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1.  Inledning 

I varje barn som föds skapas 
ett begär efter en identitet. Vi 
föds till en värld och vi frågar 
oss: Vem är jag där?” 

Nina Björk 

Nina Björk, frilansjournalist och litteraturvetare, kom 1996 ut med boken Under det rosa 

täcket – om kvinnlighetens vara och feministiska strategier som är ett viktigt inlägg i den 

nutida jämställdhetsdebatten. Citatet är hämtat från Helene Ahls föreläsning 20041211 

om organisation,  kön  och  identitet och visar  på  hur  viktigt  det  är  att  inte  likställa  kön 

med  en  i  förväg  fastställd  identitet,  utan  att  ta  hänsyn  till  de  sociala  och  kulturella 

betingelser som formar oss till att bli kvinnor och män. 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” skriver Simone de Beauvoir i sin bok Det andra 

könet  från 1949 och menar att det  finns klara och  tydliga  förväntningar  i vår kultur på 

hur  en  kvinna  ska  vara. Hennes  teorier  är  i  allra  högsta  grad  fortfarande  aktuella  och 

levande. Hon menar att en kvinna ska ifrågasätta hur hon vill leva sitt liv som kvinna och 

förstå  att  det  finns  en  mängd  kulturella  och  sociala  konstruktioner  över  tiden  som  är 

normgivande för det som anses vara kvinnligt (Beauvoir, 1949, s. 162). 

Hur är det då att vara man? MendelEnk (2004, s. 1011) ger ett intressant perspektiv på 

samhällets  syn på manlighet och dess  ideal och hur det hänger  ihop med det våld  som 

finns bland män idag. Han menar,  liksom Beauvoir, att det finns sociala konstruktioner 

inbyggda  i vårt samhälle om hur män ska vara och han känner  igen hur dessa mönster 

löper som en röd tråd genom sin egen uppfostran, i skolan och på arbetet. 

Såsom  jag  ser  det  har  skolan  i  uppdrag  att  ständigt  föra  samtal  om  och  skapa 

förutsättningar  för  en  gemensam  plattform  att  stå  på  avseende  värderingar,  attityder, 

normer och  regler  i  takt med att  samhället  förändras. Elevernas  lärande och utveckling 

står i centrum. Skolan fyller här en viktig funktion att tillsammans med eleverna ta del av 

och  diskutera  de  grundläggande  normer  och  värderingar  som  tillämpas  i  det  svenska 

samhället samt de olika sociala och kulturella faktorer som påverkar och formar vår
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könsidentitet.  Jag har alltid  varit  intresserad av att  föra en dialog med mina egna  barn 

samt andra barn och ungdomar och göra dem uppmärksamma på de krav och den sociala 

verklighet de lever i. En ständig dialog ger möjligheter till att förändra och utveckla vår 

syn på kön och jämställdhet. Jag ser därför att i ämnet svenska är det viktigt att skolans 

värdegrund, mål och  riktlinjer  i  allmänhet  synliggörs och avspeglar  sig  i de  läromedel, 

den skönlitteratur och de texter som på olika sätt används i svenskundervisningen.
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2  Bakgrund 

2.1  Skolans värdegrund, mål och riktlinjer 

Lärarförbundet  (2005,  s. 5)  redovisar att  flera olika undersökningar visar på att  flickor 

och pojkar  har olika  villkor och ges olika  förutsättningar  i  skolan. De senaste åren  har 

debatten  om  jämställdhet  och  kön  i  skolan  på  nytt  tagit  fart  och  lett  till  en  ökad 

medvetenhet om dessa  frågors betydelse hos både  lärare, forskare och politiker. Skolan 

har fått ett tydligare ansvar och en tydligare uppgift att i allt arbete motverka traditionella 

könsmönster. Det handlar om att ge barn och ungdomar lika förutsättningar att växa och 

utveckla  sina  färdigheter  oavsett  kön  och  driva  arbetet  i  skolan  ur  ett 

jämställdhetsperspektiv. 

I  Lpf  94  (Lärarförbundet,  2004,  s.  38),  står  det  bland  annat  att  skolans  uppgift  är  att 

främja en likvärdig utbildning genom att arbeta för en ökad jämställdhet mellan kvinnor 

och män, och att medvetet stödja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna 

skall också uppmuntras till  att utveckla sina  intressen som  individer, utan fördomar om 

vad  som  är manligt  och  kvinnligt. Läraren  ska  se  till  att  undervisningens  innehåll och 

arbetssätt  tar  fasta  på  både  kvinnliga  och  manliga  perspektiv.  Enligt  Lärarförbundet 

(2005, s. 5) är det en didaktisk utmaning för pedagogerna att se till att ämnets  innehåll, 

genomförande och bedömning  i skolan  främjar  jämställdhet och belyser både kvinnliga 

och manliga perspektiv enligt läroplanernas mål och riktlinjer. 

Enligt Björnsson  (2005,  s.  79)  har  flickorna  har  gått om pojkarna  i  skolan  vad gäller 

resultat och presterar nu bättre än vad pojkarna gör. Han menar att flickors könsidentitet 

har förändrats och utvecklats i och med de samhällsförändringar som har skett. Pojkarna 

har  inte  utvecklats  i  samma  takt  utan  formar  fortfarande  sin  könsidentitet  utifrån 

traditionellt  manliga  ideal.  Detta  medför  att  den  manliga  kulturen  är  fast  förankrad  i 

skolan och att pojkarna inte vill framstå som ”pluggisar” vilket gör att de inte lägger ner 

tillräckligt  med  tid  på  sina  studier  för  att  uppnå  ett  fullgott  resultat.  För  att  kunna 

förändra och motverka dessa mönster måste lärare och föräldrar, enligt Björnsson skaffa 

sig  mer  kunskap  om  hur  denna  manliga  kultur  fungerar  och  vilka  de  bakomliggande 

faktorerna är. Under lång tid har jämställdhetsdebatten förts utifrån det kvinnliga
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perspektivet  som underordnad mannen.  I  dagens  debatt  hörs  fler  och  fler  röster  för  att 

också kartlägga de manliga mönster och ideal som formar pojkar till att bli män. 

Genusperspektivet ska, enligt skolans styrdokument Lpf 94, genomsyra undervisningen i 

alla  ämnen  (Lärarförbundet,  2004,  s.  38). Ämnet  svenska  har  många  olika  syften  och 

består av flera olika delar. Ett delmoment i ämnet är litteraturundervisning. Här finns det 

stora möjligheter att synliggöra och medvetandegöra eleverna om kön och genus samt de 

sociala och kulturella förutsättningar och villkor som formar varje individ. Svenskämnets 

innehåll  är  rikt  och  utmanande  och  beroende  på  vilken  pedagogisk  inriktning  läraren 

väljer att använda sig av får litteraturundervisningen olika innehåll. 

År 2002 påbörjades ett genusarbete på Mariaskolan i Stockholm. Målet med arbetet är att 

det  dagliga  arbetet  både  i  undervisningen  och  i  lärarlagen  ska  genomsyras  av 

jämställdhet utifrån kön, ålder, social, etnisk och sexuell läggning samt funktionshinder. 

Peter Fredriksson, rektor och initiativtagare till genusarbetet betonar att skolan är  ingen 

värdeneutral plats utan vi har ett uppdrag att motverka traditionella könsroller och vara 

öppna för samhällets alla olika identiteter. Han anser att lärarna har ett uppdrag som inte 

går att blunda för. Carolina Engström, genuspedagog på skolan menar att en viktig insikt 

är att se sig själv som medskapare av normer och påpekar vikten av läraren som förebild 

(Sundström, 2006,  s. 15). Även  för Lärarförbundet  (2005,  s. 21) är detta en  yrkesetisk 

fråga  som  kräver  att  lärarna  är  medvetna  om  och  har  ett  förhållningssätt  som  främjar 

jämställdhet.  Vi  bär  alla  med  oss  föreställningar  och  förväntningar,  medvetna  eller 

omedvetna, på  vad kvinnligt och manligt är. Att aktivt arbeta med genusperspektivet  i 

skolan och i alla ämnen kräver mer kunskap och djupare förståelse av de kulturella och 

sociala betingelser som styr konstruktionen av kön. 

Lärarförbundet (2005, s. 25) anser vidare att det finns ett stort behov av utveckling vad 

gäller  läromedel  och material  som används  i  skolan. Både  när  det  gäller  text  och  bild 

finns  fortfarande  alltför  många  exempel  på  hur  könen  framställs  stereotypt  och 

schablonmässigt.  Rollerna  är  redan  på  förhand  givna  och  könskonserverande.  Lärarna 

behöver bli mer medvetna om genus i yrkespraktiken och använda sig av material som i 

större  utsträckning  tillåter  skildringar  av  både  flickors  och  pojkars  beteenden  som 

individer.
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2.2  Svenskämnets litteraturundervisning 

Svenska  är  ett  kärnämne  och  består  av  två  delar:  språket  och  litteraturen. Det  som  är 

karaktäristiskt  för  ämnet  är  att  förmedla  kunskaper  i  och  om  språk  och  litteratur. 

