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Sammanfattning   
 

Denna uppsats handlar om texturval hos nio svensklärare i gymnasiet, samt deras tolkning av 

kursplanens formulering ”centrala verk”. Författaren till denna uppsats tar, förutom valet av tryckta 

skönlitterära texter, även upp multimodala texter och försöker undersöka vilka texttyper de intervjuade 

lärarna föredrar att använda i sin undervisning. Syftet är att försöka få en inblick i hur texturvalet hos 

gymnasielärare i svenska, i relation till kursplanens ”centrala verk”, kan gå till.  

Nio svensklärare som arbetar på gymnasiet har intervjuats via mail. Lärarna har fått svara på 

frågor som berör deras skönlitterära texturval i svenskundervisningen, samt hur de tolkar begreppet 

”centrala verk” i kursplanen.  

Resultatet visar att de flesta av de intervjuade lärarna i denna uppsats helst, eller oftast, väljer 

tryckta traditionella texter än multimodala sådana. Det är också flera olika faktorer som påverkar 

texturvalet, bl.a. eleverna i klassen, lärarnas professionalitet och undervisningsmål samt tiden.  

Lärarnas tolkning av begreppet ”centrala verk” skiljer sig huvudsakligen åt. Begreppet kan därför 

ses som mångtydigt (eller otydligt). Flera lärare beskriver dock en tänkt litterär kanon när de förklarar 

begreppet. Några av dem drar t.o.m. parallellen att ”centrala verk” är detsamma som klassiker, medan 

andra uttrycker osäkerhet i hur de ska tolka begreppet. En slutsats som dras är att ”centrala verk” inte 

kan sägas ha en konkret och entydig innebörd, som är allmänt godtagen av verksamma lärare.   

 

Nyckelord: svensklärare, centrala verk, texturval, multimodala texter.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract  
 

This essay deals with text selections of nine Swedish teachers in the upper secondary school, and their 

interpretation of the curriculum’s formulation “key works”. The author of this essay also addresses, apart 

from the selection of printed literary texts, multimodal texts and tries to examine what kind of texts the 

interviewed teachers prefer to use in their teaching. The aim is to try to get an insight in how upper 

secondary school teachers’ text selections can be done, in relation to the syllabus’ concept “key works”.  

Nine Swedish teachers who work in upper secondary school were interviewed via email. The 

teachers have answered questions that concern their literary text selection, together with how they 

interpret the concept “key works” in the syllabus.   

The result shows that most of the teachers interviewed in this essay preferably, or usually, select 

printed traditional texts rather than multimodal texts. It is also several different factors that affect the 

teachers’ text selections, for instance the students, time and the teachers’ professionalism and didactic 

goals.  

The teachers’ interpretations of the concept “key works” mainly differ. The concept can therefore 

be seen as ambiguous (or unclear). However, several of the interviewed teachers describe a literary 

canon in their interpretation of the concept. Some of them even connect “key works” to classical works, 

while others express uncertainty in how to interpret the concept. One conclusion drawn is that “key 

works” can’t be said to have a concrete and unambiguous meaning that is widely accepted by practicing 

teachers. 

 

Keywords: Swedish teachers, key works, text selection, multimodal texts.  
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1. Inledning  

Lärare som undervisar i litteratur inom svenskämnet på gymnasiet har stora möjligheter att 

göra textläsningen intressant, givande och levande för eleverna. Den fiktiva textvärlden växer 

sig bara större och större. Därmed blir också det texturval som läraren står inför än mer 

intressant. Då tänker jag inte bara på valet av tryckta skönlitterära texter utan också s.k. 

”multimodala” eller ”multimediala” texter.
1
 Nya filmer och tv-spel släpps i princip dagligen, 

och dessa nya medier konkurrerar idag om en plats i undervisningen. Frågan är vilken plats de 

ges av lärarna? I och med detta, vilket också är undersökningens huvudsakliga syfte, är det 

intressant att ta reda på hur gymnasielärare i svenska tolkar begreppet ”centrala verk” i 

kursplanen.
2
 Deras tolkningar av begreppet kan ge en fingervisning om vilka texter som 

lärarna anser vara viktiga att ta med i undervisningen. Ryms t.ex. multimodala texter i deras 

tolkningar av begreppet? Har de intervjuade lärarna bildat sig en egen litterär ”kanon”?  

Jag har också haft för avsikt att undersöka vad de intervjuade lärarna tycker har mest 

inflytande på deras texturval i svenskundervisningen. Anser de att lärarutbildningen påverkar 

dem mycket i deras textval? Eller anser de kanske att kursplanen påverkar dem mest? Eller är 

det kanske eleverna?  

    

1. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att försöka få en inblick i hur texturvalet hos gymnasielärare i 

svenska, i relation till kursplanens ”centrala verk”, kan gå till. I kursplanen nämns ingen 

specifik litterär kanon som eleverna måste läsa, utan det är upp till lärarna att tolka vissa 

viktiga begrepp. ”Centrala verk” är ett sådant begrepp och också något jag kommer ta fasta på 

i min undersökning, tillsammans med lärares texturval. Detta begrepp är heller inget som ges 

en förklaring i kommentarmaterialet till läroplanen för gymnasiet, Lgy11.
3
 Därför är det 

intressant att försöka ta reda på hur en del svensklärare kan tänka kring detta begrepp när de 

                                                           
1
 ”Multimodala ”, Ingrid Mossberg Schüllerqvist. ”Betygsättning och bedömning i svenska”, Betyg i teori och 

praktik: Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium, Kenneth Nordgren, Christina 
Odenstad och Johan Samuelsson (red.), 2. uppl., Malmö: Gleerups, 2012, s. 108.  
”Multimediala”, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, Lgy11. 
Skolverket, Stockholm, 2011. Se ”Kommentar” till ”Ämnets syfte”: ”I ämnesplanen används begreppet 
text primärt för skrivna texter, men även multimediala texter innefattas, dvs. texter som kombinerar till 
exempel skriven text, bild och ljud. I tidigare styrdokument har begreppet det vidgade 
textbegreppet använts”, <http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-
laroplaner/sve> (läst 2013-04-17). 
2
 Lgy11, se fullcitat ur kursplan: ”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang”, s. 161.  
3
 Lgy11, se kommentarer till kursplanen, <http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sve> (läst 2013-04-17).  
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väljer litteratur. Ser de överhuvudtaget begreppet som viktigt? Eller finns det andra faktorer 

som påverkar deras val mer (t.ex. tillgängliga klassuppsättningar av skönlitterära verk på 

skolan eller eleverna i klassen)? Har de multimodala texter (såsom film, tv-spel, teater) med i 

sina val?   

Min hypotes är att lärarna främst väljer tryckta skönlitterära texter, inte multimodala 

sådana. Jag tror också att multimodala texter inte ryms inom deras tolkning av ”centrala 

verk”, och att tolkningen av ”centrala verk” främst handlar om en tänkt litterär kanon. De 

faktorer som påverkar texturvalet mest tror jag är lärarens egen tycke och smak, eleverna i 

klassen, klassuppsättningar på skolan samt målet med undervisningen.  

Det är främst valet av fiktiva texter jag är intresserad av att undersöka. Valet av 

facklitteratur ryms inte inom undersökningsområdet för denna uppsats. Dock finns här ett 

problem: faktionslitteratur. Denna typ av litteratur kan sägas ligga någonstans mittemellan 

fakta och fiktion, även om den kanske helst ska förknippas mer med fiktion. Att se 

faktionstexter som sanna kan nämligen vara riskfyllt, enligt bl.a. Per Olov Svedner.
4
 Jag har 

inte explicit frågat om valet av faktionslitteratur, men en lärare har ändå valt att ta upp detta i 

beskrivningen av sitt texturval, så därför faller även denna typ av litteratur in i min 

undersökning.  

Resultatet är avsett att visa hur en del gymnasielärare i svenska kan tänka och resonera 

kring sina texturval samt begreppet ”centrala verk”. Resultatet är inte generaliserbart i 

kvantitativa termer, utan kommer endast att visa hur texturvalet kan gå till hos några enskilda 

lärare.  

Syftet har heller inte varit att studera lärarnas ”praktik”, alltså vilka texter de faktiskt 

väljer i praktiken; utan endast deras ”retorik”, alltså vilka texter de säger sig välja. Begreppen 

retorik och praktik nämns bl.a. hos Stefan Lundström.
5
 

 

2. Frågeställning  

Vad anser lärare har störst påverkan på deras texturval? Är det deras egen smak, 

klassuppsättningar på skolan eller kanske eleverna eller kollegor som styr valet?  Hur tolkar 

lärare begreppet ”centrala verk” i kursplanen? Tar de fasta på detta begrepp och tolkningen av 

det vid sina texturval? Vilka typer av texter finns med i lärarnas texturval? Finns multimodala 

texter med? Alla dessa frågor har jag sammanfattat till en frågeställning. Denna lyder: Hur 

                                                           
4
 Per Olov Svedner. Svenskämnet och svenskundervisningen: Delarna och helheten. En didaktisk-metodisk 

beskrivning och handledning, Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 2010, s. 53f.   
5
 Stefan Lundström. Textens väg: Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning, 

Umeå: Umeå universitet, 2007, se bl.a. s. 48.   
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väljer svensklärare i gymnasiet texter i förhållande till kursplanens formulering ”centrala 

verk”, och vilka typer av texter rör det sig om? 

Gymnasielärare i frågeställningen får inte uppfattas som gymnasielärare i kvantitativa 

termer. Denna uppsats är inte till för att bevisa något, utan endast för att visa på något.  

 

3. Forskningsöversikt   

Jag kommer i detta avsnitt att behandla forskning kring mitt område. Jag inskränker mig till 

att endast ta upp svensk forskning, då utrymmet är begränsat.  

3.1. Ett tolkningsutrymme som finns kvar 

Boken Betyg i teori och praktik (2012) handlar om just det titeln beskriver: hur betygsättning 

kan gå till teoretiskt och praktiskt. I och med betygssättning har vi bl.a. styrdokument att ta 

hänsyn till, med allt vad det innebär. I kapitlet ”Betygsättning och bedömning i svenska” 

skriver Ingrid Mossberg Schüllerqvist om det utrymme för tolkning som finns i och med 

innehållet i kurs- och läroplaner. Mossberg Schüllerqvist skriver vidare:  

 
Politiker, kursplansförfattare och Skolverket har tagit fasta på den kritik som riktades 

mot Lpo 94 och Lpf 94 angående vaga skrivningar och man har i de nya 

styrdokumenten strävat efter att vara mer explicit och konkret. Men tolkningsutrymmet 

kvarstår, särskilt när det gäller den ämnesmässiga kunskapsbasen för förmågor, innehåll 

och kunskapskrav.
6 

 

Därför anser jag det vara intressant att få ta del av lärarnas tolkningar av vissa viktiga begrepp 

i kursplanen, i detta fall begreppet ”centrala verk”. Vad lägger de in i detta 

tolkningsutrymme? Är det något de tar fasta på när de gör sina texturval?  

