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Detta är en undersökning angående de faktorer som styr lärarnas val av skönlitteratur på 

gymnasiet samt hur ett införande av en litterär kanon skulle påverka deras yrkesutövning.  

Syftet med uppsatsen är att se hur gymnasielärare kopplar sina val av skönlitteratur till 

styrdokumenten samt hur de resonerar kring ett införande av en litterär kanon. 

En kvalitativ undersökning har gjorts genom intervjuer med fem lärare på en gymnasieskola i 

södra Sverige. Utgångspunkt för uppsatsen är följande frågeställningar:  

 Vad styr lärarnas val av skönlitteratur inom svenskundervisningen på gymnasiet och hur 

motiverar lärarna sitt val? 

 Finns det likheter eller skillnader beroende på program, lärare och elevunderlag, vilka är 

de i så fall och hur märks de? 

 Hur anser svensklärarna att ett eventuellt införande av en nationell kanon skulle påverka 

deras och elevernas förutsättningar? 

Resultatet visar att styrdokumenten inte är en av lärarnas huvudsakliga motiveringar. Det som 

istället angavs som motivering var externa faktorer såsom tillgång och ekonomi tillsammans med 

tidigare erfarenheter av olika verk. Det existerar en väsentlig skillnad beroende på program, 

lärare och elevunderlag i både inställning och utförande. 

Då skolan redan har en inofficiell kanon skulle ett införande av en nationell litterär kanon 

förmodligen bekräfta de redan valda verken och författarna, något som skapar blandade känslor 

hos respondenterna. 
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1 Inledning 

Efter att ha bevittnat och också till viss del bedrivit litteraturundervisning på olika stadier i 

skolan började vi fundera på vad som faktiskt påverkar lärare i deras skönlitterära val? Urvalet är 

stort och då vi i Sverige inte har någon officiell litterär kanon måste det betyda att den personliga 

smaken är en faktor som spelar en stor roll. Men vad mer är det som lärare tar hänsyn till i sina 

val? Våra läroplaner ger inte lärarna några direkta direktiv till vad eleverna bör läsa för att 

tillgodogöra sig alla olika delar som skolan har som mål med litteraturläsning. De måste själva 

avgöra vad eleverna ska ha med sig i bagaget då de lämnar gymnasiet och samtidigt knyta an till 

dessa diffusa styrdokument. Men får eleverna en likvärdig utbildning oavsett vilket program de 

läser på och innehåller deras bagage en likvärdig kunskapsbas? 

Om vi skulle införa en kanon i skolan, skulle detta hjälpa eller stjälpa lärarkåren och hur skulle 

detta påverka elevernas olika förutsättningar? Förslaget om att införa en sådan lista har lagts 

fram och för att få en idé om hur lärarkåren och andra professionella ser på detta känner vi att 

detta är frågor som behövs tas upp till diskussion och bearbetas även om vi bara skrapar på ytan. 
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2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning lärarnas val av skönlitteratur 

kopplas till styrdokumenten samt hur den valda litteraturen motiveras av lärarna. I vårt 

examensarbete kommer vi att ha gymnasiet som utgångspunkt och vi vill undersöka hur lärare 

tänker och resonerar utifrån den litterära kanondebatten som förts under senare år. Detta för att få 

en tydligare bild av hur lärare skulle använda sig av en litterär kanon och om detta skulle påverka 

elevernas rättigheter att få en likvärdig utbildning, oavsett program och lärare. 

Vår frågeställning är därmed: 

 Vad styr lärarnas val av skönlitteratur inom svenskundervisningen på gymnasiet och hur 

motiverar lärarna sitt val? 

 Finns det likheter eller skillnader beroende på program, lärare och elevunderlag, vilka är 

de i så fall och hur märks de? 

 Hur anser svensklärarna att ett eventuellt införande av en nationell kanon skulle påverka 

deras och elevernas förutsättningar? 
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3 Bakgrund 

Vi kommer här att ta upp de begrepp som förekommit under vårt uppsatsskrivande och förklara 

hur de tolkas i detta sammanhang. Tidigare forskning redovisas under rubriken 

litteraturgenomgång och därefter följer en sammanfattning av kanondebatten och vad som står 

skrivet i styrdokumenten utifrån vår frågeställning. 