Eleverna  ska  få  insikt  i  hur man  använder  språket  i  olika  sammanhang och  erhålla  en 

ökad förståelse av  litteraturen. Genom att  läsa,  tala, skriva och lyssna  i undervisningen 

främjas  elevernas  kommunikativa  förmåga  och  därmed  elevernas  språkutveckling. 

Ämnet är uppdelat i kurserna svenska A och B där tyngdpunkten i undervisningen ligger 

på  språk  och  litteratur.  Det  finns  även  ytterligare  tre  karaktärsämneskurser  i  ämnet; 

svenska  C,  litteratur  och  litteraturvetenskap  samt  litterär  gestaltning  (Skolverket, 

2005/06). 

2.2.1  Historik 

Nordlund  (1998,  s.  71)  beskriver  hur  undervisningen  av  litteratur  genomgått  stora 

förändringar.  I och med Lpf 94  har undervisningen gått  från  att  varit helt kronologiskt 

och litteraturhistoriskt upplagd till att mer koncentreras på 1900tals litteraturen. 

Nordlund (1998, s. 7173) utgår från läroplanen 1954/56 och gör jämförelser av mål och 

riktlinjer med senare läroplaner. I kursplanerna 1954/56, Lgy 65 och Lgy 70 finns många 

likheter vad gäller  litteraturundervisning. Den  svenska  litteraturens kanon är  stabil och 

alla tre kursplanerna anger tydliga anvisningar om vad som ska läsas. Det är den svenska 

litteraturen som fokuseras i undervisningen och det ges många exempel på författare och 

verk som kan användas. Det som skiljer  läroplanerna åt är att  i de allmänna målen och 

riktlinjerna betonas demokrati och jämställdhet mer i Lgy 70 jämfört med Lgy 65. 

1970  kom  en  ny  läroplan  för  gymnasiet,  Lgy  70,  som  slog  samman  de  tre  gymnasie 

formerna gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan till en integrerad gymnasieskola. I och 

med  Lgy  70  blir  det  en  läroplan  för  alla  elever,  men  olika  kursplaner  i  svenska  som 

motsvarar  de  ett,  två  och  treåriga  linjerna. Detta  medförde  stora  skillnader  i  svensk 

undervisningen beroende på vilken  linje man valde att gå. På de tvååriga  linjerna samt 

yrkeslinjerna  dominerar  svenska  som  färdighetsämne  medan  de  tre  och  fyraåriga 

teoretiska  linjernas  svenskundervisning  fortsätter arbeta med  litteraturundervisning  och 

förmedling av vårt litterära arv som tidigare. Dessa skillnader medförde att ett A och ett 

Blag uppstod i svenskundervisningen (Thavenius, 1998, s. 95).
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I  slutet  av  70talet  och  början  av  80talet  debatterades  svenskämnets  innehåll  och 

inriktning  flitigt  av  framför  allt  kulturarvsföreträdarna  som menade  att  svenskan  hade 

blivit för mycket av ett färdighetsämne och för lite av ett bildningsämne. 1982 beslutade 

regeringen om en ny kursplan i  svenska, Supplement 80. Vi  fick nu en enda kursplan  i 

svenska – en kursplan för alla (Thavenius, 1998, s. 111). Det var först då som man kan 

uppmärksamma en viss skillnad i litteraturundervisningen mellan läroplanerna. I Lpf 94 

betonas  vidare  jämställdhet  mellan  könen  och  att  undervisningen  ska  tillgodose  både 

manliga  och  kvinnliga  perspektiv.  I  Supplement  80  benämns  inte  jämställdhet  mellan 

könen utöver vad  som redan  finns angivet  i  allmänna mål och riktlinjer  i Lgy 70.  Inte 

heller begreppet kanon nämns i Supplement 80 men i Lpf 94 anges att någon gemensam 

kanon finns inte och därvid menas att det finns ingen hänvisning till författare eller verk 

som måste tas upp i undervisningen (Nordlund, 1988, s. 73). 

2.2.2  Val av skönlitteratur 

I  litteraturundervisningen  består  undervisningsmaterialet  till  stor  del  av  olika 

skönlitterära  texter.  Vad  är  litteratur  och  vad  anses  vara  god  litteratur?  Bergsten  & 

Elleström  (2004,  s.  34)  diskuterar  hur  urvalet  av  skönlittertur  i  skolan  ser  ut  och vad 

lärarna har att välja på? I vår tid har den växande mängden verk och författarskap lett till 

större variation och oeninghet om vad som bör ingå i en litterär kanon än tidigare. Vilka 

kriterier ska en kanon ha? Vem eller vilka bestämmer vad en kanon ska innehålla? 

Andersson & Kullberg (2005, s. 15)  refererar i sin uppsats till en undersökning gjord av 

Lars  Brink  om  hur  lärare  ser  på  svenskämnet  och  på  kulturarvsfrågor.  Utifrån 

undersökningen  anser  lärarna  att  William  Shakespeare  och  Franz  Kafka  är  viktigast, 

liksom  Georg  Stiernhielm  och  August  Strindberg.  Moa  Martinson  och  Per  Anders 

Fogelström är också viktiga  författare att ta upp. Brink säger vidare att man  inte riktigt 

vet  vilken  skönlitteratur  som  läses  i  gymnasieskolan  idag  men  säkert  är  att  det  ser 

mycket olika ut. Många skolor arbetar mer  traditionellt med klassiker och antologier år 

ut och år in. Andra skolor utgår mer från elevernas erfarenheter och arbetar mer med bild 

och film. 

Molloy  (1996,  s.  80)  ställer  sig  frågan Vad  är  det  som  styr  valet  av  litteratur?. Är  det 

slumpen som avgör eller finns det ett aktivt val? Ofta begränsas skolans verksamhet av 

förhållanden såsom ekonomi och tillgång till läromedel och böcker. Hon menar att det



8 

ofta  finns  fasta  klassuppsättningar  av  litteratur  på  skolorna,  vilket  kan  vara  både  en 

tillgång och ett hinder; en  tillgång  när  idétorkan slår  till och  bristen på  tid blir  för  stor 

eller ett hinder när samma bok används år efter år utan att läraren reflekterar över ”vem 

undervisar  jag?”.  Molloy  menar  därför  att  en  av  svensklärarens  uppgift  är  att  läsa 

ungdomslitteratur och veta vilken skönlitteratur som skolan tillhandahåller. 

2.2.3  Litteraturundervisningens syfte 

Vad  är  då  syftet  med  litteraturundervisningen  på  gymnasiet  och  vad  lär  sig  eleverna 

genom  litteraturen  i  svenskämnet?  Enligt  Svedner  (1999,  s.  42)  har  synen  på 

skönlitteratur  förändrats  och  utvecklats  från  kunskap  om  litteratur  till  kunskap  genom 

litteratur. Ämnet har alltså från att tidigare varit ett färdighetsämnet nu blivit mer av ett 

bildningsämne.  Kunskap  om  litteratur  handlar  om  författare,  verk  och  termer  och  är 

viktigt för att ge eleven litterära referensramar och redskap till att själv botanisera i den 

rika flora av skönlitteratur som finns. Tyngdpunkten i kunskap genom litteratur ligger på 

innehållet  i  texten  och  tolkningen  av  den  utifrån  läsarens  perspektiv.  Dessa  två 

förhållanden  kan  skapa  en  konflikt  mellan  en  kulturtradition  (färdighetsämne)  och 

livskunskap  (bildningsämne)  och  leda  till  livliga  diskussioner  om  förvaltningen  av  det 

svenska klassikerarvet och vårt gemensamma kulturarv (Svedner, 1999, s. 42). 

Val av skönlitteratur och texter hänger nära samman med litteraturundervisningens syfte. 

Vilken  sorts  litteratur  som  ska  användas  i  undervisningen  diskuteras  enligt  Svedner 

(1999,  s.  45)  ofta  utifrån  aspekten  kvalitet.  Det  viktiga,  anser  många,  är  att  att  höja 

ungdomarnas smak och få dem att lämna ungdomslitteraturen bakom sig  till förmån för 

den  finare  litteraturen.  Svedner  anser  att  resonemanget  är  felaktigt  och  vill  istället  se 

diskussionen  om olika  litteraturtyper  i  skolan  som en  breddning  av  elevernas  kunskap 

och  kännedom  snarare  än  som  en  höjning.  Han  menar  samtidigt  att  det  är  viktigt  att 

eleverna i skolan får möjlighet att möta både sådan litteratur som de känner till och sådan 

litteratur  som  de  vanligtvis  inte  läser  på  fritiden  för  att  vidga  och  utmana  deras 

perspektiv.  Se  även  Persson  (2000)  som också  tar  upp  och  resonerar  om  litteraturens 

kvalitet.
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I kursplanen för svenska A står att eleven ska ”känna till några vanliga myter och motiv i 

litteraturen”.  I  svenska  B  ska  eleven  ”kunna  jämföra  och  se  samband  mellan  litterära 

texter från olika tider och kulturer”, ”ha tillägnat sig och ha kunskap om några centrala 

svenska,  nordiska  och  internationella  verk  och  ha  stiftat  bekantskap med  författarskap 

från olika tider och epoker” (Skolverket, 2005/06). 