3.2. Formuleringen ”centrala verk” kvarstår - utan någon förklaring 

I avhandlingen Textens väg: Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans 

svenskundervisning (2007) har ovan nämnda Lundström studerat lärares texturval och vad 

som påverkar dessa val.
7
 I arbetet med avhandlingen har Lundström studerat fyra 

svensklärare, både deras retorik och praktik, genom intervjuer och observationer.
8
 Han gör 

även läroplansanalyser av Lgy70 och dess tillhörande supplement, Supplement 22 och 

Supplement 80, samt den dåvarande senaste läroplanen, Lpf94.
9
 Ändå har Lundström inte 

funnit det relevant att be de undersökta lärarna att själva dela med sig av hur de uppfattar 

styrdokumenten. Detta eftersom ”en sådan metod troligtvis skulle medföra starkt 

                                                           
6
 Mossberg Schüllerqvist 2012, s. 103.  

7
 Lundström 2007, s. 15.  

8
 Lundström 2007, s. 41 och 45.  

9
 Lundström 2007, s. 85.   
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situationsbundna tolkningar där perspektiven kan antas skifta och förmodligen inte 

samstämma med mina utgångspunkter”. Lärarnas tolkning av kurs- och läroplan ses i 

Lundströms avhandling istället som en del av deras retorik och praktik.
10

 Är detta att förenkla 

det hela? Kan man verkligen påstå att lärares tolkning av läroplanen direkt avspeglas i deras 

tal om ämnet och hur de undervisar i klassrummet? Min osäkerhet kring detta har gjort att jag 

i en av mina intervjufrågor bett lärarna att direkt tolka begreppet ”centrala verk” i kursplanen 

(återgett i fullcitat med sidhänvisning). Jag tror att det är viktigt att få ta del av hur 

verksamma lärare tolkar vissa nyckelbegrepp i kursplanen, speciellt otydliga sådana. Då når 

man med största sannolikhet en större insikt och förståelse för lärares retorik (och praktik) 

kring deras ämne och texturval.    

Lundström skriver att gemensamt för flera av lärarna är att de i retoriken ifrågasätter om 

man kan dela upp texter i ”högt och lågt”, men att detta inte syns i praktiken, då de helst 

väljer traditionell litteratur.
11

 Lundström kommer också fram till att lärarutbildningen kan 

påverka texturvalet. En av Lundströms intervjuade lärare beskriver det som en ”ärvd 

kanon”.
12

 

Lundström noterar i läroplansanalysen av Lpf94 att förslag på texter att använda i 

undervisningen inte längre finns kvar, till skillnad från tidigare läroplaner.
13

 Men samtidigt 

finns i Lpf94 något motsägelsefullt begrepp som ”centrala verk”, utan någon förklaring till 

vad det innebär.
14

 Detta begrepp finns som sagt kvar i den senaste läroplanen, Lgy11, 

fortfarande utan en förklaring. Lundström kommer också fram till att de abstrakta 

formuleringar som finns i Lpf94 fungerar bibehållande på texturvalet, trots att intentionen 

egentligen är att valet av texter ska vara fritt.
15

 Detta märks hos tre av de fyra lärarna då de, 

trots friheten i den nyare läroplanen, tenderar att välja texter som kan uppfattas som kanon i 

undervisningen.
16

 Här tror jag att formuleringen ”centrala verk” är med och spökar. I mina 

ögon är den abstrakt och otydlig. Betyder den att man ska läsa kanontexter med eleverna? 

Eller står ”centralt” för något annat? Om inte, vilka texter kan då räknas som kanon? Kan 

nyare texter höra hit? Även Lundström diskuterar ifall begreppet ”centrala verk” möjligtvis 

kan föra med sig osäkerhet hos lärare, eftersom det samtidigt i kommentarmaterialet till Lpf94 

                                                           
10

 Lundström 2007, s. 38. 
11

 Lundström 2007, s. 292.  
12

 Lundström 2007, s. 204. 
13

 Lundström 2007, s. 285.  
14

 Lundström 2007, s. 140f. 
15

 Lundström 2007, s. 275 och 311. 
16

 Lundström 2007, s. 287 och 291.  
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nämns att en ”gemensam kanon” inte existerar.
17

 I Lgy11 har jag dock inte funnit en sådan 

formulering, däremot går att läsa: ”Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är 

inte reglerat”.
18

 Detta tolkar jag som att Skolverket inte vill blanda sig i lärares undervisning 

allt för mycket, men formuleringen ”centrala verk” finns fortfarande kvar utan någon 

förklaring till vad det innebär, vilket möjligtvis kan upplevas som motsägelsefullt och därmed 

skapa osäkerhet hos lärare.  

Lundström skriver även att en av hans undersökta lärare uppger att ”tillgången på texter, 

eller bristen på tid att söka rätt på dem, [kan] i vissa fall fungera begränsande”.
19

 Dock hävdar 

Lundström ändå senare att bokbeståndet på skolan, där alla de undersökta lärarna jobbar, är så 

pass stort och rikt att tillgången på texter endast kan ses som en ”sekundär orsak” i och med 

lärarnas texturval.
20

 Viktigt att tänka på här är dock att tycke och smak kan vara avgörande för 

om man tycker att ett bokbestånd går att använda eller inte. Det vissa tycker är ett stort och 

rikt bokbestånd kan av andra uppfattas som klent och inaktuellt, tror jag.    

En annan av de undersökta lärarna i Lundströms avhandling uppger att hen försöker 

hitta texter som är lätta att koppla samman med elevernas studieinriktning. Samma lärare 

använder sig också av film i undervisningen, men då för att jämföra den med tryckt, 

traditionell litteratur. Filmen kan därför ses som underordnad den tryckta texten. ”Därmed 

upprätthålls en traditionell värdehierarki [bland olika texttyper]”, skriver Lundström.
21

  

Slutligen, vad gäller Lundström, kommer han fram till att lärares tycke och smak även 

kan påverka deras texturval. En av hans intervjuade lärare uppger t.ex. att hen väljer texter i 

undervisningen som hen själv uppskattar att läsa.
22

  

3.3. En bok kan ses som en ”klassiker” som alla bör ha läst 

Svedner skriver i sin bok Svenskämnet och svenskundervisningen: Delarna och helheten 

(2010) en del om textläsning och texturval. Han tar bl.a. upp att det aldrig funnits en bestämd 

och officiell kanon. Ändå finns det en del lärare som känner att eleverna bör känna till och ha 

läst verk av vissa författare, som t.ex. Strindberg och Bellman.
23

  

Skälen till litteraturvalen kan skifta, skriver Svedner. En bok kan ”hör[a] till de 

’klassiker’ alla skall ha läst”, eller också kan den bidra till många diskussionsämnen, och 

                                                           
17

 Lundström 2007, s. 141.  
18

 Lgy11, se kommentaren ”Om ämnet”, ”Litteraturstudiets upplägg”, <http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sve> (läst 2013-04-17). 
19

 Lundström 2007, s. 221. 
20

 Lundström 2007, s. 263. 
21

 Lundström 2007, s. 222. 
22

 Lundström 2007, s. 277.  
23

 Svedner 2010, s. 49. 



 

6 
 

därför vara värd läsning.
24

 Svedner kritiserar även lärare som hela tiden väljer texter som 

eleverna kan känna igen sig i. Det är minst lika viktigt att de får komma i kontakt med andra 

typer av litteratur än sådan de läst tidigare. Man måste ges möjligheten att möta annat, än 

sådant man direkt kan känna igen sig i och relatera till sin egen vardag, menar Svedner.
25

 

Svedner argumenterar dock inte utförligare för varför detta skulle vara viktigt. Här hade han 

t.ex. kunnat hänvisa till de demokratiska värden skolan ska förmedla.
26

  

3.4. Texturval, klassiska texter och filmanvändning  

Bengt Brodow och Kristina Rininsland kallar sin undersökning, i boken Att arbeta med 

skönlittertur i skolan: praktik och teori, för en del av ”teacher thinking-forskningen”. De har i 

sin undersökning intervjuat 26 lärare i svenska, varav 21 arbetar på gymnasiet.
27

 I 

undersökningen tar Brodow och Rininsland bl.a. reda på vad som kan påverka lärares 

texturval, hur lärare använder sig av film i undervisningen samt hur lärare kan tänka kring 

kanontexter och kulturarv.   

I sin undersökning får Brodow och Rininsland fram att de tre allra viktigaste saker som 

påverkar texturvalet är: ”1. Lärarens didaktiska mål, 2. Lärarens kunskap om elevers mognad 

och förmåga att ta till sig litterära texter, 3. Elevers tips och önskemål”.
28

 ”Didaktiska mål” 

tolkar jag är det samma som målet med undervisningen. ”Lärarens kunskap om elevers 

mognad och förmåga att ta till sig litterära texter” kallar jag i resultatdelen i denna uppsats för 

”lärarens professionalitet”.
29

  

Skolors befintliga bokbestånd kan även det inverka på vilka texter som väljs, enligt 

Brodow och Rininsland. Endast två av de intervjuade lärarna i undersökningen säger sig vara 

mycket belåtna med bokbeståndet. En annan lärare framhåller också att det är viktigt att ta 

hänsyn till elevernas intressen och studieinriktning vid textvalen. Andra påpekar att bristen på 

tid kan vara en avgörande faktor för textvalet och textundervisningen.
30

 Då är noveller 

tacksamma texter att använda, eftersom de är så pass korta. Eleverna hinner då både läsa och 

samtala om texten under en lektion, enligt flera lärare i Brodow och Rininslands 

undersökning.
31

   

                                                           
24

 Svedner 2010, s. 51. 
25

 Svedner 2010, s. 54f.  
26

 Lgy11, se ”Skolans värdegrund och uppgifter”, s. 5.   
27

 Bengt Brodow och Kristina Rininsland. Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik och teori, Lund: 
Studentlitteratur, 2005, s. 41f. 
28

 Brodow och Rininsland 2005, s. 130. 
29

 ”Professionell bedömning” förekommer även som beskrivning för i princip samma fenomen, hos en av de 
intervjuade lärarna.  
30

 Brodow och Rininsland 2005, s. 130ff. 
31

 Brodow och Rininsland 2005, s. 134.  



 

7 
 

Bör eleverna ha mött vissa författare och deras texter? Ja, det anser i all fall minst en av 

Brodow och Rininslands intervjuade lärare. Denna lärare tar upp Illiaden, Odysséen och Don 

Quijote som exempel på texter som eleverna bör ha mött och läst under sin utbildning.
32

 

Brodow och Rininsland nämner också exempel på lärare som ”favoriserar klassiker” som t.ex. 

Huckleberry Finn och Dr Jekyll och Mr Hyde. Dock finns det samtidigt flera andra lärare som 

anser klassiska texter vara alltför svåra att använda, både vad gäller det omoderna språket och 

att eleverna flera gånger inte kan känna igen sig i texterna. Då måste man kanske, speciellt i 

de fall man undervisar yrkesinriktade klasser, visa filmatiseringar av verk först, innan man tar 

sig an själva verket, enligt lärare i undersökningen.
33

  

De flesta av lärarna tycker att textens ”appellfunktion” är mer betydelsefull än dess 

”representativitet”, enligt Brodow och Rininsland. Detta tolkar jag som att lärarna hellre 

väljer texter som de själva tycker om eller som de tror att eleverna kommer tycka om, istället 

för att enbart välja texter som kan anses vara kulturarvstexter eller kanoniserade. Dock finns 

det en lärare i Brodow och Rininslands undersökning som har arbetat fram en egen lista med 

verk hen anser vara kanon, och som hen också använder sig av i sin undervisning. I denna 

kanon ingår bl.a. Strindberg och författare som fått nobelpris, men även texter ur antologier.
34

 

Här kan man också fråga sig om inte antologier bidrar till skapande och upprätthållande av en 

typ av kanon?  