3.1 Begrepp 

3.1.1 Kanon 

Ordet kanon förkommer inom flera olika områden med flera olika betydelser men dess ursprung 

kan härledas till grekiskans kanan med betydelsen måttstock.
1
 För många sammankopplas ordet 

med religionsvetenskap där det ofta används om en samling böcker som anses vara ”gudomligt 

inspirerade”.
2
 Inom litteraturvetenskapen är kanon ett symboliskt uttryck för ”den relativt fast 

fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade bilden av 

litteraturens historia”.
3
  

3.1.2 Klassisk litteratur 

Klassisk litteratur eller klassiker kan ursprungligen härledas till latinets classicus som har med 

den romerska klassindelningen att göra; classicus scriptor är en första rangens författare.
 4

  

Enligt Nationalencyklopedin kommer termen klassisk ur klassicism, ett begrepp som uppkom i 

början av 1800-talet och hade som mål att uppnå de ideal som antikens diktare stod för. 

Tanken är att vissa författarskap anses ha uppnått ett visst mått av perfektion och i och med det 

kan deras verk tjäna som normgivande.
5
  

De romerska författarna, främst Vergilius och Horatius, kom att föredras framför de grekiska, och classicus 

kom att bli benämningen på en författare som lästes i skolan. Härifrån var steget inte långt till att också 

beteckna goda senare författare som klassiska.
6
 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin. Hämtad 2 januari, 2008 från 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=220743  

2
 Brink, Lars, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, (Avdelningen för 

litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala 1992). s. 232 

3
 Halkjaer, Niels. Den svenska 1800-talsdramatiken och litteraturhistorien. En studie i litteraturhistorisk 

kanonbildning och några synpunkter på definitionen av populärlittteratur (Uppsala 1977) i Brink, 1992. s 233. 

4
 Latin-svensk ordbok. 

5
 Nationalencyklopedin. Hämtad 29 december, 2007 från  

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=225990&i_history=1       

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=220743
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=225990&i_history=1
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Brink skriver att även om det finns många likhetstecken mellan kanonbegreppet och 

klassikerbegreppet så är dessa två inte synonyma med varandra. Enligt honom används termen 

kanon endast om en grupp författare medan klassiker kan beröra både enskilda författare och 

verk. De verk som benämns som klassiker kan således utgöra grunden i en litterär kanon.
7
 

3.1.3 Kulturarv 

Kulturarv är ett tvetydigt begrepp och tolkas olika beroende på källa och sammanhang. 

Nationalencyklopedins förklaring av begreppet är att det är ”idéer och värderingar som ingår i en 

kulturs historia och som fungerar som en gemensam referensram”.
8
 Skolverkets tolkning är 

snarlik men är mer inriktad mot utbildning och fostran och handlar om att ”överföra och utveckla 

ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från generation till nästa”.
9
 Vi är av samma 

åsikt som skolverket vad gäller begreppet kulturarv. 

3.1.4 Populärlitteratur 

Populärlitteratur, som ett begrepp, definieras såsom ”kiosk-, massmarknads-, trivial- eller 

underhållningslitteratur"
10

, och räknas som en egen litteraturgenre. Vidare står det i 

Nationalencyklopedin som förklaring om den här litteraturgenren. 

 
… kan sägas föra vidare redan före romantiken etablerade litterära traditioner, där fasta mönster i 

berättarteknik, stil, personskildring och värderingsnormer är viktigare än originalitet. Detta utesluter dock 

inte betydande didaktiska och moraliska inslag, experimentglädje eller nyskapande. Gränsen mellan 

populärlitteratur och s.k. högre litteratur anses numera flytande, och de flesta verk företer drag av såväl den 

förra som den senare. … Till populärlitteratur brukar räknas genrer som kriminal- och spionberättelser, 

pornografi, science fiction, thriller och liknande serier. Även religiös uppbyggelselitteratur, almanackor, 

kalendrar och bondepraktikor inordnas stundom i populärlitteraturen. Denna innefattar också lyrik, t.ex. 

skillingtryck och texter till populärmusik, samt dramatik som buskteater, farser och melodramer. En 

tendens är att verk inom populärlitteraturen går ut i stora upplagor.
11

 

 

