och Litteratur)

redogörs var för sig. Efter dessa redogörelser av ämnes- och kursplanernas

litteraturundervisningsrelaterade innehåll följer en analys av vilken litteratursyn och vilka

syften med litteraturläsning som lyser igenom.

4.1. Svenskämnets syfte i Lgy 11
I inledningen till svenskämnets ämnes- och kursplaner i Lgy 11 står det att litteratur

tillsammans med språk är svenskämnets kärna. Med hjälp av litteraturläsning lär en människa

”känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket, 2011, s. 160).

I svenskämnets syfte står att eleverna skall arbeta med texter som innefattar både

skönlitteratur och andra texttyper. Läsningen av skönlitteratur ska ge eleverna tillfälle att ”se

såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum” (Skolverket, 2011, s. 160).

Vidare står det att eleverna ska få en förståelse för hur skönlitteratur, andra texttyper samt

film och andra medier kan användas för att nå ”självinsikt och förståelse av andra människors

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011, s. 160). På så

sätt ska eleverna bli öppna för alternativa tankesätt och perspektiv. Det sista som står innan

ämnets syfte övergår till undervisningens utvecklingsmål är att innehållet i de olika typer av

skönlitteratur och andra texttyper som eleverna skall möta, skall sättas ”i relation till egna

erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” (Skolverket, 2011, s. 160).

Här övergår svenskämnets syfte till svenskundervisningens nio kunskapsutvecklande mål.

Dessa radas upp i numrerad punktform och de begrepp som rör läsning och hantering av

skönlitteratur nämns i punkterna 5 till och med 7. Här redovisas punkterna så som de

förekommer i Lgy 11:



21

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang (Skolverket, 2011, s. 161).

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika

tider, dels i film och andra medier (Skolverket, 2011, s. 161).

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa

(Skolverket, 2011, s. 161).

4.2. Centralt innehåll i Svenska 1, Lgy 11
Svenska 1 är en gymnasiegemensam kurs som alla elever bör avklara för examen, oavsett

vilket gymnasieprogram och vilken sorts examen man får. Undantaget är de elever som läser

kursen Svenska som andraspråk 1 istället. Kursens centrala innehåll i Lgy 11 redovisas i

punktform och de två punkter som hanterar skönlitteratur befinner sig på sjätte och sjunde

plats i ordningen av nio. Den första punkten berör vilken sorts skönlitteratur som bör ingå i

undervisningen. Denna bör vara ”författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och

kulturer” (Skolverket, 2011, s. 162). Den andra punkten berör litteraturvetenskapliga termer

som ”centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag” (Skolverket, 2011, s. 162) samt hur

dessa används i olika former av fiktivt berättande. Exempel på fiktivt berättande som ges är

följande: ”skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” (Skolverket, 2011, s. 162).

4.3. Centralt innehåll i Svenska 2, Lgy 11
Svenska 2 bygger vidare på innehållet i kursen Svenska 1 men är inte en gymnasiegemensam

kurs och behövs bara vara avklarad för en högskoleförberedande examen. Undantagsfallet

ligger hos de elever som istället läser kursen Svenska som andraspråk 2 för

högskoleförberedande examen. Som i kursplanen för Svenska 1, är det centrala innehållet i

Svenska 2 också listat i punktform. Punkter som berör hantering av skönlitteratur befinner sig

i detta fall på tredje och fjärde plats av sex. De två punkterna är uppdelade i en om

författarskap, litterärt urval samt litteraturhistoria/litteraturens påverkan på

samhällsutvecklingen och en om litteraturvetenskap. Punkten om författarskap, litterärt urval

samt litteraturhistoria ser ut på följande vis:

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk,

vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och

norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i

samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen (Skolverket, 2011, s. 169).
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Punkten om litteraturvetenskap innehåller i sin tur ”skönlitterära verkningsmedel”

(Skolverket, 2011, s. 169), samt ”centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras

användning” (Skolverket, 2011, s. 169).

4.4. Centralt innehåll i Svenska 3, Lgy 11
Svenska 3 bygger vidare på innehållet i kursen Svenska 2 och är alltså inte heller en

gymnasiegemensam kurs. Svenska 3 behövs däremot vara avklarad för en

högskoleförberedande examen. Undantagsfallet ligger återigen hos de elever som tar en

högskoleförberedande examen med kursen Svenska som andraspråk 3 avklarad istället. I det

centrala innehållet för Svenska 3 finns det endast en punkt som behandlar skönlitteratur.