På frågan om det är bäst att eleverna väljer texterna själva eller om det är bäst att lärarna 

gör det, ger olika lärare olika svar. Vissa hävdar att elevernas läsintresse ökas när eleverna 

väljer texter själva, medan andra menar att ett av skolans uppdrag är att engagera eleverna i 

annan litteratur än den de läser på fritiden. En lärare menar också att man hjälper de lässvaga 

eleverna om alla i klassen läser samma bok. De lässvaga lär sig mer vid gemensamma 

diskussioner kring ett verk.
35

  

Brodow och Rininsland har även ställt frågor angående filmanvändning hos lärarna. 

Flera av dem lyfte då fram filmers användningsområde i relation till tryckt text. Filmer kan 

t.ex. användas som jämförelse med tryckt text. De kan också användas för att helt ersätta 

svåra tryckta texter.
36

   

I sina kommentarer till resultatet kritiserar Brodow och Rininsland film som text när de 

skriver att man inte hinner reflektera över den under läsningen på samma sätt som man kan 

                                                           
32
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 Brodow och Rininsland 2005, s. 74. 
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göra när man läser en bok. Man hinner inte ställa frågor som ”Hur skulle jag göra om jag vore 

i huvudpersonens situation?” samt ”Hur skulle jag vilja att den här berättelsen slutade?” Själv 

är jag osäker på vad de menar med detta, eftersom jag anser att jag brukar fundera över 

liknande frågor utan problem när jag ser på film. Brodow och Rininsland skriver även att bara 

för att film omnämns i kursplanen, så är det inte säkert att alla lärare använder sig av den. 

Andra saker kan komma i vägen och man känner kanske att man inte har tid. Dock ger de 

tipset att man kan visa delar av filmer och inte endast hela filmer, för att på så sätt ändå få 

med film i undervisningen.
37

 Man kan fråga sig vad som, om Brodow och Rininslands 

tankegångar stämmer, gör att lärare väljer att välja bort just filmer istället för någon av de 

tryckta, traditionella texter de annars använder? Är det för att de senare texterna är just 

traditionella och att det därför känns tryggt att använda sig av dem? Är det för att man inte 

riskerar att bli ifrågasatt av kollegor och föräldrar? Eller är det så att man tolkar det som att 

Skolverket tycker att tryckt text är viktigare än multimodal sådan och att det därför är bättre 

att välja bort den multimodala texten? Upplevs kanske elevernas språk vara bristfälligt? 

Orsakerna kan vara många till att man, när tiden är knapp (eller kanske annars också), väljer 

att utesluta multimodala texter såsom film ur sitt texturval. 

Brodow och Rininsland problematiserar också vissa formuleringar i den äldre 

kursplanen i svenska från år 2000. I en formulering finns begreppet ”centrala verk” med. De 

efterlyser stöd till varför eleverna ska utveckla sin beläsenhet i dessa verk, dock utan att direkt 

problematisera begreppet i sig. Brodow och Rininsland tror också att det är innehållet i 

kulturarvsverken som kursplaneförfattarna vill ska återges till eleverna, inte språket i sig.
38

 

Därför kan man använda sig av filmatiseringar och nyöversättningar av verken med gott 

samvete.
39

 Dock ska nog här läggas till att filmatiseringen av ett verk inte kan ses som 

detsamma som verket. Då är det regissörens tolkning vi får ta del av. Egentligen är det 

likadant vid nyöversättningar, men oftast inte lika tydligt. Detta anser jag är viktigt att 

klargöra för eleverna vid användandet av filmatiseringar och nyöversättningar.   

Slutligen, vad gäller Brodow och Rininsland, tänkte jag kortfattat ta upp en del 

angående litteraturläsning samt kursplaner, som tas upp i andra delar av boken. I början av 

boken radar nämligen Brodow och Rininsland upp en del saker som de anser är orsaken till att 

kursplaner är svåra att ta till sig. De beskriver bl.a. ”abstraktionsnivå[n]”, ”ogenomtänkta 

formuleringar” och ”vaga ord med stort betydelseomfång” som saker i kursplanen som kan 

                                                           
37

 Brodow och Rininsland 2005, s. 187f. 
38

 Här är jag osäker på om Brodow och Rininsland menar att ”centrala verk” och ”kulturarvstexter” är samma 
sak, men eftersom de två begreppen nämns i samma sammanhang väljer jag att tolka det så.  
39

 Brodow och Rininsland 2005, s. 77f.  
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ställa till det i tolkningen av den.
40

 Kanske kan begreppet ”centrala verk” platsa i någon eller 

några av dessa beskrivningar? Som exempel på ett begrepp som Brodow och Rininsland 

tycker är svårtolkat, är ”det mångtydiga begreppet ’kultur’” som nämns i kursplanen i 

samband med litteraturläsning. Vilken kultur då, undrar de? De skriver: ”En lärare som valt 

att enbart läsa svensk litteratur med sina elever kan försvara sig med att texterna representerar 

sådant som […] ’arbetarkultur’ eller ’ungdomskultur’”.
41

 Begreppet ”kultur” finns även med i 

den senaste kursplanen för svenska: ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från 

olika tider och kulturer”.
42

   

Utöver detta frågade Brodow och Rininsland de intervjuade lärarna vilka råd de ville ge 

till nyutbildade lärare. Ett råd som gavs var att man ska välja texter som man själv föredrar att 

läsa, vilket jag tror är för att engagemanget då kan smitta av sig. Dessutom bör man ta reda på 

vilka texter eleverna tycker om att läsa på fritiden, enligt en lärare. Sedan ska man utifrån det 

vidareutveckla deras läsning. Det är inte bra om man väljer texter som ligger för långt ifrån 

”den närmaste utvecklingszonen”; Vygotskij nämns i samband med detta.
43

  

3.5. Tryckt skönlitteratur har övertaget  

Den sista forskaren jag tänker anknyta till i forskningsöversikten är Lotta Bergman och 

hennes avhandling Gymnasieskolans svenskämnen: En studie av svenskundervisningen i fyra 

gymnasieklasser. I denna avhandling undersöker hon hur stoffet i svenskämnet anpassas för 

olika gymnasieklasser.
44

 I detta stoff finns även valet av skönlitterära texter med. Bergman 

söker också ta reda på hur både lärare och elever ser på svenskämnet.
45

 Dock kommer jag här 

endast redovisa några av lärarnas åsikter om ämnet, samt Bergmans egna iakttagelser. 

Eftersom jag i min egen undersökning inte tagit hänsyn till vilka program lärarna undervisar 

på, kommer jag även sammanfatta Bergmans undersökning utan att gå in på detta speciellt 

ingående.  

En lärare i Bergmans avhandling är negativ till att det ska finnas en kanon av texter i 

skolan som eleverna måste läsa.
46

 En annan lärare är dock mer osäker i valet av texter, enligt 

Bergman. Å ena sidan menar läraren att det är viktigt att eleverna blir berörda av texterna, 

men å andra sidan menar hen samtidigt att det är viktigt att förmedla det kulturella arvet så det 
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 Brodow och Rininsland 2005, s. 15f.  
41

 Brodow och Rininsland 2005, s. 12f.  
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 Brodow och Rininsland 2005, s. 225f.  
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inte glöms bort. Läraren väljer i det senare fallet texter från ”läroböckernas kanon”. Bergman 

resonerar att lärarens ”egna preferenser, kulturförståelse, klassbakgrund och utbildning bl.a. i 

litteraturvetenskap får genomslag” i dennes litteraturval.
47

  

I naturvetarklassen är förmedlandet av kanoniserade texter tydligast. Dock för Bergman 

fram att den ”goda kulturen” förmedlas på alla program, men i olika kvantitet: ”Lärarna tycks 

mena att det är en kultur som alla har rätt att få del av. Vilken dos som är lämplig avgörs av 

elevernas position i gymnasiets hierarki av program”.
48

  

I alla undersökta klasser utom en förekommer val av multimodla texter hos lärarna. 

Dock väljer lärarna ändå helst tryckt skönlitteratur. Filmen är den vanligaste multimodala 

texten men används främst som ”jämförelsematerial, illustration eller komplement till 

skönlitteratur eller för att motivera eleverna för studiet av skönlitteratur”. Tryckt text har 

alltså övertaget på lärarnas texturval i Bergmans avhandling.
49

 

De lärare i Bergmans avhandling som ställer sig negativa till att använda multimodala 

texter förklarar att de känner att de själva inte har tillfredställande kunskaper om sådana typer 

av texter, samt att de nya medierna tycks verka förslöande på eleverna. Detta kan jämföras 

med mina tankegångar ovan kring Brodow och Rininslands resonemang som handlade om att 

det inte är säkert att alla lärare använder sig av film i sin undervisning. Jag frågade mig varför 

just multimodala texter ska väljas bort istället för traditionella tryckta texter. Bergman har 

kanske funnit en del av svaret på denna fråga. Bergman nämner i samband med detta även 

några fler argument till varför man väljer att utesluta multimodala texter i sin undervisning. 

Bl.a. ska det redan finnas med så mycket i svenskämnet. Därför är det svårt att föra in fler 

medier, då tid till detta inte finns. Dessutom är det är ett ”splittrat” ämne, enligt Bergman.
50

 

För att konkludera verkar det som om alla lärare i Bergmans undersökning ”talar om en 

’gemensam bas’ som är viktig att föra vidare till alla elever”. Dock skriver Bergman även att 

lärarna lägger in olika saker i denna bas. Det kan vara allt från att eleverna ska ha läst 

kanoniserade verk, till att de ska veta vad vissa litteraturanalytiska begrepp betyder.
51

  

 

4. Metod och avgränsning 

Uppsatsen bygger på nio intervjuer med gymnasielärare i svenska. Frågorna som lärarna 

svarat på berör deras texturval och deras tolkning av ”centrala verk” i kursplanen för svenska.  

                                                           
47
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Målet var att minst fyra, max tio, lärare skulle svara. Hade fler lärare än så svarat hade 

det blivit svårt att presentera varje lärares svar var för sig i resultatdelen. Detta var något jag 

ville göra, eftersom det då är lättare att se vem som menar och tycker vad. Och hade färre 

lärare än fyra svarat anser jag att tillförlitligheten i resultatet hade minskat markant, dock utan 

att påstå att resultatet nedan kan generaliseras i kvantitativa termer. Dessutom tror jag att det i 

detta fall hade varit svårt att få ihop en uppsats som byggde på endast tre, eller färre, 

intervjusvar.  

Jag har i min undersökning valt att begränsa mig till att enbart intervjua gymnasielärare, 

eftersom begreppet ”centrala verk” inte finns med i kursplanen i svenska för grundskolans 

senare år. Av naturliga skäl kunde jag därför inte be lärare som undervisar i grundskolan att 

tolka detta begrepp.  

En förfrågan skickades via mail ut till 43 gymnasielärare som undervisade i ämnet 

svenska. Nio lärare svarade på intervjufrågorna. För att få tag på lärare att intervjua sökte jag 

efter olika gymnasieskolor via Internet. Skolorna var slumpmässigt utvalda i olika delar av 

landet. Kontakt togs antingen med lärarna själva direkt, om uppgifter om dem fanns, eller 

med rektorn, vilken jag i så fall bad vidarebefordra mailet till berörda. Nio rektorer 

kontaktades på detta sätt. Via dem svarade två lärare. Det totala antal lärare som jag säkert vet 

fått min förfrågan är alltså 45 stycken.  