                                                                                                                                                             
6
 Nationalencyklopedin. Hämtad 29 december, 2008 från  

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=225973  

7
 Brink, 1992. s. 235. 

8
 Nationalencyklopedin. Hämtad  3 februari, 2008 från 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220283 

9
 Skolverket. Hämtad 5 februari 2008 från http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069  

10
 Nationalencyklopedin. Hämtad 2 januari, 2008 från 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285680 

11
 Ibid. 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=225973
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220283
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285680
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Definieringen är detaljerad men likväl visar det inte var skiljelinjen går mellan populärlitteratur 

och så kallad hög- eller finlitteratur. Boëthius
12

 menar att populärlitteraturen i själva verket inte 

skiljer sig från övrig litteratur i fråga om mångfald och gränsen mot hög- eller finlitteraturen är 

vag. Den är slumpartad bestämd av ”de ledande smakbärarna i en kultur vid olika 

tidpunkter…”
13

 

Boëthius menar vidare att begreppet populärlitteratur kortfattat kan definieras i sju punkter:  

1. Litteratur som folkets breda lager läser. 

2. Litteratur som massproducerats. 

3. Litteratur med syfte att förse läsaren med underhållning och avkoppling. 

4. Litteratur som läses med en lustinriktad hållning till texten. 

5. Den lättlästa litteraturen. 

6. Litteratur med stor läsekrets som påstås vara estetiskt och/eller moralisk undermålig. 

7. Litteratur med stor läsekrets som av läsarna själva anses vara estetiskt och/eller moraliskt undermålig.
14

 

 

3.1.5 International Baccalaureate (IB) 

IB är ett internationellt gymnasieprogram där all undervisning sker på engelska och där eleverna 

själva väljer sina ämnen utifrån följande kategorier:  

 
1. Elevens bästa språk (Svenska eller engelska) 

2. Ett andraspråk (Engelska, svenska, franska, spanska, kinesiska…) 

3. Ett SO-ämne (Ekonomi, historia eller psykologi) 

4. Ett NO-ämne (Biologi, kemi eller fysik)  

5. Matematik, som ges på tre nivåer 

6. Fritt valt ämne (Bild, eller ytterligare ett ämne ur grupp 2-4)
15

 

 

Som slutbetyg får eleverna ett IB-Diplom vilket ger behörighet till universitet över hela 

världen.
16

 

 

 

 

 

                                                 

12
 Boëthius, Ulf. ”Populärlitteraturen – finns den?” i Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur, red.: Dag 

Hedman (Lund, 1995). 

13
 Boëthius, 1995. s. 19. 

14
 Boëthius, 1995. s. 17 ff. 

15
 IB-skolan Syd. Hämtad 5 februari 2008 från http://www.ibsyd.edu.stockholm.se/SV_IB_broschyr_ny.pdf  

16
 IB-skolan Syd. Hämtad 5 februari 2008 från http://www.ibsyd.edu.stockholm.se/index.html 

http://www.ibsyd.edu.stockholm.se/SV_IB_broschyr_ny.pdf
http://www.ibsyd.edu.stockholm.se/index.html
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3.2 Litteraturgenomgång  

Den amerikanske litteraturvetaren och litteraturkritikern Harold Bloom har valt ut författare som 

han anser vara representativa diktare av stor dignitet och begränsat valet till 26 författare och 

diktare.
17

 Bloom motiverar detta med att det inte är möjligt att skriva en bok om fyrahundra 

författare men att med endast tjugosex författare är detta en möjlighet om inriktningen ligger på 

den intertextuella relationen som existerar mellan dessa utvalda författare.
18

 De författare som 

bäst kan ta efter de urkanoniska verken har en möjlighet att benämnas i en västerländsk kanon. 

Med detta hävdar han att ”Västerlandets kanon är Shakespeare och Dante” och att ”Shakespeare 

är vår världsliga kanon, eller till och med vår världsliga bibel”.
19

 Om en författare eller ett verk 

ska tillhöra en kanon ska den få läsaren att vilja gå tillbaka till dem och läsa om.
20

 Vem som ska 

få avgöra vad som ska ingå i en specifik kanon är författarna själva då de enligt Bloom länkar 

samman och för vidare traditioner och kulturarv.
21

 

 

Thavenius redogör för litteraturhistorians storhetstid och utveckling, men belyser även 

svenskämnets utveckling och förändring samt tankegångarna kring en litterär kanon i skolan. 