Enligt Ruhnström (2005) finns det fyra linjer  i  litteraturundervisningen att ta hänsyn till 

som lärare: 

1.  Det fria samtalets linje  syftar till personlighetsutveckling hos eleven. 

2.  Den  kreativa  linjen    syftar  till  att  elevens  läsupplevelse  ger  möjlighet  till 

utveckling av elevens kreativa förmåga. 

3.  Den  undersökande  linjen    syftar  till  att  gå  i  närkamp  med  texten  och  studera 

teman, undertexter, symboler och strukturer. 

4.  Den historisktkontextuella linjen  syftar till att ”sätta in texten i kulturhistoriska 

och författarbiografiska sammanhang”. 

Inom ramen för dessa fyra linjer menar Ruhnström vidare att eleverna genom litteratur 

arbetet ska få möjlighet att utveckla sin läslust och fantasi, sin förmåga att känna empati 

och medkänsla. De  ska  få  ökad  självförståelse  och  omvärldskunskap både geografiskt, 

historiskt, socialt och kulturellt. De ska utveckla en livssyn och en medveten värdegrund. 

De ska vidare ges möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga och att kritiskt granska och 

reflektera kring sina omdömen samt utveckla sin språkliga kompetens genom att kunna 

uttrycka sig i både tal och skrift. De ska också ges möjlighet att utveckla sin kunskap om 

litteratur samt ges inblick i nationellt och internationellt kulturarv. 

Ett  av  syftena med  litteraturundervisningen, det  fria  samtalets  linje,  syftar  alltså  till  att 

medverka  i  elevens  identitetsarbete  och  utveckla  elevens  självkännedom,  vilket  också 

betonas i läroplanen Lpf 94 (Lärarförbundet, 2004). 

Inledningsvis  nämns  att  det  finns många undersökningar  som  visar  på  att  flickors  och 

pojkars villkor  inom skolan ser olika ut och att de ges olika förutsättningar för  lärande. 

Utöver  ovan  nämnda  syften med  litteraturundervisning  ska också,  enligt  styrdokument 

och  läroplaner,  hänsyn  tas  till  ett  antal  jämställdhetskriterier. Läraren  behöver  göra  ett 

antal pedagogiska val med hänsyn taget till både innehåll och metod. Det är viktigt att
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med  hjälp  av  litteraturen  och  litteraturens  syften  medvetandegöra  eleverna  om  hur 

kvinnor och män framställs samt vilka signaler och bilder det skapar i samhället. Vilka är 

de  värderingar  och  normer  som  skapar  vår  gemensamma  plattform  och  hur  ser  det  ut 

historiskt,  socialt  och  kulturellt?  Det  är  därmed  angeläget  att  i  svenskundervisningen 

utmana eleverna och vidga deras perspektiv genom att presentera  litteratur som de  inte 

tidigare varit i kontakt med (Lärarförbundet, 2005, s. 5). 

2.3  Definition av begreppen genus och kön 

Enligt  Lärarförbundet  (2005,  s.  7)  definieras  genus  som  vårt  ”kulturella,  sociala  och 

biologiska kön” och  handlar alltså om hur  vi uppfattar vår könstillhörighet  i  ett vidare 

sammanhang. Begreppet  fokuserar på relationen mellan könen och  inte enbart på att vi 

biologiskt sett är man eller kvinna, det vill säga vår könstillhörighet. Genom att definiera 

begreppet  genus  på  detta  sätt  så  förenar  man  både  det  manliga  och  det  kvinnliga 

perspektivet i jämställdhetsdebatten. 

Genus  härstammar  från  engelskans  gender  och  visar  på  ett  socialt  och  kulturellt  köns 

skapande  i  stället  för  en  könsidentitet  som  är  ”konstant  och  oföränderlig”  (Williams, 

1997, s. 24). Hirdman (Williams, 1997, s. 25)  introducerade 1988 begreppen genus och 

genussystem,  vilket  har haft  stor betydelse  för  forskningen om maktförhållande mellan 

kvinnor  och  män.  Hon  menar  att  det  alternativa  begreppet  för  genus,  socialt  kön, 

fokuserar  för  mycket  på  begreppet  socialt  och  för  lite  på  komplexiteten  i  begreppet 

könsidentitet.  Hon  säger  vidare  att  genus  är  den  ständigt  pågående  konstruktionen  av 

könsidentiteten och att den inbegriper både den biologiska och den kulturella identiteten. 

Hirdmans  resonemang  kring  genusbegreppet  har  mött  motstånd.  CarlssonWetterberg 

(Williams,  1997,  s  25)  efterlyser  en  mer  nyanserad  bild  av  begreppet  genus  som  för 

genusforskningen framåt i stället för att vidmakthålla kön som något biologiskt betingat 

och genus som något kulturellt betingat. Framförallt menar hon att uppfattningen om att 

biologiskt kön är något oföränderligt och på  förhand givet. Genusforskning vill  snarare 

se könsidentiteten som en process där både biologiska, sociala och kulturella betingelser 

är i ständig och pågående förändring. 

Enligt den  litteraturhistoriska praktiken delas genussystemet,  enligt Hirdman, upp  i  två 

logiker (Williams,1997, s. 26):
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• Segregering   isärhållandets logik, en uppdelning mellan manligt och kvinnligt. 

• Hierarkisering  manlig överordning och kvinnlig underordning. Denna logik 

bygger på en patriarkalisk ordning där mannen är normen och kvinnan utgör 

undantaget. 

Olsson (1997, s. 3637) menar att begreppet kön ska ses i relation till klass och etnicitet 

samt  rådande  situation.  Det  finns  alltså  en  relation  mellan  dessa  tre  begrepp  som  är 

beroende  av  individens  aktuella  situation  och  de  skapas  i  och  genom  mänskliga 

relationer.  Beroende  på  den  enskilde  individens  situation  bestäms  vilket  av  dessa 

begrepp som får störst betydelse  i  livet  för  individen. Hon väljer att använda begreppet 

”detta andra kön” för att tydliggöra och framhäva att det finns förhärskande strukturer av 

olika  slag  som  placerar  kvinnan  i  en  underordnad  och/eller  förtryckt  position  i 

förhållande till mannen. Begreppet har enligt henne ingenting med biologi att göra. Den 

biologiska faktorn att vi är kvinnor respektive män är av naturen given. Hon bygger sin 

förståelse av begreppet kön från dels Simone de Beauvoir men även på den debatt kring 

dessa frågor som förts sedan dess. 

Ahl (2004) anser att det finns två sätt att se på begreppet kön: 

• Essentiell syn – kön är någonting stabilt, som kan vägas och mätas, och som är 

fast knutet till ens kropp. 

• Konstruktionistisk syn – kön (genus) är något vi lär oss, något vi gör och som 

varierar i tid och rum. Istället för kön studerar man hur kön ”tänks och görs”. 

2.4  Litterär kanon 

Själva ordet kanon betyder rättesnöre, måttstock eller norm och är  inlånat av  litteratur 

forskarna  från  religionsvetenskapen.  En  litterär  kanon  är  alltså  den  litteratur  som  vi 

genom historien anser utgör en kärna av  litterära verk som belyser vår  litteraturhistoria 

och  vårt  gemensamma  kulturarv  och  som  betraktas  som  viktiga  för  alla  att  läsa  och 

känna till. Williams (1997, s. 3638) definierar begreppet kanon som: 

den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade 

bilden av litteraturens historia  (Williams, 2005, s. 36).
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Sambandet mellan genus och kanon är starkt och framträdande i litteraturen. Kopplingen 

till genusproblemantiken gör att den  litterära kanon ser ut som den gör  idag och det är 

just  genusperspektivet  på  en  litteraturkanon  som  jag  finner  intressant  att  belysa. Witt 

Brattström  har  ställt  sig  frågan  ”Har  litteraturhistorien  ett  kön?”  och  enligt  Williams 

(2005,  s.  183186)  är  svaret  ja  när  det  gäller  den  svenska  litteraturhistorieskrivningen 

under  1900talet. Williams  beskriver  hur  kvinnor  har  fått  skriva  in  sig  i  ett  patriarkalt 

samhälle  där  mannen  utgjort  normen  och  kvinnan  undantaget  som  ”det  andra  könet”. 

Den  litteraturhistoriska  forskningen  bygger  till  stor  del  på  tradition  och  därmed  de 

manliga författarskapen, eftersom kvinnorna redan tidigt i historien blivit åsidosatta och 

sorterade  under  begreppet  kvinnolitteratur.  Kvinnligt  författarskap  ansågs  som  mindre 

värt och har alltid blivit bedömt utifrån en manlig måttstock. 

Förespråkarna  för  den  traditionellt  manliga  litterära  kanon,  där  männen  utgör  normen 

och kvinnorna undantaget, anser att den är hotad till sin existens (Williams 1997, s. 38). 

De är rädda för att det västerländska kulturarvet kommer att glömmas bort i och med att 

nya litterära strömningar vuxit fram som exempelvis feminismen och det mångkulturella 

samhället. Den amerikanske litteraturvetaren Harold Bloom är en av dessa förespråkare. 

Han  förordar  en  fortsatt  västerländsk  patriarkalisk  kanon  och  menar  att  kanon  är  ”en 

samling  tidlösa  och  universella  litterära  verk  som  har  stor  betydelse  för  vårt 

gemensamma  kulturarv”.  Hans  syn  ska  ses  utifrån  ett  kulturellt  perspektiv  menar 

Williams  då  debatten  i  USA  föregåtts  av  rasmotsättningar  och  ständig  invandring. 