Kontakt togs med olika lärare och rektorer i tre omgångar, med cirka en till två veckors 

mellanrum. Första gången tog jag enbart kontakt med rektorer (sju stycken), och bad dem 

vidarebefordra mailet till svensklärare på skolorna de arbetade på. Gensvaret var litet: endast 

en lärare svarade denna första gång. Detta svar kom från ett gymnasium beläget i en 

medelstor stad i Mellansverige. Den andra omgången tog jag istället direkt mailkontakt med 

svensklärarna (20 stycken) med hjälp av kontaktuppgifter som fanns om dem på de 

slumpmässigt utvalda skolornas hemsidor. Ingen lärare svarade denna gång. Den tredje och 

sista omgången skickade jag förfrågan till 23 stycken svensklärare och två rektorer. Denna 

gång svarade åtta lärare från fyra olika gymnasieskolor. Sex svar kom från två mindre förorter 

till en större stad i Mellansverige, ett svar från en medelstor stad i södra Sverige, och ett annat 

svar från en liten stad i Mellansverige.   

I mailet till lärarna (se bilaga) presenterade jag mig själv och mitt huvudsakliga syfte 

med uppsatsen. Jag bifogade även intervjufrågorna, och förklarade att jag ville ha svar på 

dessa skriftligen om de var villiga att medverka. Detta eftersom lärarna då kunde svara när det 

passade dem själva bäst, utan att vi behövde boka tid för möte eller liknande. Jag kunde då 

också skicka min förfrågan till lärare i olika delar av Sverige, inte bara i närheten av där jag 
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själv bor. Tid till resor långt bort för muntliga intervjuer fanns inte. Syftet var heller inte att 

studera hur lärare inom t.ex. Värmland gjorde sina texturval, utan jag ville fråga lärare från 

olika delar av Sverige, för att få en större geografisk spridning. Dock var det inga lärare från 

norra delen av Sverige som ville medverka i uppsatsen. Gensvaret från södra delen av Sverige 

var litet och av svaren som kommer från Mellansverige är sex av dem från lärare som arbetar i 

förorter till samma stora stad.  

I mailet till lärarna hade jag också angivit en deadline för svar på intervjufrågorna. Det 

rörde sig om cirka sju till åtta arbetsdagar. De lärare som inte svarade på intervjufrågorna 

inom denna tid, men som svarat att de ville svara, fick en påminnelse när eller strax innan 

tiden gick ut. Jag skickade mailet med intervjufrågorna till de berörda en gång. En och samma 

respondent fick alltså inte flera mail med frågor i, undantaget en lärare som fick två 

”frågemail”. Jag förstod nämligen inte vad denna lärare menade med svaret på en fråga, och 

var alltså tvungen att reda ut detta så det inte blev något missförstånd som kunde påverka 

resultatet. I och med detta hade det också varit intressant att intervjua lärarna flera gånger, för 

att se om de ändrat sin åsikt på några av frågorna. Detta är också något som Runa Patel och 

Bo Davidsson menar ökar kvalitén i resultatet i kvalitativa intervjuer, eller ”tillför djup till 

intervjun och den efterföljande tolkningen”, som de kallar det.
52

 Det fanns dock inte tid att 

genomföra en sådan undersökning denna gång.  

Intervjufrågorna har en ”hög grad av standardisering”, för att låna Patel och Davidssons 

formulering, eftersom samma frågor skickades ut till samtliga medverkande i precis samma 

ordningsföljd. Detta för att jag inte ville att resultatet skulle kunna tänkas påverkas av att 

frågorna kommit i olika ordning, till olika deltagare. Intervjufrågorna är även relativt öppna, 

vilket ger en ”låg grad av strukturering”, enligt Patel och Davidsson.
53

 Jag ville att lärarnas 

erfarenheter av texturval och att deras genuina tolkning av begreppet ”centrala verk” skulle 

komma fram. Därför valde jag att inte använda fasta svarsalternativ till mina intervjufrågor, i 

likhet med hur Patel och Davidsson menar att en kvalitativ intervju bör genomföras.
54

 Dock 

kanske jag bör förklara vad jag menar med att intervjufrågorna är ”relativt öppna”. Även om 

jag försökte förmulera frågorna så öppna som möjligt, ville jag även ge en förklaring till vad 

vissa begrepp betydde (dock inte ”centrala verk”) så att lärarna på så vis lättare skulle förstå 

vad jag menade med vissa frågor. Bland annat ”multimodala texter” gavs en kompletterande 

beskrivning: ”film, teater, tv-spel m.m.”. Likaså gav jag exempel på vad ”faktorer” som skulle 
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kunna påverka texturvalet kan vara, i den första frågan till lärarna (se bilaga). Detta kan i och 

för sig ha lett in respondenterna i bestämda tankegångar. Men å andra sidan ville jag heller 

inte att lärarna skulle vara osäkra på vad vissa begrepp betydde, så att mina frågor skulle 

kännas ”luddiga” eller oklara, och att lärarna därför skulle göra valet att inte ställa upp i 

undersökningen. Visserligen hade det varit intressant om många av lärarna som i så fall ändå 

valde att ställa upp skrev tillbaka att de inte förstod vad jag menade med t.ex. begreppet 

”multimodala texter”, men detta var ju å andra sidan heller inte mitt syfte att ta reda på. Jag 

ville ta reda på vilka faktorer som kunde tänkas påverka lärarnas texturval, vilka typer av 

texter de valde och hur de tolkade begreppet ”centrala verk” i kursplanen.  

I intervjun ställde jag inte frågor angående lärarnas ålder eller erfarenhet inom 

läraryrket. Jag frågade inte heller vilket eller vilka gymnasieprogram de undervisade på. Detta 

eftersom det inte är mitt syfte att söka ta reda på om det finns skillnader i lärares texturval 

beroende hur gamla de är, vilken erfarenhet de har eller vilket program de undervisar på. 

Istället vill jag mer allmänt ta reda på hur texturval kan gå till hos svensklärare, oberoende av 

faktorer som ålder eller dylikt. Det skulle dock vara intressant att söka ta reda på om det finns 

skillnader i dessa avseenden, men då hade uppsatsens syfte tagit en annan vändning. 

Dessutom kan ändå inte generella slutsatser dras i en sådan här avgränsad undersökning. I 

resultatet kommer dock lärarnas kön presenteras. Detta görs inte för att jämföra om det är 

några skillnader mellan de olika könens sätt att tänka om frågorna som ställts, utan för att ni 

som läsare ska få kunna ta del av samma information som jag fått av mina respondenter. Dock 

görs detta utan att för den delen avslöja lärarnas identitet; lärarnas namn kommer vara 

ändrade i resultatdelen, men kvinnonamn byts mot kvinnonamn, mansnamn mot mansnamn.   

Självklart hade det även varit intressant att studera lärarnas praktik, men tid till detta 

fanns inte. Nu fick jag nöja mig med att endast studera lärarnas retorik, alltså hur de säger sig 

tolka begreppet ”centrala verk” samt vilka texter de säger sig välja. Med tanke på att jag i 

mailet till lärarna skrev att namn på dem själva och den skola de arbetade på, inte skulle 

skrivas ut i uppsatsen, kan man tänka sig att de ändå försökte vara så ärliga som möjligt i sina 

svar. Dock finns forskning som bekräftar att lärares retorik och praktik inte alltid 

överensstämmer, vilket självklart också kan vara fallet hos de medverkande i denna uppsats.
55

 

Men jag hoppas och tror att denna uppsats ändå kan visa fram intressanta aspekter i lärares 

retorik kring sitt texturval samt deras tolkning av viktiga begrepp i kursplanen. Sedan gör 

kanske inte alla lärare så som de säger att de gör, men så är det väl också med många andra 
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människor, oavsett yrkesgrupp. Man har en uppfattning om sig själv och det man gör, men det 

är inte alltid som detta stämmer överens med hur andra uppfattar en.   

 

5. Resultat     

Här redovisas varje lärares svar var för sig i olika avsnitt. Redovisningarna varierar i längd. 

Detta beror på att svaren från lärarna varit olika långa. I slutet av varje avsnitt ges en kort 

sammanfattning av de viktigaste resultaten. Namnen på de medverkande har ändrats.
56

 

5.1. Vad påverkar lärare mest i deras texturval? 

Jag börjar här med att presentera lärarnas svar på den första frågan, som handlade om vilka 

faktorer de ansåg påverkade dem mest i deras texturval.  

Ann-Katrin menar att det är flera saker som påverkar hennes val av texter.
57

 

Kursplanen, eleverna, hennes eget intresse och tiden spelar in. Ann-Katrin förklarar att de 

epoker hon tycker är mest intressanta, undervisar hon också bäst om. Detta i likhet med en 

lärare, i Lundströms ovan nämnda avhandling, som menar att dennes egen tycke och smak 

påverkar textvalet.
58

 Tidsaspekten påverkar också texturvalet en del, enligt Ann-Katrin, 

eftersom hennes elever är ute mycket på praktik: ”då får man anpassa undervisningen utefter 

det”.   

Stina uppger ungefär samma faktorer som Ann-Katrin.
59

 Tiden, eleverna i klassen och 

hennes eget intresse spelar roll för texturvalet. Arbete med texten är ”dödfött” om hon själv 

inte skulle tycka att det var en intressant och givande text att använda. Känner hon själv 

motstånd mot texten i fråga så använder hon den inte. Stina skriver också att hon vill hitta 

romaner som fungerar för just hennes elever. Hon beklagar sig dock över att det är sällan som 

alla i klassen läser samma verk. Vad det beror på anger hon inte, men eftersom hon även 

skriver att utbudet av klassuppsättningar är stort på skolan, måste man i alla fall utesluta att 

det skulle bero på att klassuppsättningarna är för få. Dessutom skriver Stina att 

klassuppsättningarna uppdateras och kompletteras ofta.  

                                                           
56
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Stina ser det som en självklarhet att tidsfaktorer inverkar på hennes texturval. Hon 

förklarar: ”Mobergs Utvandrarna hinner vi aldrig läsa tyvärr utan vi får hitta romaner som är 

rimliga för en läsperiod på ca fem-sju veckor”. Utöver detta nämner Stina att tips från elever, 

kollegor och personal på skolbiblioteket ibland påverkar hennes texturval. Hon hävdar dock 

att tips från kollegor inte alltid fungerar. Att en bok fungerat att läsa i en klass, gör inte 

automatiskt att den fungerar i en annan klass. Alla klasser är olika, skriver hon. Utbildningen i 

litteraturdidaktik har emellertid inte en speciellt stor inverkan på Stinas texturval. Stina 

förklarar att det var länge sedan hon utbildade sig nu, så hon tror därför inte att utbildningen 

har så stor påverkan över hennes texturval längre. 

Görans texturval bestäms främst utifrån vad han vill göra med texterna.
60

 Ska eleverna 

analysera eller diskutera texten? Eller passar kanske texten in bra på något tema de arbetar 

med? Det är frågor Göran ställer sig inför texturvalet. Man kan påstå att Görans mål med 

undervisningen styr hans texturval mest. Detta i likhet med vad Brodow och Rininsland fått 

fram är det som är mest avgörande för texturvalet.
61

 Utöver detta skriver Göran även att 

texten måste gå att få tag på lätt, samt att det ska vara en text han läst eller läst om.   