Litteraturundervisningens storhetstid existerade under 1900-talets första hälft; innan dess hade 

svenskundervisningen nästintill endast varit ett språkämne. Det som förändrade detta var 

reformen av läroverket 1905 då svenskämnet blev ett centralt bildningsämne och ansågs utgöra 

grunden i skolan. Tillsammans med historieämnet menades det skapa en nationalistisk 

samhörighet och fick fler timmar i undervisningsplanen.  

Stommen i svensk litteraturundervisningen var svensk och nordisk litteratur, men det lästes 

också europeisk litteratur om än i översättningar.
22

  

                                                 
17

 Bloom, Harold, Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider (Stockholm: Symposion, 2000). 

18
 Bloom, 2000. s. 12. 

19
 Bloom, 2000. s. 22. 

20
 Bloom,2000. s. 44 

21
 Bloom,2000. s. 578 f. 

22
 Thavenius, Jan, Svenskämnets historia, (Lund: Studentlitteratur, 1999). 
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Kronologisk läsning, det vill säga läsning ”ordnad i naturlig tidsföljd”,
23

 av litteratur och läsning 

av ett antal specifika verk förespråkades då tanken var att studierna skulle ge eleverna kunskap 

och kännedom om den svenska kulturens utveckling. Enligt Thavenius var detta en varaktig 

kanon och det var främst 1700-tals och 1800-tals litteratur med ett antal författare såsom 

Homeros, Sofokles, Shakespeare, Goethe, Tegnér, Geijer, Runeberg, Rydberg, Ibsen och 

Holberg som bildade kanons kärna.  

Det lades större vikt vid författarskap och historiska sammanhang än vid själva stoffet. 

Thavenius menar att skolans kanon inte bara utmärktes av vad som ingick i den utan också vad 

som inte ingick i den. Detta innebar att den äldsta och den yngsta litteraturen inte hade en särskilt 

stark ställning under första hälften av 1900-talet, och detsamma gällde för populärlitteraturen.
24

 

Gun Malmgren har gjort en intervjustudie och fördjupat sig i hur svenskundervisningen skiljer 

sig med hänsyn till de program som lärarna undervisar på. Studien fokuserar dels på den 

litteratursyn lärarna har samt deras intentioner att förmedla ett kulturarv, dels på hur elevernas 

heterogenitet tas i beaktning i litteraturvalet. Malmgrens undersökning berör andra hälften av 

1900-talet, mer specifikt 80-talet, och den omfattar fyra olika klasser på fyra olika 

gymnasielinjer samt intervju med fyra olika lärare. Hennes resultat visar att ämnesuppfattningen 

hos lärarna styr inriktningen på svenskundervisningen till stor del, men också att eleverna har 

stor påverkan. Några av de intervjuade lärarna ser ett behov att anpassa sin undervisning efter 

elevernas intresse, kunskap, bakgrund och utbildning. På så sätt prioriterar lärarna att väcka 

elevernas läslust och vad de läser blir inte lika viktigt som att de läser. Malmgrens tolkning av 

denna företeelse är att den litteratur som utgår från elevernas erfarenheter och intressen, till 

största delen populärlitteratur, blir en större angelägenhet än att ett kulturarv förmedlas.
25

 Trots 

detta anser många lärare att kulturarvet är en viktig och central del av utbildningen oberoende av 

linje de undervisar på och att alla elever bör ha en likvärdig utbildning till undervisningsform 

och innehåll.
26

        

                                                 
23

 Nationalencyklopedin. Hämtad 2 januari, 2008 från 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O218780  

24
 Thavenius 1999. s. 123-124. 

25 Malmgren, Gun, Gymnasiekulturer: Lärare och elever om svenska och kultur, (Lund: Reprocentralen, 

Univ.,1992). 
26

 Malmgren 1992, passim. 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O218780
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Bengt Brodow och Kristina Rininsland har forskat om vad som styr lärarnas textval i 

grundskolan och på gymnasieskolan. De har dokumenterat 26 svensklärares tankar och åsikter 

genom samtal om litteraturläsning. Författarna presenterar dock inte alla åsikter då de har gjort 

ett medvetet val i att välja ut de mest reflekterande och engagerade lärare för att få kvalitativa 