Denna befinner sig på femte plats av sex i punktlistan. Denna punkt innefattar både vilket

litterärt urval som ska behandlas i kursen samt kunskap om litteraturvetenskaplig terminologi

och metod för textanalys. Punkten ser ut på följande vis:

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och

dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg (Skolverket, 2011, s. 176).

4.5. Centralt innehåll i Litteratur, Lgy 11
Litteratur är en fristående tillvalskurs som finns att välja efter att man klarat av antingen

kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Det centrala innehållet i kursen består av

sju punkter som ämnar svara mot punkt 5-7 i svenskämnets syfte och innefattar därmed

läsning och urval av skönlitterära verk, litteraturhistoria, litteraturvetenskap samt litterära

tolkningsmöjligheter. Den första punkten berör kursens skönlitterära urval. Denna punkt

liknar en sorts utveckling av de centrala innehåll och kunskapskrav som står i de tre

gymnasiegemensamma svenskkursplanerna. Det litterära urvalet bör bestå av: ”centrala

skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare från olika

epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen” (Skolverket, 2011). Detta är både

en utveckling och en sammanfattning av de tre gymnasiegemensamma svenskkursernas

urvalsformuleringar. Nästa punkt innefattar skönlitteraturens relation till de samhälleliga,

kulturella och estetiska konstruktioner som omger den tid den skapats i samt i vilken mån

skönlitteraturen i sin tur har påverkat utvecklingen av dessa konstruktioner. Dessutom

behandlas ”den konstnärliga friheten i relation till etik, upphovsrätt och censur” (Skolverket,

2011). Tanken är väl här att behandlingen av litteraturens potential att påverka ska mynna ut i
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en debatt om tryckfrihetsförordningen och vad man egentligen får skriva och ge ut. Den tredje

punkten i det centrala innehållet berör litteraturvetenskapliga begrepp. Här är tanken att elever

ska få tillgång till en begreppsgrund att stå på när de analyserar skönlitteratur. Den fjärde

punkten fortsätter med litteraturvetenskaplig terminologi, men berör snarare ett användande

av termer och begrepp snarare än ett vetande om. Man skall här använda begreppsgrunden för

att studera ”tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära

verkningsmedel och sätt att gestalta” (Skolverket, 2011). Denna typ av analys och tolkning

skall göras av både roman och novell som lyrik och dramatik (Skolverket, 2011). Nästa punkt

handlar om att elever skall kunna få tillgång till att, genom sina analyser, jämföra hur verk ur

olika genrer, tider och kulturer representerar och behandlar liknande teman och motiv

(Skolverket, 2011). Den sjätte och näst sista punkten innefattar uppbyggandet av argument för

olika tolkningar och värderingar av skönlitterära verk, alltså hur man grundar sina antaganden

i texten. Den sista punkten i litteraturkursens centrala innehåll utgörs av att elever får

möjlighet att fördjupa sina tolkningar av skönlitterära verk” med utgångspunkt i ett perspektiv

som eleverna väljer, till exempel postkolonialt, feministiskt eller komparativt perspektiv”

(Skolverket, 2011). Detta innebär naturligtvis att eleverna får kunskap och vetande om vad

dessa perspektiv innebär och hur de används.

5. Jämförande analys av forskning och styrdokument

5.1. Litteratursyn i läroplanens svenskämne
Redan i förteckningen av svenskämnets syfte fastslås läroplanens syn på litteraturläsningens

förtjänster och litteraturundervisningens funktioner och motiveringar. I Skolverkets

kommentarmaterial beskrivs svenskämnets syfte som en sorts helhetsformulering av de

kunskaper som eleverna ska ges möjlighet att utveckla (Skolverket, 2011). Man trycker alltså

på att det inte är någon sorts lista över krav som nödvändigtvis måste uppfyllas. Avsnittet ger

snarare riktlinjer och mål att sträva mot i undervisningen. De riktlinjer och mål som här ges

för svenskämnets litteraturundervisning är av identitets- och empatiutvecklande karaktär.