För Madeleine spelar stress och tidspress i hög grad in när hon väljer texter.
62

 Hon 

menar att det i regel inte finns tid att leta efter och beställa texter, utan ”man tar vad man har, 

tips från kollegor och dylikt”. I likhet med Stina, uppger alltså även Madeleine att kollegor 

ibland styr hennes texturval. Dock kan man i Madeleines svar utläsa att tiden är den absolut 

avgörande faktorn. Hon väljer ofta noveller eftersom eleverna för det mesta inte hinner eller 

orkar läsa mer än så. Bristen på tid är också en faktor som intervjuade lärare i Brodow och 

Rininslands undersökning tar upp påverkar texturvalet. Likaså att användande av noveller är 

något att föredra när tiden är knapp.
63

 Madeleine uppger också att hon för det mesta försöker 

välja ”klassiker-texter eller intressanta författares texter”. Hon beklagar sig också över att 

läsning av klassiker idag får så liten plats. Svenskundervisningen idag handlar mer om att öva 

inför nationella provet, skriver hon. ”Det sker på bekostnad av bildning, kunskap om 

demokratiska värderingar, utvecklande av abstrakt tänkande och annat som läsning av bra 

litteratur ger”. 

Susanne uppger att de tre saker hon mest utgår ifrån vid val av texter är kursplanen, 

elevernas studieinriktning och tiden.
64

 Hon förklarar valet av texter efter studieinriktningen 
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med att det är stor skillnad att läsa litteratur i en pojkdominerad yrkesklass än i en 

samhällsklass, som ofta brukar vara mer heterogen. Valet av texter ser därför olika ut 

beroende vilken klass hon har. Även Brodow och Rininsland, Bergman samt Lundström har 

fått fram att studieinriktningen hos eleverna kan påverka texturvalet hos läraren.
65

 Susanne 

skriver också att man måste ha tiden och mängden text i beaktning när man väljer texter. ”Två 

romaner bör man dock, oavsett, hinna med samt minst fyra noveller”. 

Lars skriver att det är många olika saker som spelar in när han väljer texter till sina 

klasser.
66

 Det varierar vilken faktor som väger tyngst. Men de saker han trycker på är ändå: 

sin professionella bedömning, tiden och kursplanen. Med sin professionella bedömning menar 

Lars att han har en större insikt i vilka texter som kan vara relevanta och intressanta för 

eleverna, än vad eleverna kanske själva har. ”Få elever tror att de kan få ut något av att läsa en 

Tjechov-novell, men när vi väl läst texten och pratat om den, inser de att det faktiskt fanns 

något som de kunde relatera till”, skriver Lars. Det här kan relateras till vad Brodow och 

Rininsland fått fram påverkar valet av texter näst mest; nämligen ”Lärarens kunskap om 

elevers mognad och förmåga att ta till sig litterära texter”.
67

 Detta verkar vara något som 

inverkar på Lars texturval en hel del. Men samtidigt är det också en utmaning att göra på detta 

vis, menar Lars, eftersom det inte är alltid som han lyckas i sina textval. Men det hjälper om 

man lär känna sina elever så man vet vilka texter och ämnen som tilltalar dem, hävdar han. 

Liknande anser även en av lärarna i Brodow och Rininslands ovan nämnda undersökning: att 

man ska ta reda på vilka texter eleverna läser på fritiden och sedan utifrån det vidareutveckla 

deras läsning.
68

 Lars menar också att det då är lättare att kunna ”visa dem litteratur som de i 

normalfallet inte söker sig till själva”. Detta i likhet med Svedner, som menar att det är viktigt 

för eleverna att få komma i kontakt med annan litteratur än sådan de läst tidigare.
69

 

”Tidsfaktorn är betydelsefull”, menar Lars, precis som flera andra av de intervjuade. 

Dock betyder inte stress och tidsbrist att han fastnar i gamla hjulspår. Lars försöker 

experimentera genom att använda olika texter och förnya sig i sin roll som lärare. 

Utgångspunkten för all Lars undervisning är kursplanen. ”Men den tillhandahåller som bekant 

inga konkreta litteraturtips”, tillägger han.  
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Sara uppger tillgängligheten av texter, tidsbrist och stress, kursplanen, sin egen 

utbildning, individanpassning samt elevernas studieinriktning som saker som är avgörande för 

sitt texturval och användande av texter.
70

 Här går jag bara in på några av sakerna och 

vidareutvecklar dem.  

Lundström och Bergman kommer även de fram till att utbildningen kan påverka 

texturvalet.
71

 Dock menar Sara att hennes egen utbildning inte spelar så stor roll vid själva 

texturvalet, men desto mer vid användingen av texterna. Eftersom hon har gått en ganska ny 

utbildning menar Sara att hon inte tycker att det är så viktigt att alla i klassen gör samma sak. 

Individanpassning är viktigare, speciellt i grupper där eleverna har olika mycket läsvana. I och 

med att Sara även nämner Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen som avgörande när 

hon väljer texter, kan man också lägga till en faktor: hennes professionalitet. Vygotskij och 

hans närmaste utvecklingszon nämner också en intervjuad lärare i Brodow och Rininslands 

undersökning.
72

 Liksom Lars, vill Sara att eleverna ska utvecklas i sin läsning och att de får 

läsa texter de själva kanske inte skulle ta sig an på sin fritid. Men det är samtidigt en 

utmaning, uppger hon.  

Sara är den enda lärare som tar upp faktionslitteratur. Hon menar att det är många elever 

som intresserar sig för ”litteratur med sanningsanspråk”, därför mottas den också tacksamt av 

eleverna när hon väljer sådan typ av litteratur.   

Karin menar att det är eleverna och deras studieinriktning, klassuppsättningar på skolan 

och målen med undervisningen som är mest avgörande för texturvalet.
73

 Även om hon inte 

nämner undervisningsmål rent ordagrant, skriver hon att hon väljer texter utifrån om de är bra 

att använda vid boksamtal och diskussioner samt om de förmedlar ett viktigt budskap eller 

inte. Dessutom bör texten vara välskriven.  

De faktorer som påverkar Leifs texturval mest är hans mål med undervisningen och 

hans professionalitet.
74

 Eleverna i klassen och deras förförståelse är avgörande för Leifs 

texturval. Han menar också att det är fullständigt meningslöst att be eleverna läsa texter som 

de inte har den minsta relation till. Här kommer alltså hans professionella förförståelse in, i 

likhet med några av de andra lärarna. Leif tar också upp utbildningen som en faktor som 

påverkar hur han tänker kring texter. Dock lägger han till att detta troligtvis är något som 
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utövar inflytande på hans texturval mer omedvetet än medvetet. Den sak som avgör 

texturvalet mest hos Leif är dock hans ”textmål”, som jag kallar undervisningsmål. Han 

skriver att han kan starta en litteraturresa på flera olika sätt, men alltid med ett bestämt mål.  

Om jag ska sammanfatta resultatet på den första frågan så har bl.a. följande kommit 

fram: Alla lärare uppger flera olika faktorer som påverkar deras texturval. Det är alltså ingen 

lärare som enbart nämner en enda faktor. Detta kan dock bero på hur jag valt att ställa 

intervjufrågan: ”Vilka faktorer anser du påverkar dig […]”. Faktorerna kan variera från 

person till person och betyda olika mycket för texturvalet. De allra flesta av de intervjuade 

lärarna menar att eleverna i klassen, på ett eller annat vis, påverkar deras texturval. Detta är 

föga förvånande; det är ju ändå eleverna som lärarna finns till för och ska hjälpa. Många 

lärare tar också upp bristen på tid som en avgörande faktor. Här måste texturvalet anpassas. 

Detta är inte heller speciellt förvånande. Alla lärare har tidsramar, som scheman och 

friluftsdagar, att följa och planera utefter. Några lärare uppger också målet med 

undervisningen – både direkt och indirekt – som en sak som påverkar texturvalet. Det råder 

dock olika mening om lärarnas egen utbildning är en avgörande faktor. Vissa menar att de är 

påverkade av den (t.ex. Sara, Leif), andra menar att det är så länge sedan de utbildade sig att 

utbildningen inte längre har någon påverkan på texturvalet (Stina). Detta är heller inte 

förvånande. Snarare hade det varit tragiskt om man som lärare blint litade på sin, kanske 20 år 

gamla, utbildning och aldrig förnyade sig vad gäller synen på texter. Några lärare tar också 

upp tillgängligheten på texter, deras eget intresse, kollegors tips och deras egen 

professionalism (t.ex. Lars, Sara och Leif) som avgörande faktorer för texturvalet. Några 

lärare har även tagit upp kursplanen som något som styr deras val av texter. Flera har dock 

inte tagit upp den alls.   

5.2. ”Centrala verk” – en mångtydig formulering 

Fråga två handlar om hur lärarna tolkar begreppet ”centrala verk” i kursplanen och om detta 

begrepp är något de tar fasta på i sina texturval.  

Ann-Katrin menar att ”centrala verk” är sådan litteratur som fortfarande nämns i 

elevernas läromedel. Detta kan ställas i relation till den lärare som i Bergmans avhandling 

säger sig välja texter från ”läroböckernas kanon”.
75

 Ann-Katrin hävdar även att ”centrala 

verk” är verk som fortfarande är aktuella inom media i stort. Med det senare menar hon att 

verket fortfarande sätts upp på teatrar, filmatiseras etc. Ann-Katrin uppger sig ”till viss del ta 
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fasta på detta begrepp”. Hon ger även exempel på verk som hon uppfattar vara centrala: 

Illiaden och Odysseen.   

Stinas tolkning av begreppet ”centrala verk” är något mer mångfacetterad än Ann-

Katrins. Stina uppger att ”centrala verk” kan vara romaner som räknas som klassiker, eller 

verk som det diskuterats mycket kring på senare tid, eller verk som passar bra att diskutera 

vad gäller livsfrågor. Som exempel på ett ”centralt verk” nämner Stina Dostojevskijs Brott 

och straff. Hon nämner också vissa författare som ”bör täckas in”, nämligen Lagerlöf, 

Strindberg och Kafka. I kursen Svenska 2 är ”centrala verk” viktigast enligt Stina. Svenska 1 

fungerar mer som en ingång till denna lite mer svåra litteratur. Då läses mer ungdomsböcker 

än i Svenska 2.   

Göran tolkar ”centrala verk” som böcker som ”är eller har varit betydelsefulla i 

samhället eller inom litteraturen”. Ofta räknas dessa verk som klassiker. Då menar Göran 

litteratur som nämns i litteraturantologier eller som har en plats i litteraturhistorien, men det 

kan också vara så att verken ingått i en debatt av något slag, precis som Stina menar. Göran 

menar att han tar fasta på begreppet ”centrala verk” i sin undervisning. Läser han två verk en 

termin med sina elever är åtminstone ett av dessa verk ett centralt sådant, om det så är inom 

svensk eller internationell litteratur. Göran tolkar det också som att även noveller och dikter 

kan rymmas inom begreppet ”centrala verk”.   

Madeleine skriver att ”centrala verk” är klassiker med en intressant koppling till 

historien. Med texter uppger Madeleine att hon menar skriven litteratur i första hand. 

Texterna ska också ha gjort skillnad på något vis.  