Blooms  förslag  till  litterär  kanon  består  av  verk  skrivna  av  tjugotvå  män  och  fyra 

kvinnor. Han ger dessutom förslag på en utvidgad kanon bestående av ca 800 män och 

70 kvinnor (Williams 1997, s. 38). 

I  Sverige  har  vi  haft  en  relativt  stabil  kanon  som  inte  avsevärt  förändrats.  Samtal  och 

debatt  förs kontinuerligt utifrån  ideologiska och  feministiska perspektiv  för att påverka 

de processer som styr kanonbildning. Enligt Williams har den feministiska forskningen i 

Sverige  framför  allt  försökt  utvidga  befintlig  kanon  till  att  omfatta  fler  kvinnliga 

författare,  snarare  än  att  sortera  bort  redan  befintliga  kanoniska  författare  (Williams, 

1997, s. 38).
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Thavenius  (1999,  s. 133) menar att kanon är bestämd av sociala och kulturella krafter. 

En  kanon  blir  oftast  begränsad  och  inte  representativ  för  alla  grupper  i  samhället 

exempelvis  de  lägre  klasserna  och  kvinnorna.  Det  beror  på,  enligt  Thavenius,  att  de 

texter  som  väljs  ut  inte  är  allmängiltiga,  vilket  gör  att  exempelvis  populärlitteraturen 

aldrig kommer att ingå i en litterär kanon. Den anses varken vara tillräckligt kvalititativ 

utifrån de historiska och  litterära värderingar  som anses utgöra grunden  för bedömning 

av kanoniska verk eller socialt och kulturellt accepterad för att ingå i en kanon. 

Tvärtemot  vad Bloom menar  skriver Nordlund  (1998,  s.  78)  att  den  kanonlösa  skolan 

inte behöver hota någons litteraturarv. Hon menar att det leder till att lärare och författare 

av  läromedel  i  större utsträckning måste motivera sitt urval  av  skönlitteratur och ställa 

fler betydelsefulla frågor om syftet med valet. Eleverna har annars svårt att förstå varför 

texter av olika slag har överlevt  i  flera hundra år och  finner  ingen mening med att  läsa 

dessa  texter. Nordlund menar  vidare  att  det  fortfarande  återstår mycket  arbete med  att 

modernisera  läromedlen  och  den  feministiska  litteraturforskningen  kan  bidra  till  att 

förändra och utveckla den nu gällande tolkningstraditionen. 

Bergsten & Elleström  (2004, s. 3642) menar att poängen med en kanon är att: 

vara en sorts karta över den litterära terrängen med vars hjälp man kan hitta fram till de vackraste 

utsiktsplatserna, de mest nervkittlande ravinerna, de grönaste oaserna och de otäckaste djunglerna. 

Ritar man in för många stigar och punkter blir kartan oöverskådlig och fortsätter man att pricka in 

ytterligare lokaliteter bli den till slut obrukbar. Då kan man lika gärna slänga den och vandra helt 

fritt (Bergsten & Elleström, 2004, s. 37). 

De  menar  att  begreppet  kanon  i  sig  förordar  en  begränsning.  Individen  kan  inte 

tillgodogöra  sig  och  överblicka  ett  för  stort  omfång.  Frågan  är  då  vilken  litteratur  en 

kanon bör spegla? Bergsten och Elleström menar att man i en framtid får räkna med att 

en  kanon  kan  innehålla  skilda  kategorier  såsom  populärlitteratur  och  barn  och 

ungdomslitteratur. Här finns också litteratur som kan ses som klassiker inom respektive 

område och som borde lyftas fram. Svårigheten ligger  i att utse verk i den rika flora av 

litteratur som publiceras. 

Ett  exempel  på  en  nationell  litterär  kanon  är  den  som  finns  i Danmark  (Andersson & 

Kullberg, 2005,  s. 1314). Här har man beslutat att  införa en kanon med 15  författare. 

Alla  elever  ska  läsa  minst  ett  verk.  Utöver  denna  litteraturlista  finns  det 

rekommendationer av författare för grundskolan respektive gymnasiet. Viktigt att
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poängtera är att det i huvudlistan, bestående av 15 författare, endast finns två kvinnliga 

författare  representerade  i  grundskolan  och  en  på  gymnasiet. Många  har  ifrågasatt och 

kritiserat att så få kvinnliga författare finns representerade samt att författarna måste ha 

debuterat före 1965. Syftet med en dansk kanon är enligt Wivel (2006, s. 183) att värna 

den  danska  litteraturen och  det  danska kulturarvet. En kulturkamp  för  att  förhindra  att 

den danska  litteraturen  inte  helt och  hållet uppslukas av en  internationell kanon. Detta 

står i bjärt kontrast till Nordlunds (1998, s. 78) uppfattning, att en skola utan kanon inte 

alls  behöver  utarma  vårt  kulturarv,  utan  snarare  utmanar  och  ifrågasätter  lärarnas 

didaktiska perspektiv på val av litteratur och läromedel.
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3.  Syfte och frågeställning 
Varför  använder  lärare  den  litteratur  de  gör  i  svenskundervisningen  på  gymnasiet  och 

vilka  faktorer  påverkar  valet  av  litteratur?  Uppsatsen  har  självklart  inte  möjlighet  att 

belysa  hela  denna  stora och  viktiga  frågeställning. Det  begränsade  syftet  är  istället  att 

söka svar på några få av de frågor som är aktuella i sammanhanget, genom att belysa den 

litteratur som verkligen används i svenskundervisningen, lärarnas inspirationskällor samt 

målen  med  litteraturundervisningen.  Ett  speciellt  intresse  har  varit  att  studera 

litteraturvalet ur ett genusperspektiv och frågan om en litterär kanon. 

Syftet med uppsatsen är att studera följande frågeställningar: 

•  Vilken skönlitteratur använder lärarna i svenska på gymnasiet? 

•  Hur väljer lärarna skönlitteratur? Vilka är de källor som litteraturen hämtas ifrån? 

•  Tar lärarna hänsyn till genusperspektivet i val av skönlitteratur? 

•  Finns det något behov hos lärarna att införa en nationell litterär kanon?
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4.  Material och metod 
Undersökningen  har  genomförts  som  en  kvantitativ  studie  (enkätundersökning)  och 

omfattar samtliga lärare/respondenter som undervisar i ämnet svenska vid de kommunala 

gymnasieskolorna  i  Jönköping.  Namn  och  mejladresser  till  aktuella  lärare  inhämtades 

antingen  från skolornas  intranät eller genom personal på skolan. Innan undersökningen 

genomfördes  kontaktades  respektive  gymnasiechef  för  att  informeras  om  den  tänkta 

enkätstudien. 

Enkäten  (bilaga  1)  bestod  av  17  frågor  och  innehöll  inledningsvis  ett  avsnitt  med 

demografiska  uppgifter  såsom  ålder,  kön,  antal  tjänstgöringsår,  utbildning  och  vilket 

eller vilka gymnasieprogram som läraren undervisar på. De följande avsnitten behandlar 

vilken  skönlitteratur  (författare  och  titel)  läraren  använt  de  tre  senaste  åren  i  sin 

svenskundervisning,  syftet med  litteraturundervisningen  samt  vilka  källor  som använts 

vid valet av litteratur. 

Vidare består enkäten av två frågor avseende litterär kanon; a) på skolorna i dag och b) 

om  lärarna  anser  att  det  behövs  en  sådan  litteraturlista  i  skolan.  Avsnittet  innehåller 

också två frågor som berör elevernas inflytande på den litteratur som läses i skolan och 

om  de  har  möjlighet  att  fritt  välja  litteratur.  Enkäten  avslutas  med  en  begäran  om  att 

namnge två svenska och två utländska klassiker som respondenterna anser borde finnas 

med i en litterär kanon. 

I enkäten finns utrymme för respondenterna att lämna egna synpunkter och kommentarer 

under  respektive  frågeställning  samt  möjlighet  till  en  avslutande  övrig  kommentar. 

Respondenterna  har  också, om de  är  intresserade, möjlighet  att  ta  del  av  resultatet  när 

uppsatsen är klar och godkänd. 

Tillsammans med enkäten bifogades ett informationsbrev (bilaga 2). Där redogjordes för 

syftet med enkäten och uppsatsen samt  för de  forskningsetiska regler som gäller  för en 

enkätstudie.  Enkäterna  delades  ut  i  lärarnas  postfack  och  på  varje  skola  utsågs  en 

kontaktperson som samlade ihop de besvarade enkäterna. 

Enkäten  skickades  ut  till  69  lärare  varav  51  (74 %)  kvinnor  och  18  (26 %) män.  En 

påminnelse skickades ut till de som ännu inte besvarat enkäten när tiden för inlämning av 

enkäten gått ut.
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Innan enkätens slutgiltiga utformning fastställdes, gjordes en pilotundersökning för att få 

en  uppfattning  om  frågornas  förståbarhet  och  därigenom  undvika  missförstånd  och 

felaktiga  frågekonstruktioner. Två personer kom med konstruktiva ändringsförslag som 

togs tillvara i den slutgiltiga enkäten. 