Eleverna skall bland annat få kunskap om andra kulturer än sina egna, andra människors

levnadssituationer och om sina egna personligheter och identiteter. Det menas även i

svenskämnets syfte att eleverna ska kunna nå vad man kallar för självinsikt. Enligt

ämnessyftet utgörs denna självinsikt av att eleverna öppnas upp inför nya tankesätt och

perspektiv på sig själva, sin omvärld och sina medmänniskor. Den skall nås genom den

fördjupade förståelsen för andra människors erfarenheter och livsöden som man menar att
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litteraturen erbjuder (Skolverket, 2011, s. 160). Synen på litteraturundervisningens syften och

litteraturens förtjänster som presenteras här är alltså av en art som liknar både Rosenblatts,

Svedners och Langers litteratursyner. Litteraturen ses som karaktärs- och

identitetsutvecklande och bär på inneboende goda förtjänster. Av dessa forskares resonemang,

är svenskämnets syfte mest likt Langers till ordval och formuleringar.

Langer hävdar som vi sett att litteraturen erbjuder en djupare förståelse för människors

livserfarenheter och handlingar och därmed ger läsaren nya och vidgade livsperspektiv. Dessa

perspektiv bildas genom att man får ta del av andra människors levnadsvillkor och

möjligheter som man sedan kan ställa mot sina egna vardagssituationer – läsaren finner alltså

sig själv och sin egen identitet. Dessa nya förhållningssätt som då bildas ger elever möjlighet

att – genom litteraturundervisning och litteraturläsning – utvecklas till goda medborgare som

är ställningstagande och ser värdet i skillnader och rättvisa (Langer, 2005, s. 17). Här ser vi

alltså likheter mellan läroplanens ämnessyfte och Langers resonemang i och med att båda

lyfter fram den självinsikt läsaren når när den egna vardagssituationen jämförs med

litteraturens skildringar. Själva möjligheten att föreställa sig andra genom litteraturen är också

något som både Langer och svenskämnets syfte lyfter. Svedner lyfter även han fram

litteraturens möjlighet att låta läsaren föreställa sig och fundera över miljöer, tankar, teman

och karaktärer. Han menar att denna mentala aktivitet ger läsaren nya kunskaper inom dessa

områden (Svedner, 1999, s. 42). Svedner nämner inte någonting om att självinsikt nås genom

litteraturläsning. Däremot kan läroplanens resonemang om sådan insikt jämföras med den

sorts kunskap som Svedner menar att litteraturen erbjuder. Både Svedners och Langers

litteratursyner tyder på att litteraturen besitter inneboende goda egenskaper och att den har

möjlighet att göra läsare till bättre människor. Detta lyser alltså även igenom i förteckningen

över svenskämnets syfte. Det är dock mer troligt att denna sorts litteratursyn är grundad i

Rosenblatts resonemang kring litteraturläsning och litteraturundervisning, då hennes teorier

kan ses som mer inflytelserika.

Rosenblatts litteratursyn är som vi kunnat se dock mer extrem. Tankarna om litteraturens

godhet som fast och absolut i de litterära verken och hur felet ligger hos läsaren då önskad

effekt inte uppnås, går inte att återfinna direkt uttryckt i svenskämnets syfte. Vad som

däremot liknas vid Rosenblatts tankar om litteraturundervisning är anpassandet av litteraturval

och litteraturens användningsområden efter elevers intressen och vardagsliv. I både

svenskämnets syfte och i läroplanens medföljande kommentarmaterial ser vi hur lärare får råd
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om att koppla litteraturen till elevernas egna erfarenheter, intressen och utbildnings- eller

yrkesframtid. Varför detta skulle vara nödvändigt förklaras aldrig explicit, men i

svenskämnets kommentarmaterial står det att möjligheten att välja litteratur efter elevernas

intressen finns (Skolverket, 2011). En tanke skulle kunna vara att man – likt Rosenblatt –

menar att missmatchningar kan uppstå i mötet mellan elever och verk som inte delar liknande

världsbilder. Frågan är dock om läroplanen på så sätt ger sken av att felet ligger enbart hos

läsaren, då tankar om litteraturens inneboende godhet är så genomlysande. Eller kan felet

även ligga hos litteraturen i sig? Ett annat problem som uppstår i resonemanget kring

litteraturens anpassning efter elevers vardagssituationer, är paradoxen i att läsaren i dessa verk

ska få möjlighet att föreställa sig andra människor, situationer och kulturer än sina egna.