”Centrala verk” är verk skrivna av relativt kända författare, eller författare som 

uppmärksammats mycket, menar Susanne. Hon ger Strindberg som exempel på en författare 

som uppmärksammats mycket för inte så länge sedan, i och med 100-årsjubileet. Därför 

arbetade Susanne mycket med hans texter vid denna tid. Susanne tolkar det också som att 

syftet i Svenska 1 är att väcka intresse för läsning och att arbeta med allmänmänskliga frågor i 

texterna. Hon menar att detta styr hennes val av texter ”markant”. Om dessa texter räknas som 

”centrala” eller inte, uppges ej. Susanne förklarar heller inte vad hon menar med 

”allmänmänskliga frågor”. Kärlek, död, utanförskap m.m. kan kanske höra hit enligt många, 

men upplevs dessa lika av alla människor i alla kulturer och tider? Att Susanne använder just 
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den formuleringen är dock inte konstigt, med tanke på att den även finns med i kursplanen för 

svenska.
76

  

Lars är en av de få intervjuade som problematiserar vad som egentligen menas med 

begreppet ”centrala verk”. Han tycker att begreppet är ”idiotiskt”, eftersom det antyder att det 

finns en allmänt accepterad litteraturkanon. Lars skriver dock också att han är medveten om 

att begreppet kan tolkas annorlunda; nämligen att ett ”centralt verk” även kan vara ett ganska 

nyutkommet verk, men det är inte så han tolkar Skolverkets intention. Lars väljer litteratur 

utifrån vad han menar är kvalitativa termer, inte utifrån t.ex. historiska aspekter. Vidare 

skriver han att vad som kan tänkas räknas som ”centralt” eller ”klassiskt” beror på vad man 

har för tycke och smak. Det finns inte en oföränderlig uppsättning böcker som måste läsas, 

hävdar Lars. Man kan därför påstå att Lars anser textens ”appellfunktion” vara viktigare än 

dess ”representativitet”, i likhet med vad Brodow och Rininsland fått fram att flera av deras 

intervjuade lärare tycker.
77

 Lars avslutar svaret på frågan såhär:  

 
De ”centrala verk” som jag använder är de verk jag för tillfället (beroende på kurs, 

moment och elever) anser vara centrala. Detta kan vara såväl äldre som nyare litteratur, 

skriven av såväl kända som relativt okända författare. Och jag tycker fortfarande att 

[”centrala verk”] är en idiotisk formulering.  

 

Sara ifrågasätter till viss del också begreppet ”centrala verk”. Sara menar nämligen att det inte 

är säkert att ett läsvärt och välskrivet verk är centralt för sin tid. Dock verkar hon inte, som 

Lars gör, se begreppet som något problematiskt eftersom hon också skriver att de tillsammans 

på skolan funderat att ”sätta samman en lista med klassiker så att eleverna själva kan välja 

men ändå vara inom ramen för centrala verk”. Dessutom är det viktigt att eleverna får läsa 

äldre ”centrala verk” för att förstå hur människan och det västerländska samhället utvecklats 

till att bli mer demokratiskt, enligt Sara.  

Karin har helt klart för sig vad ”centrala verk” innebär. Det är verk som ”påverkat och 

påverkar det litterära ’tänket’”. Som exempel på vad som menas med ”centrala verk” anger 

Karin Bibeln samt ”vissa klassiker, nobelpristagarverk, [och] författare som har förmåga att 

’måla med språket’”.  Jämförelsevis har en lärare i Brodow och Rininslands undersökning 

utarbetat en egen kanon. Denna består bl.a. av författare som fått nobelpris.
78

 

Begreppet ”centrala verk” är i högsta grad relevant, menar Leif. Det som står i 

kursplanen, ska man också följa. I likhet med Sara ifrågasätter han dock begreppet till viss 
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del. Leif frågar sig vad som kan tänkas höra till ”centrala verk”, och han nämner även att det 

inte är helt säkert att han är överens med sina kollegor om vad som kan räknas in i begreppet. 

Men enligt honom själv så hör Odysséen, Robinson Kruse och Gustaf Fröding helt klart dit, 

”men är långt ifrån ensamma”. Leif gör ett urval av dessa ”centrala verk” när han väljer 

texter. Vilka texter kan tänkas fungera för eleverna, frågar sig Leif. Även Svedner skriver att 

en del lärare känner att det finns författare som eleverna bör ha bekantat sig med.
79

 Likaså 

skriver Brodow och Rininsland: en av de intervjuade lärarna i deras undersökning menar att 

eleverna ska ha kommit i kontakt med vissa verk, t.ex. Illiaden och Odysséen.
80

 Leif frågar 

sig också vilket sammanhang han vill förmedla till eleverna.
81

 Sammanhanget, som t.ex. 

upplysningen, är mer intressant än de ”centrala verken” i sig, enligt Leif.   

Gemensamt för alla intervjuade lärare är att de har en tolkning av begreppet ”centrala 

verk”. Men vad som ryms inom denna tolkning är inte lika uppenbart. Vissa menar att 

centrala verk är verk som det har debatterats mycket om. Vissa menar att det är litteratur som 

tar upp livsfrågor. Andra menar att det är verk som finns med i litteraturantologier och 

läromedel, eller verk som på något sätt ansetts vara betydelsefulla. Åtskilliga lärare tar upp 

flera av dessa aspekter när de beskriver sin tolkning. Många av dem gör också en koppling 

mellan ”centrala verk” och ”klassiker”.  

Några lärare problematiserar inte begreppet, utan verkar se sin tolkning som självklar. 

Några få problematiserar det till viss del, medan en t.o.m. blir upprörd över begreppets 

utformning. Det är också olika om lärarna anser sig ta fasta på begreppet eller inte i sin 

undervisning. Vissa hävdar bestämt att de gör det (t.ex. Leif, Göran, Sara) medan en hävdar 

att hon gör det ”till vis del” (Ann-Katrin). Andra väljer att inte svara på frågan (t.ex. 

Madeleine, Karin). Men bara för att de inte svarar på frågan behöver det inte betyda att de inte 

väljer ”centrala verk” i sin undervisning. Endast en lärare (Göran) tar upp att även dikter och 

noveller, alltså inte bara romaner, borde kunna räknas in i ”centrala verk”.   

5.3. Tryckt traditionell litteratur och multimodala texter 

Den tredje och sista frågan behandlar vilka typer av texter som finns med i lärarnas texturval, 

samt om lärarna väljer multimodala texter eller inte i sin undervisning.   

Ann-Katrin svarar att hon helst väljer film som text, eftersom det passar hennes elever 

bäst. Hon fortsätter: ”Väldigt många av mina elever har aldrig någonsin läst en bok. Då är det 
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inte realistiskt att tro att de ska ta sig igenom Röda rummet”. Ann-Katrin skriver också att hon 

ofta läser korta utdrag ur romaner tillsammans med eleverna, för att sedan se en filmatisering. 

Detta kan jämföras med ett svar från Brodow och Rininslands intervjuade lärare, nämligen att 

det kan gå bättre med läsningen om man visar filmatiseringar av litterära verk innan man låter 

eleverna läsa själva verket.
82

 Film kan alltså hjälpa till och väcka intresse inför användandet 

av tryckt litteratur. Ann-Katrin går dock den omvända vägen; läser först och visar 

filmatiseringen efteråt. Eftersom hon endast läser korta utdrag ur den tryckta texten kan man 

fråga sig om hon försöker ersätta den med en filmatisering. Brodow och Rininsland har också 

i sin undersökning fått fram att film kan användas för att helt ersätta tryckta texter.
83

 Vi måste 

dock komma ihåg att detta inte till fullo är fallet för Ann-Katrin. Hon läser utdrag ur texterna 

hon använder, därför har hon inte helt gått ifrån att använda sig av tryckt text. Förutom detta 

uppger Ann-Katrin även att hon ibland relaterar olika litterära teman till elevernas tv-spel eller 

till tv-serier som är aktuella.  

Stina väljer romaner samt utdrag ur romaner, noveller, dikter, teateruppsättningar och 

filmer att ha med i sin undervisning. Romaner, noveller och dikter uppger hon är ”alltid med”. 

Filmer försöker hon ta med minst en eller två per kurs, eller ibland enbart ”utdrag ur filmer” (i 

likhet med Brodow och Rininslands tips på hur man kan gå till väga om man inte hinner visa 

hela filmer).
84

 Filmerna hon väljer är inte klassiker för det mesta, skriver Stina, utan hon 

brukar snarare välja filmer som ”kan stå i dialog med litteratur”. Stina ger filmen O brother, 

where art thou? som exempel. Teater får eleverna gå på minst en gång under sin gymnasietid. 

Pjäserna kan vara allt från klassiker till moderna pjäser. Stina menar att det viktigaste är att 

hitta pjäser som gör att eleverna blir intresserade och vill gå på teater igen. Även tv-spel är 

något Stina använder i sin undervisning, men då bara som exempel. Med detta menar Stina att 

hon och eleverna inte spelar tv-spel under lektionerna, men att de kan prata om tv-spel när de 

t.ex. går igenom litterära begrepp som ”motiv”.   

Romaner, noveller, dikter och teaterpjäser är den typ av text som Göran använder sig av 

i sin undervisning. Film ser de endast på ”en eller två gånger under skoltiden”. 

Teaterföreställningar går Göran på med eleverna i årskurs två.  

Madeleine svarar kort och gott att hon helst föredrar ”skriven litteratur eftersom 

elevernas språk numera är mycket bristfälligt”. Ibland varvar hon dock med film, men då 

enbart av tidsskäl.  
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Susanne tycker i likhet med Madeleine att den tryckta texten ska stå i fokus, eftersom 

läsningen av tryckt litteratur i sig är så viktig. Susanne använder då både noveller och 

romaner. Ibland arbetar hon med film och även teater, när det är möjligt, men då oftast i 

kombination med läsning av tryckt text. Om de är inne på ett speciellt tema, t.ex. sagor och 

myter, kanske de ser en film som handlar om det.   

Lars försöker variera sitt val av texter så gott det går. Film och teater är nästan alltid 

uppskattade av eleverna när de används, menar han. Det viktigaste är enligt Lars att texterna 

är relevanta och intressanta för eleverna. Han vill även visa dem filmer och pjäser de ännu 

inte upptäckt själva. Film kan också användas för att introducera nya litteraturanalytiska 

begrepp för eleverna. De diskuterar då t.ex. begrepp som ”konflikt” och ”peripeti”, för att 

sedan applicera dessa begrepp på skrivna texter. Det brukar fungera bra, tycker Lars.   

Sara använder sig mycket av romaner, musiktexter och inte minst film. Film uppger hon 

dock är svårast att använda. Eleverna tycker nämligen att det är en lätt sak att se på film, men 

när de ska börja analysera den blir det svårare. Detta beror nog mycket på att eleverna inte 

kan gå tillbaka och studera filmer igen på samma sätt som man kan göra med tryckt litteratur, 

menar Sara. Kanske är det det som Brodow och Rininsland syftar på, när de kritiserar filmen 

som något man inte hinner reflektera över.
85

 Dock menar Sara att filmer på ett vis också är 

tacksamma att använda eftersom hela klassen då hjälps åt vid analysen av samma verk. Detta 

kan jämföras med den lärare i Brodow och Rininslands undersökning som menar att man 

hjälper de lässvaga eleverna om alla i klassen arbetar med samma verk.
86

 

Karin vill gärna använda vad hon kallar ”multimodala hjälpmedel” till tryckt text. Hon 

menar att det gör undervisningen mer levande. Det finns ju även bland de multimodala 

texterna ”odödliga” och spännande filmer och teaterpjäser. Karin avslutar med att hon vill ha 

mer sådant i skolan: kreativitet är nämligen A och O. 