åsikter angående litteraturläsning. Även bredden på den kunskap som lärarna har angående olika 

metoder som används vid litteraturläsning berörs i forskningen. Lärarsamtalen ledde bland annat 

till resonemang angående en litterär kanon men även kulturarvet omnämndes. Många av de 

lärare som intervjuades menade att de klassiska texter som kan anses förmedla ett kulturarv är 

svårare att använda sig av än de moderna texter som gör detsamma. Problematiken ligger i det 

ålderdomliga språket, den komplicerade meningsstrukturen samt anspelningar på en tid som är 

obekant, overklig och svårbegriplig för eleverna. En del elever, speciellt på yrkesinriktade 

program, ger upp då texterna är för svåra för dem att greppa och förstå. De intervjuade lärarna 

såg dock detta som en utmaning till att försöka förmedla ett kulturarv och deras tillvägagångssätt 

skiljer sig åt markant.
 
Flera av lärarna använder ofta film som ett hjälpmedel. 

Precis som Malmgren, blev Brodow och Rininsland varse om att vissa lärare menar att det är 

viktigare att få eleverna att läsa än att fundera över vad de läser. För dessa lärare prioriteras att 

väcka läsintresset hos eleverna och att hitta rätt texter för att bibehålla detta intresse.
 27

 

                                                 

27
 Brodow, Bengt och Rininsland, Kristina. Att arbeta med skönlitteratur i skolan, (Lund: Studentlitteratur, 2005), 

passim. 
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3.2.1 Kanon i skolan 

I den historia som skrivits om svenskämnet så utgår kanon under 1900-talets första hälft från 

klassiska antika författare, nordiska författare samt europeiska humanister då litteraturläsning 

sågs som bildande och utvecklande.
28

 Det centrala var kulturarv och nationalism och trots att det 

inte fanns några nedskrivna direktiv var en sådan lista underförstådd och synlig i 

litteraturantologier vilka hjälpte till att bibehålla kanon. Detta blev dock svårare efter andra 

världskriget i och med två omfattande skolreformer som ändrade villkoren för den litterära 

kanonen. Den första reformen kom när Sverige gick in i utbildningssamhället under 1900-talets 

första hälft. Detta innebar ett samhälle präglat av en obligatorisk nioårig skolplikt, en 

gymnasieskola för i princip alla, vuxenutbildning, invandrarutbildning samt ett större och mer 

likartat skolsystem.
29

 Förändring nummer två skedde i början av 1990-talet. Läroplanerna blev 

nu målstyrda vilket innebar att de gick från att ha varit resultatinriktade till att bli målstyrda.  

Innan hade undervisningen i skolan till stor del styrts av regler och direktiv från Skolverket men 

i och med förändringsarbetet kom nu en större frihet för lärarna att strukturera upp sin egen 

undervisning.
30

 Tanken med målstyrda dokument är att läraren får möjlighet att välja de 

pedagogiska och didaktiska tillvägagångssätt bäst anpassade för eleverna i klassrummet.
31

  

3.2.2 Kanondebatt  

Debatten kring en nutida litterär kanon i skolan blossade upp i och med folkpartisten Cecilia 

Wikströms motion 2006.
32

  

Varken regeringen eller Folkpartiet företräder denna motion utan Wikström driver frågan själv.  

Vad motionen går ut på är att elever i den svenska skolan ska ha en gemensam kulturell  

referensram vilken de ska erhålla genom att läsa samma litteratur i skolan oberoende av lärare,  

program, skola och stad. En gemensam kulturell referensram skulle innebära att svensklärare får 

en litteraturlista som ska vara reglerande i valet av litteratur och som innehåller de främsta 

svenskspråkiga författarna samt världslitteraturens stora verk. Denna litteraturlista ska 

litteraturexperter ta fram och det är oklart om lärare ska ha möjlighet att påverka den. 

                                                 
28

 Thavenius, 1999. s.14 f. 

29
 Ibid. 

30
 Carlgren, Ingrid och Marton, Ference. Lärare av imorgon.( Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2001).  

 s.78ff. 