Frågan är här om eleven får tillfälle att utforska nya perspektiv på sin omvärld ifall litteraturen

är alldeles för lik den egna livssituationen och de egna personliga erfarenheterna. Här bör man

dock ha i åtanke att svenskämnets syfte inte påvisar att själva litteraturen i sig måste vara

anpassad efter eleverna. Det är snarare dess användningsområde som skall vara det. Däremot

kan man fundera över hur individuella lärare tolkar läroplanens formuleringar. Lars Brinks

resultat kring lärares syn på texturval och ämnessyner visar på att många gymnasielärare

snarare väljer texter som är baserade på en västerländsk eller nationell kanon än ungdoms-

och populärlitteratur (Brink, 2006, s. 155–157). I och med att ungdoms- och populärlitteratur

ofta kan tänkas vara mer anpassade till rådande ungdomskulturer och ungdomars

vardagsproblem, visar dessa resultat på att lärare sällan verkar anse att kopplandet av litteratur

och elevers vardagssituationer är av stor vikt. Att lärare snarare väljer kanoniserade verk kan

kopplas till Brinks resonemang om ”nedsippring” (Brink, 2006, s. 19).

Svenskämnets syfte fastslår alltså tidigt vilka förtjänster och syften litteraturundervisningen

har och bör uppnå. Läroplanens litteratursyn är alltså här mest påtaglig, och formuleringarna

tyder på en litteratursyn där litteraturen är självklart god och av personlighetsutvecklande

karaktär. Hur ska då denna litteratursyn uppnås i undervisningen? Genom att analysera det

centrala innehållet ur svenskämnets kursplaner, kommer vi kunna se dels huruvida

undervisningsinnehållet svarar mot litteraturläsningens syften och förtjänster, dels hur

förtjänsterna och syftena ser ut och uppfylls i gymnasiets olika utbildningsnivåer. Vad finns

det till exempel för skillnader i litteraturundervisning mellan gymnasiestudier riktade mot

vidareutbildning respektive yrkesinriktade gymnasiestudier?
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5.2. Litteraturundervisning och utbildningsnivåer
Punktlistorna i både svenskämnets syfte och de centrala innehållsförteckningarna i de olika

kursplanerna visar på ett gemensamt drag. Innehållet i de punkter som behandlar

litteraturundervisning centreras nämligen kring fyra olika mindre ämnesområden. Dessa

utgörs i följande:

1. Litterärt urval: Vilka sorters verk och författarskap som hela ämnet eller de
individuella kurserna ska innehålla, ta upp, behandla och diskutera. I dessa
formuleringar ingår även visst litteraturhistoriskt kunnande om betydande verk och
författarskap genom tiderna. T.ex. ur svenskämnets syfte: ”centrala svenska och
internationella skönlitterära verk och författarskap” (Skolverket, 2011, s. 161).

2. Litteraturvetenskaplig terminologi: En sorts begreppsbakgrund och förståelse för de
litteraturvetenskapliga termerna. T.ex. ur centrala innehållet för Svenska 1 ”centrala
motiv, berättarteknik och vanliga stildrag” (Skolverket, 2011, s. 162).

3. Litteraturvetenskaplig metod: Användandet av den litteraturvetenskapliga
terminologin och tillvägagångssätt för att analysera och tolka skönlitterära verk. T.ex.
ur centrala innehållet för Svenska 3 ”litteraturvetenskapligt inriktad analys av
stilmedel och berättartekniska grepp” (Skolverket, 2011, s. 176).

4. Litteraturhistoriska diskussioner: Diskuterandet av skönlitteraturens relation till
samhällsutvecklingen. T.ex. ur centrala innehållet för Svenska 2 ”relationen mellan
skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av
förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat
samhällsutvecklingen” (Skolverket, 2011, s. 169).

Däremot är det endast i punktlistorna för svenskämnets syfte och kursen Litteraturs centrala

innehåll som alla fyra av dessa ämnesområden behandlas samtidigt. Den enda

gymnasiegemensamma kursen som läses oavsett gymnasieinriktning, Svenska 1, behandlar

främst ämnesområde 1 och 2 ovan. Ämnesområde 3 berörs till viss del, men snarare i form av

ett vetande om författares användande av tolkningsbara stilmedel än själva tolkandet av dessa.