”Varje elevgrupp möter inte varje texttyp eftersom vi inte hinner med”, skriver Leif. De 

flesta texter Leif väljer är ”tämligen traditionella”, men han väljer även andra texter som 

ingång till litteratur och teman.   

Flera lärare anser att traditionella, tryckta (eller ”skrivna”) texter är de texter som bör 

ges mest plats i undervisningen. Men det finns också flera lärare som använder sig av 

multimodala texter i undervisningen. Hur arbetet med multimodala texter ser ut mer specifikt 

för varje lärare är svårt att utläsa enbart ur dessa intervjusvar. Men några gemensamma saker 

går att se. Flera lärare använder t.ex. multimodala texter som ingång till tryckt litteratur (t.ex. 
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Lars, Leif, Susanne, Stina). Därmed vidmakthålls också den ”traditionell[a] värdehierarki[n]” 

bland texttyper som Lundström skriver om.
87

 Tryckt text ses som mer värd än multimodal 

text. Det är dock inte så konstigt, eller ens fel att lärarna resonerar och gör på detta vis. I 

kommentarmaterialet till läroplanen står det nämligen:  

 
Film som berättande – tillsammans med skönlitterärt berättande, teater och berättande i 

andra medier – har en given plats i svenskundervisningen. Eleverna kan till exempel 

studera hur budskap byggs upp och berättelser drivs framåt i sammansatta 

uttrycksformer. Med en sådan utgångspunkt blir filmmomenten väl integrerade med 

andra moment i svenskämnet, vilket är tanken, och filmkunskap blir inte ett eget 

”underämne” inom ramen för svenskämnet.
88

 (min kursiv)   

 

Film ska alltså helst integreras med andra moment i svenskundervisningen, enligt 

kommentarmaterialet till kursplanen. ”Andra moment” kan t.ex. uppfattas som läsning och 

diskussion av tryckt skönlitteratur.  

    

6. Avslutande diskussion  

6.1.    Några intressanta aspekter 

En intressant aspekt som kommit fram är att på första intervjufrågan verkar alla lärare ha tagit 

förgivet att det var valet av tryckta texter jag frågade efter. Många benämnde nämligen texten 

som ”boken”, ”romanen” och/eller ”novellen”.  Ändå var det ett medvetet val av mig att inte 

skriva t.ex. litteratur, eftersom en sådan benämning lätt kan föra tankarna in på tryckt sådan.
89

 

Möjligtvis tolkade lärarna ”text” i ordet texturval som tryckt sådan, eftersom det kanske är 

den första naturliga associationen man gör. Hade jag däremot preciserat mig och påpekat att 

även multimodala texter räknades in i texturvalet, hade möjligtvis resultatet på den första 

intervjufrågan sett annorlunda ut.   

Ingen lärare uppger heller att valet av texter är helt fritt hos eleverna. Vad det beror på 

är svårt att dra några slutsatser om här. Men av några lärares svar får jag uppfattningen att 

lärarna själva känner att de har ett ansvar att få sina elever att utvecklas i sin läsning. Bl.a. 

menar en lärare att det är viktigt att få eleverna att läsa texter i skolan de kanske inte skulle 

läst på fritiden. En annan lärare nämner också Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen. 

Det verkar alltså som om flera av lärarna väljer texter utifrån sin professionalism, alltså deras 
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förkunskaper om eleverna och var de befinner sig någonstans i sin läsprocess. Även tid och 

stress, elever (deras intresse och studieinriktning), undervisningsmål samt tillgängligt 

bokbestånd på skolan inverkar på texturvalet. Allt detta är även sådant som Brodow och 

Rininsland fått fram påverkar texturvalet.
90

 Även kursplanen kan inverka på texturvalet. 

Lärarnas egen utbildning påverkar också texturvalet, men inte i lika hög grad, som det verkar 

av de intervjuade lärarnas svar. Ett fåtal lärare nämner sitt eget intresse som avgörande för 

texturvalet.  

6.2.    Återkoppling till hypotes 

I min hypotes ingick bl.a. att jag trodde att de faktorer som påverkade texturvalet mest var 

lärarnas egen tycke och smak, eleverna i klassen, klassuppsättningar på skolan samt målet 

med undervisningen. Lärarnas tycke och smak verkar inte påverka texturvalet i den grad jag 

först trodde. Endast två lärare uppger att deras ”eget intresse” spelar roll vid valet av texter. 

Snarare uppger fler av de intervjuade lärarna eleverna i klassen, sin egen professionalism, 

undervisningsmålen samt stress och tidspress som mer relevant för texturvalet.  

Även tillgång på texter nämns som något som påverkar texturvalet, dock utan att alltid 

beskrivas som ”tillgång på klassuppsättningar”, som jag först tänkt mig. Istället verkar det 

som om tillgången på texter överhuvudtaget är en faktor som kan avgöra vilket texturvalet 

blir. Detta hänger självklart samman med tid och stress – finns den tid som behövs för att söka 

rätt på texter och kanske också beställa dem? Om inte är det antagligen bekvämare att luta sig 

tillbaka på texter man vet går att få tag på och som man kanske använt sig av tidigare. Eller så 

frågar man kollegor om tips (se t.ex. Madeleines svar i resultatdelen). Detta kan jämföras med 

vad Lundström kommit fram till: att utbudet av texter endast kan ses som en marginell orsak 

till lärares texturval, på den skola han utfört sin undersökning.
91

 Man får dock inte glömma att 

detta antagligen är något som ser olika ut på olika skolor och från individ till individ. Jag 

anser att det beror på om skolan i fråga har valt att satsa på läsning eller inte och därmed valt 

att utöka sitt textutbud. Det har dock inte varit mitt syfte att på riktigt gå ut och studera 

skolors förråd av texter och jämföra dessa med varandra, för att sedan kunna dra mer 

generella slutsatser, men förstås hade en sådan metod varit ett intressant komplement till 

intervjuer med lärare angående deras texturval. Men samtidigt tror jag att det bokbestånd som 

av en lärare uppfattas som ett rikt sådant, kan av en annan uppfattas som torftigt och oaktuellt. 

Det beror helt enkelt på vilka litterära preferenser man som lärare har.  
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I min hypotes ingick även att lärarna främst skulle välja tryckta skönlitterära texter, inte 

multimodala sådana. Jag trodde också att multimodala texter inte skulle rymmas inom deras 

tolkning av ”centrala verk”, och att tolkningen av ”centrala verk” främst behandlade en tänkt 

litterär kanon. Här har min hypotes bekräftats av intervjuerna med lärarna. De flesta av dem 

uppger nämligen att de helst, eller oftast, väljer tryckta, traditionella texter. Några förklarar 

detta val med att ungdomarna idag behöver läsa mycket tryckta texter, eftersom deras språk är 

så bristfälligt. Detta kan jämföras med vad Bergman kommit fram till: att tryckt skönlitteratur 

är det ledande valet hos de lärare hon observerat och intervjuat. Film används främst som 

”jämförelsematerial” eller som utfyllnad till tryckt litteratur, men också för att få eleverna 

intresserade av att läsa verket i fråga, enligt Bergman.
92

 Även Lundström lägger i sin 

undersökning märke till att de flesta av lärarna (tre av fyra) tenderar att välja tryckta 

skönlitterära texter som kan betraktas som kanon.
93

 Filmer används även där i relation till 

tryckt litteratur. Lundström beskriver härmed den ”traditionell[a] värdehierarki[n]” hos olika 

typer av texter.
94

 Detta är också det intryck jag fått av flera av de intervjuade lärarna; att den 

tryckta, traditionella texten ses som mer värd än t.ex. filmen. Flera av lärarna använder främst 

film som introduktion till tryckt text, och vissa använder den knappt alls i sin undervisning. 

Det finns dock såklart de som ställer sig positiva till multimodala texter i denna undersökning. 

Karin tycker att ”multimodala hjälpmedel” är jättebra att använda sig av och menar att de gör 

undervisningen mer levande. Lars tycker om variation i sitt texturval och väljer förutom 

tryckta texter även filmer och tearterpjäser. Sara tycker om att använda sig av film och 

musiktexter när hon inte använder sig av romaner. Men samtliga lärare i denna undersökning 

verkar ändå tycka att den tryckta texten ska komma i första hand. Endast en lärare, Ann-

Katrin, använder sig nästan enbart av film i sin undervisning. Därför är den ”traditionell[a] 

värdehierarki[n]” bland texter i denna undersökning bekräftad. 

De lärare i denna uppsats som verkligen trycker på att de hellre använder sig av tryckta 

texter än multimodala sådana, argumenterar dock inte för det med samma argument som 

Bergmans intervjuade lärare. Några av de intervjuade lärarna i min undersökning menar att de 

undviker att välja multimodala texter så som film, eftersom de upplever att elevernas språk 

numera är så bristfälligt. Bergmans intervjuade lärare menar å andra sidan att de inte kan 
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tillräckligt mycket om multimodalitet, samt att multimodala texter tycks fungera förslöande 

hos eleverna.
95

 Några sådana argument har inte kommit fram i min undersökning.  

Lärarnas tolkning av ”centrala verk” kan också sägas vara en tänkt litterär kanon. Vissa 

lärare drar t.o.m. parallellen att ”centrala verk” är detsamma som ”klassiker”.
96

 ”Centrala 

verk” ska vara verk som betyder eller betytt något, antingen för samhället i stort eller inom 

litteraturvetenskapen. De ska även ha diskuterats mycket och kanske också fått nobelpris. 

”Centrala verk” är verk som fortfarande är aktuella inom media i stort. Det kan också vara 

verk som det passar bra att diskutera livsfrågor kring. Verken är främst svårare litteratur, än 

den ungdomslitteratur eleverna möter i Svenska 1. Ett ”centralt verk” är centralt för sin tid. 

Författaren som skrivit verket bör vara relativt känd och dessutom ha ”förmåga att ’måla med 

språket’”. Verket i sig ska ha en intressant koppling till historien. ”Centrala verk” ska 

dessutom nämnas i litteraturantologier och läromedel, samt vara tryckt litteratur i första hand. 

Detta för att sammanfatta lärarnas olika tolkningar av begreppet. ”Centrala verk” kan alltså 

inte sägas ha en konkret och entydig innebörd, som är allmänt godtagen av verksamma lärare.   

Få av de intervjuade lärarna ser begreppet ”centrala verk” som problematiskt. Endast en 

tycker att det är ett ”idiotiskt” begrepp. Denna lärare väljer också texter som är centrala för 

den kurs, det moment och de elever han undervisar för tillfället. Man kan alltså även tolka 

begreppet ”centrala verk” på detta sätt. Endast en lärare skriver uttryckligen att han tror att 

även noveller och dikter kan räknas in i begreppet ”centrala verk”. Lägg märke till att ingen 

av lärarna nämner film eller tv-spel som något som kan räknas in i begreppet. För övrigt blev 

jag förvånad över att så få lärare ifrågasatte begreppet. Personligen ser jag inte begreppet som 

oproblematiskt, utan snarare som mångtydigt (eller otydligt?). ”Centrala verk” – centrala på 

vilket sätt? För vem? Min kritik mot otydligheten i begreppet får inte uppfattas som att jag 

istället vill att det ska finnas en konkret lista med verk i kursplanen som eleverna måste läsa. 