Av  de  utsända  enkäterna  besvarade  21  lärare  enkäten.  Dessa  kom  att  utgöra  det 

slutgiltiga  antalet  respondenter,  vilket motsvarar  30 %  av  det  totala  antalet  utskickade 

enkäter. Det fanns olika skäl till bortfallet och berodde i första hand på respondenternas 

tidsbrist, där lärarnas arbetsbelastning alltid varit mycket hög i december månad. 

Enkätens  utformning  tar  inte  specifikt  upp  frågan  om  respondenterna  har  ett 

genusperspektiv i valet av skönlitteratur. Detta har gjorts medvetet för att i första hand se 

vilken  skönlitteratur  som verkligen används och utifrån  respondenternas  svar diskutera 

om det finns ett genusperspektiv i litteraturundervisningen. 

Valet  av  metod  baseras  på  en  totalundersökning  av  de  lärare  som  undervisar  i  ämnet 

svenska på  fyra gymnasieskolor  i  Jönköping. Syftet har  i  första hand  varit  att  samla  in 

demografiska  uppgifter  om  lärarna  såsom  ålder,  kön,  antal  tjänstgöringsår  och 

utbildning.  Syftet  har  också  varit  att  undersöka  vilken  skönlitteratur  som  används  i 

svenskundervisningen,  målsättningen  med  litteraturundervisningen  samt  förslag  på  en 

litterär kanon. I och med att insamlandet av kvantitativa uppgifter således är större än de 

kvalitativa  har  jag  som  metod  valt  enkäten.  Resultatet  består  således  av  statistiska 

uppgifter som jag till största delen redovisar  i figurer och tabeller. Hade mitt syfte varit 

att få en uppfattning om vad lärarna känslomässigt anser om litteraturundervisningen ur 

ett  genusperspektiv  samt  en  litterär  kanon  hade  jag  istället  valt  en  kvalitativ  metod. 

Syftet  har  därmed  varit  avgörande  för  val  av  metod:  att  kvantitativt  kunna  mäta  och 

kartlägga valet av skönlitteratur och de faktorer som ligger till grund för valet. 

4.1  Forskningsetik 

I  arbetet med  enkätstudien  har  jag  tagit  hänsyn  till  forskningsetiska  anvisningar  enligt 

Johansson & Svedner (2001, s. 38). 

•  Deltagarna  skall  erhålla  en  rättvisande  och  begriplig  beskrivning  av 
undersökningsmetoderna och undersökningens syften. 

•  Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få 
sina frågor sanningsenligt besvarade. 

•  Deltagarna  skall  upplysas  om  att  de  kan  avböja  att  delta  eller  avbryta  sin medverkan 
utan negativa följder.
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•  Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten 
ska det  inte vara möjligt att  identifiera vare sig  förskola/skola,  lärare eller elever/barn. 
Om man överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd 
från  alla  berörda:  personalen  på  skolan,  eleverna  och  deras  föräldrar  och  eventuellt 
andra. 

•  Om deltagarna  inte är myndiga skall målsman informeras och  tillfrågas om eleven  får 
medverka (Johansson & Svedner, 2001, s. 38). 

I  informationsbrevet  som  bifogades  enkäten  har  respondenterna  informerats  om  syftet 

med  enkätstudien  och  uppsatsen. Enkäten  har  varit  frivillig  att  besvara  och  deltagarna 

har  haft  möjlighet  att  ställa  frågor  vid  enventuella  oklarheter.  Samtliga  enkäter  har 

behandlats konfidentiellt och hanterats med bibehållen anonymitet.
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5.  Resultat 
Behandlingen  av  data  har  bearbetats  och  sammanställts  med  hjälp  av  programvaran 

Excel. Resultatet  redovisas  både  i  form  av  figurer,  tabeller  och  löpande  text. Resultat 

delen innehåller inga generella slutsatser, utan beskriver utfallet objektivt och neutralt. 

5.1  Demografiska uppgifter 

De utsända enkäterna besvarades av 21 lärare, 9 män och 11 kvinnor, med en medelålder 

av  43,4  år  där  den  yngsta  är  24  år  och  den  äldsta  65  år.  Fördelningen  av  antalet 

respondenter  med  avseende  på  ålder  framgår  av  figur  1.  Åldersstrukturen  var  jämt 

fördelad med två svarande i respektive åldersgrupp förutom i åldersgruppen 3135 år och 

6165 år där antalet respondenter var 3 st. 

Åldersfördelning respondenter 

0 

1 

2 

3 

4 

2025  2630  3135  3640  4145  4650  5155  5660  6165  6670 

Åldersgrupper 

A
nt
al
 re

sp
on

de
nt
er
 

Figur 5:1  Antal respondenter fördelade på åldersgrupper. 

I  förhållande  till  det  totala  antalet  utskickade  enkäter  (69  st)  har  fler  män  än  kvinnor 

besvarat enkäten; 50 % av männen och 22 % av kvinnorna. Vad gäller könsfördelningen 

hos de som besvarade enkäten var den jämnt fördelad, 48 % män och 52 % kvinnor. 

Respondenternas  antal  yrkesverksamma  år  som  lärare  framgår  av  figur  5:2.  Figuren 

visar, att flertalet av de lärare som besvarat enkäten, 48 %, varit verksamma 010 år och 

25 % längre än 26 år. Detta ger ett medelvärde i antal tjänsteår på 17,1 år. Det kan
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vidare noteras att  av respondenterna återfanns  ingen lärare verksam  i tidsintervallet 11 

15 år och endast en lärare hade arbetat i 2125 år. 
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Figur 5:2 Antal yrkesverksamma år. 

Samtliga  respondenter  var  behöriga  att  undervisa  i  ämnet  svenska  på  gymnasiet. 

Fördelningen av respondenterna på  respektive gymnasieprogram  framgår av  tabell 5:1. 

Av tabellen framgår vilket eller vilka gymnasieprogram som respondenterna undervisar 

på  i  ämnet  svenska.  Hälften  av  lärarna,  11  personer,  undervisar  på  flera 

gymnasieprogram. Samhällsvetenskapsprogrammet har  flest  respondenter, 7  lärare, och 

energiprogrammet en lärare. 

Tabell 5:1 Fördelning av antalet respondenter på respektive gymnasieprogram 

Gymnasieprogram  Antal 
respondenter 

SP, Samhällsvetenskapsprogrammet  7 
ES, Estetiska programmet  5 
NV, Naturvetenskapsprogrammet  4 
FP, Fordonsprogrammet  3 
IB, International Baccalaureate  3 
BP, Byggprogrammet  2 
HR, Hotell och Restaurangprogrammet  2 
BF, Barn & Fritidsprogrammet  2 
MP, Medieprogrammet  2 
HP, Handels och Administrationsprogrammet  1 
EC, Elprogrammet  1 
OP, Omvårdnadsprogrammet  1 
EN, Energiprogrammet  1
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5.2  Val av skönlitteratur i svenskundervisningen 

Frågorna  8,  9  och  10  behandlar  valet  av  skönlitteratur  i  skolan,  syftet  med 

litteraturundervisningen  samt  vilka  källor  läraren  använder  när  hon/han  väljer  ut  den 

litteratur som används i svenskundervisningen. 

Fråga 8.  Vilken  skönlitteratur  har  du  använt  dig  av  i  svenskundervisningen  de 

tre senaste åren? 

Arton  respondenter  redovisade  93  olika  författare  och  110  olika  titlar  som  använts  i 

undervisningen de tre senaste åren. Tre respondenter har avstått från att besvara  frågan 

men  lämnat  kommentarer.  Tabell  5:2  visar  de  7  författare  som  flest  respondenter  har 

använt i sin undervisning de tre senaste åren. 

Tabell 5:2 Lista över de sju mest representerade författarna de tre senaste åren 

Författare  Titel  Antal 
resp.  Gymnasieprogram  Manlig 

författare 
Kvinnlig 
författare 

Jan Guillou  Ondskan, Arnböckerna  7  BP, HR, NV, EN, SP  1 

August Strindberg  Hemsöborna, Röda rummet, Fadren, 
Fröken Juli, Ett drömspel 

7  EC, BF, NV, EN, IB, SP, ES  1 

Voltaire  Candide  6  MP, NV, EN, IB, SP, ES  1 

Johanna Thydell  I taket lyser stjärnorna, 
Det fattas en tärning 

6  HR, SP, ES  1 

Jonas H Khemiri  Ett öga rött  6  HP, FP, SP, BF, IB, ES  1 

Hjalmar Söderberg  Doktor Glas, Den allvarsamma leken  5  EC, BF, IB, SP, ES, NV, MP  1 

Viktor Rydberg  Singoalla  5  EC, BF, IB, NV, MP, SP  1 

Resultatet  visar  att  respondenterna  använt  sig  av  samma  författare men  av  olika  titlar. 

Gemensamt  är  dock  att  de  aktuella  författarna  finns  representerade  på  flertalet  av  de 

yrkes och studieförberedande programmen. Undantaget är Johanna Thydell som endast 

har  använts  på  tre  av  programmen  nämligen  hotell  och  restaurang, 

samhällsvetenskapliga och estetiska. Hon är den enda kvinnliga författaren som återfinns 

i toppen av listan, se tabell 5:2. 