Den gymnasiegemensamma kursen är alltså inriktad på ett vetande om och ett upplevande av

litteraturen, dess författare och dess strukturer. Ämnesområde 3 och 4 ovan är mer

avancerande och fungerar som en fördjupningsnivå av de två första. Här kan man se hur

skillnader i undervisningsinnehåll beroende på utbildningsnivå skiner igenom. Elever som tar

gymnasieexamen mot vidare studier lär sig att använda litteraturen för att analysera, utforska

och förstå den omvärld som ämnessyftet propagerar på ett annat sätt än de elever som tar en

yrkesförberedande examen. Läroplanens litteratursyn blir på så sätt inte uppnådd lika
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fulländigt beroende på vilken utbildningsnivå man väljer. Problemet här är att elever som

enbart läser Svenska 1 inte får tillräcklig möjlighet att använda och förstå de

tolkningsstrategier som i många fall kan behövas för att fullt förstå litteraturens

känslomässiga strukturer. Man kan då fråga sig huruvida de personlighetsutvecklande

nivåerna hos litterära verk uppnås i undervisningen. Bryggan mellan undervisningsnivåerna

blir här den fristående kursen Litteratur. Denna kurs bygger vidare på Svenska 1 och är den

svenskkurs som mest ingående behandlar svenskämnets syftes riktlinjer. Det centrala

innehållet för denna kurs innefattar som tidigare nämnts alla fyra ämnesområden ovan och gör

detta med stor detaljrikedom. Även om kursen är fristående och möjlig att välja oavsett

gymnasieinriktning, är dess popularitet bland yrkesförberedande elever diskutabel då kursen i

huvudsak har en vetenskaplig profil. På grund av kursens frivilliga natur kvarstår

problematiken kring skillnader i litteraturundervisningens utveckling av demokratiska

medborgare beroende på olika utbildningsnivåer.

5.3. Läroplanens relation till kanon och kulturarv
Som jag tidigare nämnt är kanon och kulturarv två begrepp som ofta dyker upp i samband

med diskussioner om litteraturundervisningens syften. Vi har sett hur debatter om kanon och

kulturarv river upp starka argument för och emot införandet av en officiell kanon i

undervisningen. Framför allt har vi kunnat se hur skolan vid tidpunkten för den svenska

kanondebatten 2006 redan var bunden till föreställningar om både kanons och kulturarvets

uttryck och syfte i undervisningen. I Lpf 94 ser bland annat Magnus Persson hur belysandet

och bevarandet av det svenska, nationella kulturarvet främjas för att stärka den svenska

identiteten (Persson, 2012, s. 17–18). Dessutom ser både Persson och Lars Brink att många

olika former och variationer av kanonbegreppet redan existerar i samhället samt hur nya

former och varianter ständigt bildas eller omstruktureras.

Vilken relation har då dessa två begrepp till dagens läroplan för gymnasiet, Lgy 11? Gällande

kulturarvsbegreppet, förekommer det inte någonstans i svenskämnets syftesförteckning eller

kursplaner. Begreppet kan dock kopplas till kursplanernas behandling av litterärt urval där

exemplen ofta utgörs av formuleringar som ”svenska och internationella verk och

författarskap”. Kulturarvsbegreppet förekommer däremot mer direkt i läroplanens inledande

avsnitt om skolans värdegrund, men endast två gånger. Inget av dessa två omnämnanden är

direkt kopplade till litteraturundervisning. Däremot kan indirekta kopplingar göras i

formuleringen ”medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet



28

stärker förmågan att leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder” (Skolverket, 2011, s.

5). Denna formulering av kulturarvets användningsområde liknar formuleringarna kring

litteraturens stärkande av den egna identiteten och föreställandet av andras i svenskämnets

syfte. Här finns alltså en indirekt men ändå tydlig koppling i läroplanen mellan kulturarv och

litteraturundervisning. Problemet med resonemang om litteraturens stärkande av den

nationella identiteten genom bärandet av ett kulturarv ser Magnus Persson som tidigare

nämnts redan i Lpf 94 och hävdar att ett helt kulturarv omöjligen kan återspeglas i enskilda

litterära verk, då dessa snarare endast speglar författarens syn på sin samtid (Persson, 2012, s.