Tvärtom finner jag det mycket bra med den frihet som nu råder i valet av texter. Då får lärares 

professionella bedömning av elevernas utvecklingszon en större plats. Dock är det fortfarande 

en formulering som är otydlig och tolkas olika av olika lärare, och hos några skapar den 

osäkerhet men även frustration. Begreppet ”centrala verk” behöver kanske förtydligas eller 

eventuellt tas bort helt ur kursplanen? Dock behövs självklart en större undersökning för att 

man ska kunna hävda detta säkert.   

Brodow och Rininsland får i sin undersökning som sagt fram att de tre allra viktigaste 

saker som påverkar texturvalet är lärares ”didaktiska mål”, lärarens kännedom om elevers läs- 
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och tolkningsförmåga av texter, men också elevers önskningar om texter till lärarna.
97

 Här 

kan bekräftas att lärares undervisningsmål kan vara avgörande för texturvalet, likaså vad jag 

kallar lärarens professionalitet (kännedom om elevers läs- och tolkningsförmåga av texter). 

Elevernas önskemål kan också vara avgörande även för de intervjuade lärarna i denna 

undersökning, eftersom flera lärare anser att eleverna i klassen är avgörande för deras 

texturval. Om det betyder att läraren lyssnar till deras önskemål, eller om det betyder att 

läraren redan har en föraning om vilka texter som fungerar i klassen och vilka texter som inte 

gör det, är svårt att svara på här. Kanske är det både och.  

6.3.    Återkoppling till frågeställning 

Frågeställningen i denna uppsats är Hur väljer svensklärare i gymnasiet texter i förhållande 

till kursplanens formulering ”centrala verk”, och vilka typer av texter rör det sig om? Med 

tanke på att ”gymnasielärare” i frågeställningen inte får förstås som gymnasielärare i 

kvantitativa termer, anser jag att frågeställningen till största del är besvarad. I resultatet får vi 

veta vad som påverkar de intervjuade lärarna i deras texturval, vilket besvarar hur i 

frågeställningen. Vi får också reda på hur flera av lärarna väljer texter i relation till 

kursplanens formulering ”centrala verk” och hur de tolkar detta begrepp. Alla lärare har dock 

inte svarat på om de tar fasta på sin tolkning av begreppet eller inte i sin undervisning. Vilka 

typer av texter som finns med i de intervjuade lärarnas texturval är besvarat. Dock måste 

kommas ihåg att vi i denna undersökning endast fått ta del av de intervjuade lärarnas retorik. 

Hur de i praktiken väljer texter i relation till kursplanens ”centrala verk” är mer osäkert. Det 

är inte helt säkert att lärarna faktiskt gör det de säger sig göra.  

6.4.    Problematiserande av resultatets tillförlitlighet  

Det finns en del faktorer som gör att man kan ifrågasätta resultatet i denna undersökning. Jag 

har tidigare problematiserat det sätt vilket jag uttryckt intervjufrågorna på. Att ge exempel på 

vad man menar med vissa frågor och begrepp (ex. multimodala texter: ”film, teater, tv-spel 

m.m.”) kan verka ledande. ”Ledande frågor” är något man bör låta bli att använda, enligt 

Davidsson och Patel.
98

 Detta är något man bör ha i åtanke när man tar del av resultatet ovan. 

Dock anser jag det vara av goda anledningar som jag uttryckt några av frågorna på detta vis. 

Dels för att lärarna då förstår vad jag menar och dels för att jag tror att det bidrar till större 

engagemang att ställa upp när man förstår frågorna.  
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En annan sak som gör att man kan ifrågasätta tillförlitligheten i resultatet är att 

intervjuerna förts via mail, alltså enbart skriftligen. När jag då tar del av lärarnas svar och 

tolkar dessa går jag också miste om röst och kroppsspråk; faktorer som hade kunnat vara 

avgörande för min tolkning av deras svar. Man kan också fråga sig om inte ”frågemailet” 

räknas mer som en enkät än en intervju, eftersom frågorna förts just via mail som blir en typ 

av envägskommunikation. Som jag dock redan argumenterat för ansåg jag det smidigast, både 

för mig men också respondenterna, att utföra intervjuerna på detta vis. Då kunde jag även få 

en större geografisk spridning på de deltagande, även om denna spridning i slutändan inte 

riktigt blev så stor som jag först tänkt. Dessutom har jag ju haft möjligheten att ställa 

följdfrågor till de intervjuade, även om det såklart av naturliga skäl antagligen hade blivit fler 

följdfrågor om intervjun varit muntlig.  

6.5.    Kort om några likheter och skillnader på skolorna 

Eftersom jag ovan beskrivit att fyra respektive två lärare i undersökningen arbetar på samma 

skola, kanske det finns de som undrar om det finns skillnader och likheter mellan de 

intervjusvar som kommer från samma skola. Även om det inte varit mitt syfte att studera 

detta, kan ändå kort noteras att vissa skillnader och likheter upptäckts. På det gymnasium där 

Stina, Göran, Madeleine och Susanne arbetar uppges olika orsaker till texturvalen. 

Tidsfaktorn är dock gemensam för tre av dem, tips från kollegor hos två av dem. Ingen av 

dem ifrågasätter formuleringen ”centrala verk”. Samtliga av dem föredrar tryckta texter i 

undervisningen. Tre av dem är också för att använda sig av teater i undervisningen, men jag 

tolkar det ändå som att de tryckta texterna anses vara viktigast hos de intervjuade på denna 

skola. Även Lars och Karin arbetar på samma gymnasieskola (inte på samma skola som Stina, 

Göran, Madeleine och Susanne dock). Även de anger olika saker som påverkar deras 

texturval. Lars ifrågasätter formuleringen ”centrala verk” starkt, medan Karin har klart för sig 

vad formuleringen innebär för henne. De är dock båda två öppna för att använda sig av olika 

medier i undervisningen, men då främst som hjälpmedel till tryckt litteratur. Karin benämner 

det just som ”multimodala hjälpmedel” (min kursiv). Lars menar att det är tacksamt att 

introducera litteraturanalytiska begrepp när han ser på film med eleverna, för att sedan 

överföra begreppen på tryckt litteratur. Även här kan film alltså ses som ett hjälpmedel.  

6.6.    Avslutning 

Något jag insett när jag fått göra denna undersökning är att det är intressant att få ta del av 

lärares tolkningar av läroplanen. En formulering som ”centrala verk” kanske av många kan 

tyckas självklar vad den betyder, men börjar man fråga runt märker man snart att olika lärare 
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tolkar läroplanen och formuleringarna i den på olika sätt, även om det förstås också finns en 

del likheter i tolkningarna.
99

 Något för framtida forskning skulle kunna vara att försöka ta del 

av lärares tolkningar av läroplanen och kursplaner på en mer bredare men samtidigt djupare 

nivå, för att på så vis nå en större insikt i lärares retorik. Denna gång har jag bara bett lärare 

att dela med sig av sin tolkning av begreppet ”centrala verk”, gällande det i min undersökning 

som direkt har med läroplanen att göra. Begreppet i fråga är endast en bråkdel av det som 

behandlar litteratur och textläsning i kursplanerna för svenskämnet på gymnasiet. Därför 

skulle det vara intressant att försöka ta reda på hur lärare tolkar läroplanen, i och med det som 

behandlar litteratur och textläsning, mer i sin helhet än att endast be dem tolka en 

formulering. Även kursplaneförfattarna menar att man måste läsa styrdokumenten i sin helhet 

för att man ska kunna ha en chans att förstå dem till fullo.
100

 Här kan man fråga sig i vilken 

grad lärarna fått utrymme till att göra detta? Har de getts den tid som de behöver för att de ska 

kunna sätta sig in i styrdokumenten och diskutera dessa med varandra? Dessa frågor hade 

varit intressant att komplettera undersökningen med, för att sedan jämföra lärarnas tolkningar 

av begreppet ”centrala verk” med hur mycket tid de känner att de fått till att tolka kurs- och 

läroplan. Men det överlåter jag till framtida forskning.  

Att nå en större insikt i lärares retorik kring sitt ämne är både intressant och givande. 

Intressant därför att det säger oss en del om hur undervisningen kan gå till ute på skolorna, 

men även vad dagens lärare anser viktigt att framtidens yrkesverksamma och demokratiska 

befolkning ska få med sig via undervisningen. Dessutom är det givande, eftersom det får en 

själv att tänka till över hur man ser på svenskämnet och dess delar, när man får ta del av hur 

andra tänker kring ämnet. I detta fall handlar delarna i svenskämnet om texturval, 

formuleringen ”centrala verk” och vilka typer av texter som bör vara med i undervisningen. 

Även om undersökningen i sig är liten, och därför heller inte kan bevisa så mycket, hoppas 

jag ändå att den gett något till läsaren av denna uppsats. Förhoppningsvis har läsaren, precis 

som jag, känt att hen blivit rikare av att ha fått tagit del av alla de intervjuade lärarnas tankar 

och idéer.  
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 Jämför t.ex. Susannes svar med Görans angående hur de tolkar ”centrala verk”. Göran anser att ”centrala 
verk” är böcker som ska ha uppmärksammats mycket. Susanne anser att de författare som har 
uppmärksammats mycket, kan vara författare till ”centrala verk”. 
100

 Lgy11, se ”Om ämnet”, ”Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner”, <http://www.skolverket.se/forskola-
och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sve> (läst 2013-05-24). 
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Bilaga  
 

Hej! Mitt namn är Katarina von Kogerer och jag studerar tredje året på lärarutbildningen vid 

Karlstads universitet. Just nu skriver jag min C-uppsats i Svenska inom litteraturdidaktik, och 

jag undrar om du vill ställa upp och vara med i min uppsats? Det går i så fall ut på att 

skriftligen svara på nedanstående intervjufrågor och sedan skicka svaren till mig senast den 

[datum]. Självklart nämner jag inte namn på varken skola eller medverkande i uppsatsen! 

 

Syftet med uppsatsen är kortfattat att söka ta reda på hur texturval i svenskundervisningen kan 

gå till hos enskilda gymnasielärare, samt vad som påverkar dem mest i deras val. Då är det 

valet av fiktiva texter jag tänker på; facklitteratur ryms inte inom undersökningsområdet för 

denna uppsats. 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilka faktorer anser du påverkar dig mest när du gör texturval (OBS! fiktiva texter) i 

svenskundervisningen? (T.ex. klassuppsättningar på skolan, din egen utbildning, 

kursplanen, eleverna i klassen, tidsfaktorer m.m.?) 

 

2. Hur tolkar du begreppet ”centrala verk” i kursplanen? (Full citat ur kursplan: 

”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.”, s. 161, Lgy11) Är 

detta begrepp något du tar fasta på när du gör dina texturval? 

 

3. Vilka typer av texter finns med i dina texturval?  Väljer du t.ex. multimodala texter 

(film, teater, tv-spel m.m.)? Varför väljer du just dessa texter?  

 

Svara gärna så utförligt som möjligt och tveka inte att höra av dig vid frågor! 

 

Svar skickas till 

katavonk100@student.kau.se 

 

senast den [datum] 

Tack för din medverkan! 