Respondenterna har utöver svaren lämnat följande kommentarer: ”Den av mig beskrivna 

listan är omfattande och varierande beroende på att eleverna ofta får välja mellan 1030 

olika författare från en epok eller tid eller typ. Detta gör att alla elever  inte har  läst alla 

böcker”. Jag har endast angivit de titlar som varit obligatorisk läsning för alla och
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endast hela  verk. Förutom de  titlar  som varit obligatorisk  läsning  tillkommer utdrag ur 

texter  och  noveller.  Det  förekommer  också  skönlitteratur  som  är  knuten  till  elevernas 

karaktärsämnen och därmed färgade av ett specifikt program”. En av lärarna väljer texter 

utifrån olika läroböcker och antologier. 

Litteraturlistan över författare och titlar är bifogad uppsatsen i sin helhet, se bilaga 3. 

Fråga 9.  Rangordna  på  en  skala  13  dina  tre  huvudsyften  med  litteratur 

undervisningen. 

Respondenterna ombads  i  enkäten  att  rangordna, på en  skala 13,  sina  tre huvudsyften 

med  litteraturundervisningen.  I  tabell  5:3  redovisas  rangordningen.  Elva  av 

respondenterna, 52 %, har angett att  läslust och fantasi har haft högsta prioritet. I andra 

hand kommer litterär allmänbildning, 8 respondenter, och att utveckla språklig förmåga, 

7 respondenter. I tredje hand handlar syftet med litteraturundervisningen om att ge insikt 

i idéströmningar och existensiella frågor, 7 respondenter. 

Tabell 5:3 Lärarnas rangordning av syftet med litteraturundervisningen 

Antal respondenter 

Syfte med litteraturundervisningen  Rang 1  Rang 2  Rang 3 

Läslust/fantasi  11  2  5 

Personlighetsutvecklande  5  5  5 

Litterär allmänbildning  1  8 

Kulturarv  1  3  1 

Insikt i idéströmningar och existensiella frågor  3  7 

Utveckla språklig förmåga  1  7  2 

Omvärldskunskap  1  3  1 

Då  fyra  respondenter  valt  att  rangordna varje  syfte med  litteraturundervisningen på  en 

skala mellan 1 och 3  har detta fått  till  följd att antalet svar överstiger antalet svarande. 

Två lärare har inte besvarat frågan. 

Respondenterna har utöver svaren lämnat följande kommentarer: ”Det har varit svårt att 

rangordna alternativen eftersom de anses vara lika viktiga” eller ”är beroende av vilken 

kurs  i svenska det gäller”. En annan kommentar är att ”alternativen liknar varandra och 

varit svåra att skilja åt”.
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Fråga 10.  Hur  väljer  du  ut  den  skönlitteratur  du  använder  i  undervisningen? 

Vilka är dina källor? 

Resultatet  i  tabell  5:4  visar  att  respondenterna  anser  att  lärarkolleger  (14)  är  den mest 

använda källan vid val av skönlitteratur, följt  av eleverna (13), skolbiblioteket (13) och 

svenskinstitutionen på skolan (12). Tre av respondenterna har  inte besvarat  frågan men 

gett synpunkter. Två av respondenterna anser att frågan består av två frågor och därmed 

varit svår att besvara. 

Tabell 5:4 Vilka källor används vid val av skönlitteratur? 

Källa  Antal 
respondenter 

Svenskinstitutionen på skolan  12 

Barnboksjury  0 

BTJ, Bibliotekstjänst  1 

På rekommendationer  9 

Eleverna  13 

Skolbiblioteket  13 

Augustpriset  6 

Lärarkollegor  14 

Utöver  de  alternativ  som  fanns  angivet  i  enkäten  har  andra  källor  angetts  av 

respondenterna  som  t  ex  Akademibokhandeln,  recensioner  i  tidskrifter,  tidningen  VI, 

TV,  egna  uppslag  och  eget  läsande,  läroböcker  samt  klassuppsättningar  som  finns  i 

skolan.  På  ett  av  gymnasieprogrammen  används  en  lista  av  skönlitterära  verk  och 

författare som anses tillgodose programmets behov av litteratur.
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5.3  Litterär kanon 

Frågorna 11, 12, 13, 14 och 15 behandlar om det  finns någon normerad  litteraturlista  i 

skolan i dag och respektive om en sådan behövs. 

Fråga 11.  Finns  det  någon  normerad  litteraturlista  (kanon)  på  din  skola  över 

litteratur som bör användas i undervisningen? 

Responenterna anger att det inte finns någon bestämd kanon i skolan. En respondent har 

valt  att  inte besvara  frågan, en  har  svarat  ja och en  har  svarat  ”på sätt och vis”. Av de 

kommentarer och synpunkter respondenterna givit  framgår det dock att det finns någon 

form av lista över litteratur som bör läsas. De menar att den listan utgör en dold agenda, 

en  outtalad  kanon  eller  rekommendation  i  skolan  av  vad  som  är  god  litteratur  och 

fungerar  i klassrummet. Någon respondent anser att klassuppsättningar av skönlitteratur 

kan räknas som en form av litterär kanon och att texterna i läroböckerna som används  i 

undervisningen i sig utgör en  form av kanon. En av respondenterna är starkt kritisk till 

att införa en litterär kanon och anser att det är ”tur att vi slipper det”. 

Fråga 12.  Anser du att det behövs en normerad litteraturlista? 

Liksom  i  fråga  11  anger  16  respondenter  att  en  normerad  litteraturlista  inte  behövs  i 

skolan. Tre har svarat att det behövs en litteraturlista, 1 har svarat vet ej och 1 har svarat 

nja.  De  som  anser  att  en  kanon  inte  behövs  i  skolan,  menar  att  en  utbildad  lärare  i 

svenska själv ska kunna göra den bedömningen och i samråd med eleverna välja lämplig 

litteratur.  De  anser  också  att  införandet  av  en  kanon  är  att  underskatta  lärarnas 

kompetens  och  trovärdighet. Möjligtvis  skulle  en  klassikermeny  av  modern  litteratur 

listas för att underlätta valet av god skönlitteratur. 

Fråga 13.  Har eleverna inflytande på den litteratur som läses i skolan? 

Sexton av respondenterna anser att eleverna till stor del har  inflytande på den  litteratur 

som  läses  i  skolan. Litteraturen  väljs  inom  vissa  givna  ramar  beroende  på  vilken  kurs 

eleverna läser eller vilken litteraturhistorisk epok som studeras. Litteraturen väljs ofta i
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samråd med eleverna och utifrån dessa samtal presenteras alternativ att välja mellan. På 

ett  av  gymnasieprogrammen  har  eleverna  inte  något  inflytande  på  den  litteratur  som 

läses, vilket beror på att det finns en föreskriven lista över litteratur som skall användas. 

Fråga 14.  Har eleverna möjlighet att fritt välja litteratur? 

Svaret på denna  fråga är  nära  sammankopplad med  fråga 13. Tretton respondenter har 

svarat att  eleverna har möjlighet att  fritt välja  litteratur, 3  svarar nej och 5  svarar både 

och. Utifrån  de många  synpunkter  som respondenterna givit  visar  det  sig  att  det  finns 

visst  utrymme  för  eleverna  att  välja  litteratur  men  att  det  beror  dels  på  syftet  med 

litteraturundervisningen och dels på vilken kurs i svenska som avses. Är lärarnas syfte att 

stimulera  läslust och förbättra läsförståelsen har eleverna större möjlighet att välja  fritt. 

Respondenterna  menar  att  ibland  behövs  det  fria  valet  såsom  en  extra  utmaning,  och 

ibland  behövs gemensam  läsning  för att dela upplevelser och  för att gemensamt  kunna 

analysera innehållet. Flera respondenter har angett att de ofta presenterar några titlar som 

eleverna  kan  välja  emellan.  En  respondent  påpekar  vikten  av  att  en  lärare  i  svenska 

måste visa på litteratur som vidgar elevernas perspektiv och öppnar upp för nya insikter. 

Fråga 15.  Nämn två svenska och två utländska klassiker som du anser borde vara 

med i en litterär kanon? 