92). Formuleringarna i Lgy 11 kring kulturarv håller sig dock inte till att endast spegla en

nationell identitet. Det hävdas snarare att eleverna ska få ”kunskaper om och insikt i centrala

delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” (Skolverket, 2011, s. 10). Med

tanke på de många argument som uppstod kring utanförskap och rasistiska undertoner i

idkandet av endast det nationella kulturarvet i kanondebatten 2006, kan man undra om

Skolverket har påverkats till att bredda kulturarvet och göra det mer ”mångkulturellt” i Lgy

11. Många av debattörerna i vår svenska kanondebatt skulle säkerligen glädjas i sådana fall,

men det motverkar knappast den problematik Persson lyfter. Problemet blir snarare ännu mer

komplicerat då mer ”mångkulturella” identiteter som den ”nordiska”, eller den

”västerländska” ska representeras i litteraturen utöver den svenska identiteten. Om litteraturen

inte kan återge en helhetsbild av en nationell identitet, hur kan den då återge den hos en

mångkulturell? Och vems mångkultur är det som då ska representeras? Utifrån Perssons

resonemang kan man även fundera över i vilken mån läroplanens syn på litteraturen som

personlighetsutvecklande uppfylls ifall litteraturens återgivande av de kulturella identiteterna

är omöjlig. Blir den egna identiteten snarare otydlig eller kanske felaktig? Hur kan elever i

sådana fall bemöta och förstå andra kulturers människor och deras villkor och värdegrunder?

Ytterligare en fråga som kan ställas är huruvida detta breddande av kulturarvet som Lgy 11

gör – från ett nationellt till ett innefattande av västerlandets och nordens – verkligen kan vara

mångkulturellt? Visserligen är det ju ett bredare kulturarv som ska förmedlas än tidigare och

man kan även diskutera hur ett begrepp som mångkultur skall uppfattas. En mångkultur kan ju

t.ex. tänkas innefatta alla de subkulturer som ingår i de större mer regionalt och geografiskt

avgränsade kulturerna. Hur som helst saknar kulturarvsformuleringen i Lgy 11 fortfarande

majoriteten av världens alla kulturer och därmed kan man fråga sig hur breda elevers

uppfattningar om kulturarv bör vara.
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I och med att läroplanen nämner begreppet kulturarv bör den även ha en relation till kanon.

Kanon är dock ett ord som inte förekommer över huvud taget i läroplanen. Däremot används

ett antal eufemismer och andra indirekta spår gällande bland annat litteraturvalet för de olika

kurserna. Exempel på sådana eufemismer är t.ex. de gånger läroplanen använder begreppet

”centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap” (Skolverket, 2011,

s. 161). Vad är ett ”centralt verk”? Är det verk som t.ex. lärare själva kan anse vara

betydelsefulla för att svenskämnets syfte ska uppfyllas? Eller är det snarare en eufemism för

betydelsebärande, högkulturell och kanoniserad litteratur? I kursen Litteratur lutar det snarare

åt det senare i och med tillägget av formuleringen ”tongivande författare” (Skolverket, 2011),

som förtydligar själva eufemismen av kanonbegreppet. Här kan man dock argumentera för att

kursen Litteraturs mer litteraturvetenskapliga profil legitimerar tydligare kunskaper om kanon

för att elever skall kunna få underlag att diskutera litteraturens påverkan på samhället och

tvärtom – ämnesområden som de senare delarna i kursens centrala innehåll behandlar.

I riktlinjerna som målas upp för urvalet av de ”centrala verk och författarskap” som nämnts

ovan ser vi fler tecken på läroplanens förhållande till kanonrelaterad undervisning.

Gemensamt för alla kurser är t.ex. att litteraturen ska vara författad av män såväl som kvinnor.

I alla kurser förutom Svenska 3 ska litteraturvalet även innefatta texter från antingen ”olika

tider och kulturer” i Svenska 1 (Skolverket, 2011, s. 162), ”olika tider och epoker” i Svenska