Respondenterna  fick möjlighet att namnge två svenska och två utländska klassiker som 

de  anser  borde  finnas  med  i  en  litterär  kanon.  Tabell  5:5  visar  resultatet  av 

respondenternas  förslag  till  författare  och  titlar.  Tabellen  är  sorterad  efter  kolumnen 

antalet  respondenter.  Först  i  listan  redovisas  de  svenska  klassikerna  och  därefter  de 

utländska. Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga och En Herrgårdssägen angavs av flest 

respondenter (6).
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Tabell 5:5 Förslag på svenska och utländska författare och titlar i en litterär kanon 

Författare  Titel  Antal  Manlig  Kvinnlig 
respondenter  författare  författare 

Svensk 
Selma Lagerlöf  Gösta Berlings Saga, En herrgårdssägen  6  1 
August Strindberg  Tjänstekvinnans son, Röda rummet  5  1 
Hjalmar Söderberg  Doktor Glas, Den allvarsamma leken  5  1 
Wilhelm Moberg  Utvandrarna  3  1 
Per Lagerkvist  Dvärgen, Gäst hos verkligheten  2  1 
Göran Tunström  Juloratoriet  1  1 
C J L Almqvist  Det går an  1  1 
Erik Johan Stagnelius  Valda dikter  1  1 
Moa Martinson  Valfritt verk  1  1 

Utländsk 
William Shakespeare  Romeo och Julia, Hamlet  3  1 
Franz Kafka  Processen, Förvandlingen  3  1 
Fjordor Dostojevski  Brott och Straff  2  1 
Jorge Luz Borges  Fiktioner  2  1 
Voltaire  Candide  2  1 
William Defoe  Robinson Crusoe  2  1 
Charles Dickens  Oliver Twist  2  1 
Alexander Solzjenitsyn  En dag i Ivan Denisovitjs liv  1  1 
John Steinbeck  Möss och människor  1  1 
Josef Conrad  Mörkrets hjärta  1  1 
Gustave Flaubert  Madame Bovary  1  1 

Bibeln  1  1 
Erich Remarque  På västfronten intet nytt  1  1 
William Golding  Valfritt verk  1  1 
Albert Camus  Främlingen  1  1 
JRR Tolkien  Sagan om ringen  1  1 
Ernest Hemingway  Valfritt verk  1  1 
Summa  24  2 

Sex  respondenter  har  inte  besvarat  frågan  eftersom  de  anser  att  det  inte  behövs  en 

normerad  litteraturlista  i  skolan  (se  fråga  12)  och  därmed  inte  finner  anledning  att 

namnge  någon  författare  eller  titel. Tabellen  innehåller  förslag på 9  svenska  författare 

och 19 titlar och visar att  lärarna  i  stort sett har samma uppfattning om vilka  författare 

och titlar som bör finnas med i en litterär kanon. De utländska klassikerna är mer spridda 

till  antalet  och  här  visar  lärarna  en  skillnad  i  uppfattning  om  vilken  litteratur  som  bör 

ingå  i  en kanon. Liksom  i  fråga 8 är  författargruppen mansdominerad. Selma Lagerlöf 

och Moa Martinson är de enda kvinnliga författarna som återfinns bland de 26 verk som 

namngivits.
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Fråga 16.  Övriga synpunkter 

Enkäten  avslutades  med  att  respondenterna  fick  möjlighet  att  fritt  lämna  övriga 

kommentarer och synpunkter  inom berörda områden. Några av lärarna påpekade att det 

är  svårt  idag  att  få eleverna att  läsa  litteratur då de hellre  väljer  film. Det har  skett  en 

förskjutning  från  text  i  form  av  litteratur  till  text  i  form  av bild  och  film  (det  vidgade 

textbegreppet). En respondent ansåg det viktigt och intressant att diskutera med eleverna 

varför  det  är  viktigt  att  läsa  och  på  så  vis  öka  förståelsen  för  syftet  med 

litteraturundervisningen. 

En  gemensam  uppfattning  hos  respondenterna  var  att  det  inte  behövs  någon  litterär 

kanon. En av respondenterna visade sig  starkt kritisk till  införande av en  litterär kanon 

och överväger att sluta som lärare om en sådan införs. 

Vart  tog  genusperspektivet  vägen?  har  en  av  respondenterna  kommenterat.  En  annan 

respondent  skriver  att om  en  litterär  kanon  sett  ur  ett  genusperspektiv  skulle  namnges 

skulle författare som Virginia Woolf och Edit Södergran finnas med.
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6.  Diskussion 
Skolans  allmänna  mål  och  riktlinjer  presenterar  tydligt  den  värdegrund  som  ska 

genomsyra skolans arbete. Det är därför viktigt att se, att svenskundervisningen syftar till 

att ge eleverna insikt  i och stärka den personliga identiteten samt det meningsfulla med 

att  lära  sig  svenska  språket,  utifrån  värdegrunden  och  de  mål  som  finns  angivet  i 

kursplanen.  Debatten  om  jämställdhet  och  genus  har  fått  ökad  betydelse  i  skolan  de 

senaste åren. Skolan har i uppdrag att motverka traditionella könsmönster och ge flickor 

och pojkar lika förutsättningar att växa och utveckla sina färdigheter som individer. 

Målsättningen  med  undersökningen  har  varit  att  undersöka  vilken  litteratur  lärarna  i 

svenska på gymnasiet använder  i sin undervisning och vilka faktorer som ligger bakom 

de  val  som  görs.  De  demografiska  uppgifter  som  redovisas  såsom  ålder,  kön,  antal 

tjänstgöringsår och utbildning ska i detta sammanhang ses som bakgrundsinformation till 

undersökningen  och  av  betydelse  för  att  tolka  resultatet. Hade  tid  funnits  skulle  dessa 

uppgifter i sig vara intressanta att diskutera i förhållande till övriga resultat men har legat 

utanför målsättningen med denna uppsats. 

En pilotundersökning med syfte att i förväg granska frågorna i enkäten genomfördes men 

på grund av att skolornas mejlsystem  inte  fungerade kunde endast  två av  fem personer 

komma  med  ändringsförslag  och  kommentarer.  Utifrån  några  av  respondenternas 

synpunkter  på  enkätens  utformning,  måste  det  därför  anses  önskvärt  att 

pilotundersökningen  fått  genomföras  i  sin  helhet  så  att  fler  personer  fått  komma med 

synpunkter för att ytterligare säkerställa kvaliten på enkäten. 

Enkäten skickades ut till samtliga lärare i svenska vid de kommunala gymnasieskolorna i 

Jönköping. Endast  30 %  av  de utskickade  enkäterna  besvarades. Ett  av  skälen  till den 

låga  svarsfrekvensen  har  varit  lärarnas  höga  arbetsbelastning  i  december  månad  innan 

terminsavslut.  Ett  annat  skäl,  som en  av  respondentern  påpekade,  var  att  en  fråga  var 

alltför omfattande att svara på och att svarsalternativen i en fråga var svåra att skilja åt. 

Även  fråga  9  måste  anses  ha  varit  för  komplicerad.  Respondenterna  ombads  att 

rangordna syftet med litteraturundervisningen, vilket hänger nära samman med valet av 

skönlitteratur  och  finns  med  i  debatten  om  en  litterär  kanon.  Två  lärare  hade  inte 

besvarat frågan och fyra lärare hade rangordnat fler än tre alternativ, vilket visar att
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alternativen var  för otydligt  formulerade och hade behövts  förklaras. Det  skulle kanske 

varit  möjligt  att  bara  ha  fyra  alternativ  och  rangordnat  dessa. Med  tanke  på  det  stora 

bortfallet  kan  inga  generella  slutsatser  dras,  men  respondenterna  har  ändå  presenterat 

många intressanta och värdefulla synpunkter att analysera och diskutera. 

När det gäller  studiens  reliabilitet måste den anses  som god med  tanke på att de  flesta 

frågornas resultat kan upprepas med god överensstämmelse. Några av frågornas validitet 

kan  däremot  ifrågasättas  med  tanke  på  svårigheten  att  besvara  dem.  Frågorna  mäter 

därmed inte det som frågorna avsåg att mäta. 

Erfarenheten  inom yrket  varierade alltifrån  nyutexaminerade  lärare  till  lärare med  lång 

erfarenhet, vilket ger ett intressant utfall på svaren. Både Svedner (1999) och Nordlund 

(1998)  beskriver  svenskämnets  utveckling  och  hur  synen  på  skönlitteratur  i  skolan  har 

förändrats under årens lopp, vilket också kan urskiljas av respondenternas val av litterära 

texter.  De  yngre  respondenterna  har  i  större  utsträckning  än  de  äldre  valt  litteratur 

skriven under senare hälften av 1900talet och visar att det föreligger en skillnad på den 

litteratur  som  väljs.  Detta  kan  bero  på  det  syfte  som  läraren  har  med  undervisningen, 

men  kan  också  betyda  att  läraren  väljer  olika  litteratur  på  grund  av 

gymnasieprogrammens inriktning. 

Vid  val  av  skönlitteratur  visar  respondenterna  en  omfattande  lista  av  skönlitterära 

författare och titlar som använts i svenskundervisningen. Intressant är att notera att de sju 

författare  som  återfinns  i  toppen  av  listan  är  representerade  på  flertalet 

gymnasieprogram. De skulle därmed kunna sägas ingå i en outtalad kanon över litteratur 

som alla bör känna till och  läsa, detta trots att  flertalet respondenter angivit att det  inte 

finns  någon  litterär  kanon.  En  trolig  orsak  till  utfallet  är  att  den  angivna  litteraturen 

överenstämmer  med  de  syften  som  respondenterna  angivit.  Det  kan  vara  så  att  Jan 

Guillou,  Jonas Hassan Khemiri  och  Johanna Thydell  är  författare  som används  för  att 

stimulera  läslust  och  fantasi,  med  viss  reservation  för  att  denna  fråga  inte  gav  så  gott 

resultat i undersökningen. 

Frågan om en  litterär kanon är mycket aktuell med tanke på genus. Flertalet av  lärarna 

anser att det inte finns någon litterär kanon i skolan och att en sådan inte heller behövs. 