2 (Skolverket, 2011, s. 169) eller ”olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av

världen” i Litteratur (Skolverket, 2011). Att läroplanen ens anvisar riktlinjer för litterärt urval,

tyder på att man sätter upp ramar för vilka sorters verk som ska ingå i undervisningen – alltså

en sorts kanonstruktur. I Skolverkets kommentarmaterial för svenskämnet vill man dock

framhäva att det litterära urvalet är fritt och öppet och behöver inte alls hamna inom ramen för

riktlinjerna (Skolverket, 2011). Även om kommentarmaterialet vill framhäva lärarens frihet

vid litteraturval, erkänner det också att läroplanens formuleringar tyder på att ett

kanonrelaterat undervisningsinnehåll främjas. Genom att kommentarmaterialet måste påpeka

och framhäva lärarens frihet, belyses läroplanens kanonstrukturer alltså allt mer. Den frihet

hos lärare som kommentarmaterialet vill framhäva kan också ifrågasättas i och med Brinks

resultat som redovisats i tidigare avsnitt. Där ser vi hur lärare har varit fast i kanoniserade

urvalsprocesser på grund av bl.a. nedsippring från akademiska institutioner. Frågan är

huruvida lärares ämnessyn även påverkas av nedsippring från läroplanens litteratursyn –

oavsett vad kommentarmaterialet säger. Hur som helst kan vi se tydliga spår av att skolans

litteraturundervisning fortfarande har en stark relation till kanon i och med läroplanens



30

eufemismer av begreppet. Den litteraturundervisning och det litterära urval som läroplanen

förespråkar påverkas alltså i hög grad av gamla traditioner inom svenskämnet.

5.4. Slutord
Som vi kunnat se har Lgy 11 påverkats och influerats av såväl tankeströmningar om

litteraturens inneboende godhet, debatter om kanon samt av traditionsbunden

litteraturundervisning. Vi har även i tidigare forskning kunnat se argument för och mot sådana

influenser. Vad innebär det då att lyfta fram dessa aspekter av läroplanens formuleringar kring

litteraturundervisningens syften? Utifrån undersökningen kan man bland annat diskutera

huruvida godhet verkligen är något som är kopplat enbart till litteraturen. Stämmer det

verkligen att all litteratur har en självklar, inneboende godhet? Rosenblatt menar ju det, men

framhäver samtidigt enbart högkulturell och kanoniserad litteratur som förmedlare av denna

godhet. Lägre genrer som science fiction och andra populärlitterära texttyper som tidsskrifter

och nöjesmagasin förkastar hon istället som något man bör avstyra eleverna ifrån. Godheten

är alltså inte lika framträdande i texter ur dessa kategorier. Men bör det verkligen vara så? Har

alla de texter som anses vara låg- och populärlitteratur verkligen en avsaknad av goda och

demokratiska värden? Och hur är det med mer högkulturella klassiker som är skrivna i ett

historiskt sammanhang och i en kultur där människosynen och de moraliska värdena skiljer

sig skarpt från åsikterna hos de goda och demokratiska medborgare skolan vill utveckla?

Äldre verk kan t.ex. ha en rasistisk eller misogyn människosyn som inte borde stämma

överens med dagens demokratiska värden. Kan man då verkligen hävda att litteratur bär på en

inneboende godhet? De värden som litteraturen bär på är inte absolut goda, de är snarare

bundna till de sammanhang litteraturen skrivits i och de personer den skrivits av. Jag vill inte

påstå att litteraturundervisning nödvändigtvis saknar godhet eller personlighetsutvecklande

karakteristik, men jag tror inte att dessa syften kan uppnås automatiskt. Magnus Persson

diskuterar utifrån kanondebatten betydelsen av att fokusera på användningsområdet för

kanoniserad litteratur i skolan (Persson, 2012, s. 99). Jag vill vidga hans perspektiv ytterligare

och påstå att man bör fokusera på användningsområdet för all litteratur i skolan. Med detta

sagt kan man fundera huruvida godheten överförs automatiskt vid läsning av litteratur. Lärare

bör kanske snarare ha förståelse för hur elever läser och hur de kan utvecklas som läsare för

att nå dit. Det kräver dessutom att man skapar situationer och tillfällen där litteraturen kan

ställas i olika perspektiv och ställas mot elevernas föreställningar och tolkningar för att

effekter ska uppnås. Godheten behöver inte vara inneboende hos varken läsare eller verk, den

framträder kanske snarare först vid behandlingen av litteraturen. Är det i sådana fall möjligt
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att all sorts litteratur har ett användningsområde inom svenskämnets litteraturundervisning –

oavsett texttyp eller genre, oavsett vilken tid eller vilken kultur den är skriven i, oavsett vem

den är skriven av? Det är något jag överlämnar åt vidare forskning att avgöra.
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