De anser, att införandet av en kanon, är att underskatta lärarnas yrkeskompetens. Läraren 

ska  kunna,  i  samråd med  eleven  och  utifrån  syftet med  undervisningen,  göra  en  egen 

bedömning av vad som är lämplig litteratur. En av lärarna var så starkt kritisk till en
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nationell  litterär  kanon  att  hon/han  skulle  överväga  att  sluta  som  lärare  om  en  sådan 

införs. Trots det  framgår det av  studien att det  finns  författare och verk  som bör  läsas, 

egentligen  en  dold  kanon. Men  när  det  samtidigt  inte  finns  ett  representativt  urval  av 

kvinnliga  författare  i  svenskundervisningen,  skulle  ett  argument  för  en  litterär  kanon 

kunna  vara  ett  sätt  att  styra  valet  av  litteratur och därmed  se  till  att  andelen  kvinnliga 

författare ökar. 

Bloom (Williams, 1997), en av förespråkarna för en traditionell litterär kanon, uttrycker 

sin  oro över  att  det mansdominerade  västerländska kulturarvet  är  hotat  i  och med den 

ökande  mängd  skönlitteratur  som  publiceras,  till  förmån  för  bland  annat 

populärlitteraturen  och  kvinnligt  författarskap.  Nordlunds  (1998)  kritik  mot  en  kanon 

kan  vara  befogad,  liksom  att  den  behöver  förändras  och  förnyas  för  att  motsvara 

samhällsutvecklingen och  tilltala  nya generationer. Det är viktigt att  som pedagog hela 

tiden ställa sig  fråga vem undervisar  jag? och varför? Respondenternas uppfattning om 

införandet  av  en  litterär  kanon,  är  kanske  att  undervärdera  lärarnas  kompetens  och 

lämplighet. Det kan dock finnas vissa fördelar med en lista över användbar litteratur som 

ett stöd i att uppfylla målen och syftet med litteraturundervisningen inom olika genrer. 

Studien visar att det verkar inte finnas något eller ett väldigt litet genusperspektiv i valet 

av skönlitteratur. Totalt sett är den manliga dominansen mycket stor. Endast 25 % består 

av  litteratur  skriven  av  kvinnliga  författare.  En  farhåga  var  att  det  är mer  ovanligt  än 

vanligt  att  lärarna  i  litteraturundervisningen  aktivt  beaktar  ett  jämlikhetsperspektiv  vad 

avser  författare  och  innehåll  när  de  ska  arbeta  med  skönlitteratur  i  skolan.  Detta 

förhållande besannades också. Det är fortfarande en klar dominans av manliga författare. 

Jan Guillous Ondskan  och Voltaries Candide  är  berättelser  som kan  förstärka manliga 

föreställningar  och  kan  vara  könskonserverande  med  tanke  på  att  de  innehåller 

övervägande  manliga  karaktärer  och  en  hel  del  våld  och  jag  ställer  mig  frågande  till 

vilken bild av manlighet skolan vill förmedla. Valet av litteratur beror naturligtvis också 

på den didaktiska situationen, vilket syfte läraren har med litteraturläsningen. 

Litteraturlistan  består  till  största  delen  av  skönlitteratur  från  1900talet  och  är  den  tid 

som kvinnorna får och tar alltmer plats inom litteraturen. Därför är det anmärkningsvärt 

att så få av dessa ”nya” kvinnliga författare används i undervisningen. Ingen av lärarna 

har  till exempel använt Moa Martinson  i  sin undervisning som ändå visar på kvinnliga 

förhållanden förr och är en av våra stora svenska arbetarförfattare. Utifrån Brinks
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undersökning  om  hur  lärare  och  litteraturvetare  ser  på  ämnet  svenska  och 

kulturarvsfrågor,  anses  Moa  Martinson  vara  en  av  de  viktigaste  författarna  att  läsa  i 

gymnasieskolan (Andersson & Kullberg, 2005, s. 15). 

Johanna Thydell  är  således  den  enda  topplacerade kvinnliga  författaren  av  de  sju  som 

återfinns  högst upp på  listan. Hon användes på  tre program nämligen programmen  för 

hotell och restaurang, samhällsvetenskaplig och estetisk. En anledning till detta kan vara 

att dessa program till stor del attraherar fler flickor än pojkar. Enligt  litteraturlistan i sin 

helhet  återfinns  dock  ganska  högt  upp  kvinnliga  författare  såsom Mary  Shelley,  Sara 

Kadefors och Selma Lagerlöf, vilket ger en viss balans mellan könen. 

Är  det  då  inte  intressant  att  på  mansdominerade  program  läsa  litteratur  skriven  av 

kvinnor? Skulle det inte finnas mycket att lära för pojkar av vad kvinnor skriver? Är den 

litterär synen på kvinnligt författarskap ifrågasatt? Moller Jensen (Williams, 1997, s. 54) 

skriver: 

Såväl i kvinnors som i mäns litteratur är det ett kön som talar. Om man vill veta vad det 

talar  om och  på  vilket  sätt,  är  den  första  förutsättningen  förmågan att  uppfatta  att  ett 

manligt författarskap inte bara talar om det allmänmänskliga i kulturen, utan också talar 

å ett bestämt köns vägnar, och att ett kvinnligt författarskap inte endast talar i egen sak, 

utan även generellt om det mänskliga i kulturen. (Williams, 1997, s. 54). 

Utifrån  citatet  ovan  borde  det  vara  intressant  för  var  och  en  att  få  inblick  i  kvinnors 

allmänmänskliga författarskap, som behandlar frågor om både män och kvinnor. Därmed 

skulle  en  bättre  balans  skapas  mellan  kvinnligt  och  manligt  urval.  Likaväl  som  Jan 

Guillou, August Strindberg och Voltaire återfinns  i  toppen av  listan,  borde exempelvis 

författare som Virginia Woolf, Moa Martinsson och Åsa Larsson  finnas representerade 

där. 

Gör  det  någon  skillnad  för  eleverna hur  valet  av  skönlitteratur  ser  ut  i  skolan  och  kan 

valet  påverka  och  utmana  elevernas  föreställningar  om  kvinnligt  och  manligt  och 

utveckla  dem  som  individer  för  att  nå  ett  mer  jämställt  samhälle?  Liksom Nordlund 

(1998,  s.  78)  anser,  borde det  ha  betydelse  och det  finns  ett  behov  av  att  utveckla  det 

material som används i skolans undervisning för att motverka traditionella könsmönster. 

Värt  att  notera  är  att  både  Johanna  Thydell  och  Jonas  Hassan  Khemiri  är  två  unga, 

nydanande författare som ges stort utrymme i undervisningen och som måste anses vara 

goda  exempel  på  modern  litteratur  som  tilltalar  eleverna,  i  förhållande  till  gammal 

litteratur.
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Vilken betydelse  har då målen  i  kursplanen  för  svenska A och B när det gäller  val  av 

litteratur  i skolan?  I  kursplanerna  finns  tydligt  angivet  om vad  som  ska  tas  upp  inom 

respektive kurs och område. Som Williams (1997) påpekar har kvinnliga  författare inte 

uppmärksammats  i  samma  utsträckning  som  de  manliga  och  i  de  litteraturhistoriska 

böcker som används beskriver företrädesvis manligt författarskap. Kan det mot bakgrund 

av detta vara så att målen för kurserna i svenska A och B inte stämmer överens med de 

övergripande värdegrundsmål som finns i läroplanen och därmed försvårar införandet av 

ett  genusperspektiv  i  svenskundervisningen?  Eller  handlar  det  mer  om  didaktiska 

frågeställningar  i  svenskämnets  litteraturundervisning,  exempelvis  de  begränsade 

resurser som finns att tillgå i form av tillgänglig litteratur? 

Vilka  är  aktörerna  som  påverkar  lärarna  i  valet  av  litteratur?  Resultatet  visar  att 

lärarkollegor,  elever,  skolbibliotek  och  svenskinstitutionen  är  de  källor  som  används 

mest.  Detta  visar  att  eleverna  har  ett  inflytande  över  den  litteratur  som  läses  och  att 

lärarna utgår  från elevernas kunskap och erfarenheter, vilket måste anses  som positivt. 

Precis  som  Molloy  (1996)  beskriver,  finns  det  faktorer  i  skolans  verksamhet  som 

begränsar utbudet av litteratur. Av studien framgår inte vilka resurser lärarna har tillgång 

till  i  form  av  klassuppsättningar  och  läromedel  och  i  vilken  utsträckning  det  påverkar 

valet  av  böcker.  Men  med  tanke  på  skolans  minskade  möjligheter,  är  lärarna  i  stor 

utsträckning hänvisade till den skönlitteratur som finns på skolorna. 

Resultatet  som  framkommit  i  undersökningen  kan  inte  generaliseras  på  grund  av  det 

stora  bortfallet.  Det  skulle  dock  vara  intressant,  om  fler  besvarat  enkäten  och mer  tid 

funnits  till  förfogande,  att  fördjupa  sig  i  och  diskuterat  ett  mer  omfattande  resultat.  I 

framtiden skulle det vara spännande att forska vidare i vilken omfattning läroplaner och 

kursplaner påverkar  faktorer som är avgörande  för valet av  skönlitteratur,  inte minst ur 

ett genusperspektiv.
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