31
 Thavenius, 1999.  s.12ff. 

32
 Motion 2006/2007:Ub260 
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Skolkanon är inte något nytt fenomen ur ett historiskt perspektiv vilket Wikström befäster i 

motionen: 

Fram till sextiotalet hade den svenska skolan en litterär kanon. Det sågs som en rättighet för 

eleverna att vara förtrogen med författare som August Strindberg, Selma Lagerlöf och Ernest 

Hemingway.
33

 

 

Litteraturdebatten fördes bland annat i Sydsvenska Dagbladet, Svenska Dagbladet och på 

Dagens Nyheters kultursidor där många olika åsikter vädrades. Cecilia Wikström och 

litteraturvetaren samt professor Ebba Witt-Brattström är de som här i redogörelsen av 

kanondebatten är för kanon. Stefan Jonsson, kritiker och redaktör på Dagens Nyheters 

kulturredaktion,
 
är den som tydligast visat att han är emot en eventuell kanon.  

Wikström anser att undervisningen i skolan är i behov av att stärkas och det gör man genom att 

lyfta fram svenska klassiker som skulle utgöra en kanon. Hon poängterar också att en sådan 

litteraturkanon skulle befästa vikten av att ta till sig det allmänna språket och likaså skapa en 

gemensam referensram till litteraturen. Barn med svenska föräldrar klarar sig bättre i skolan än 

de som har invandrarbakgrund menar hon, och det är en orättvisa i form att de inte har samma 

förutsättningar som barn med svenska föräldrar. Men med en litteraturlista skulle detta kunna 

vändas till det motsatta vilket även skulle underlätta för barn med avsaknad av studietradition 

hemma. Brister i läsning, skrivning och tal kan motverkas om svenska språket blir lagstadgat 

som officiellt huvudspråk.
34

  

Stefan Jonsson menar att det finns flera anledningar till varför han tar avstånd från ett sådant 

förslag. Det första är att det redan existerar en litterär kanon i Sverige och det är en av den 

svenska skolans huvuduppgifter att bevara den levande. Det andra är att Jonsson tror att 

folkpartiet har en annan tanke med förslaget och det är en vilja att stärka den svenska moralen 

och de svenska värderingarna genom att införa en nationell kanon.
35

  

Han fortsätter sin argumentation med att påpeka att det säkerligen finns andra och bättre  

angreppssätt för att bevara svenskämnet och litteraturintresset i skolan än genom att staten börjar  

detaljstyra.  

 

 

 

                                                 
33

 Ibid. 

34 Wikström, Cecilia. (2006a, 22 juli). Skapa svensk litteraturkanon. Sydsvenska Dagbladet. Hämtad 8 januari, 2008, 

från http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article173686.ece 

35
 Jonsson, Stefan. (2006a, 31 juli). Litteratur som gränsvakt. Dagens Nyheter. Hämtad 28 december, 2007 från 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=562330 

http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article173686.ece
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=562330
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Jonsson nämner här faktorer som att ”stärka läraryrket, öka inslagen till bibliotek och  

skolor, ge fler timmar till svenskämnet och språken”
36

 och
 
han menar att en kanon egentligen  

bara är en symbolisk handling för vad det verkligen handlar om, nämligen integrationspolitik.
37

  

Witt-Brattström vänder på Jonssons påstående att det synsätt som framgår i och med motionen 

och Wikströms inlägg visar på ”en ovilja att acceptera att Sverige är mångkulturellt”.
38

 Hon 

hävdar istället att om man inte har någon sorts uppfattning om sitt egna får man det svårt att 

motiveras att möta det som är främmande.
39

 

I kanondebatten har inte många åsikter från svensklärare och svensklärarutbildare framkommit 

vilket Persson
40

 anser är sorgligt då ett annat perspektiv förmodligen skulle ha framkommit.
41

 

Några lärare som intervjuats säger dock att de ”spontant säger nej när de hör förslaget om en 

given kanonlista. Egentligen underkänner folkpartiet hela den svenska lärarkåren – vad de säger 

är att vi inte klarar av att välja litteratur själva”.
42

 Detta är precis det som Jonsson använder som 

ett av argumenten mot en kanon och hans påstående om att det redan finns en kanon stöder 

delvis lärarna.  

Egentligen finns det redan en kanon för den äldre litteraturen […] där finns inte så många verk att välja 

mellan. Det är först efter 1850 man kan plocka och välja. Diskussionen om vad man ska läsa måste vara 

levande, inte fastslagen en gång för alla.
43

  

 

Lärarna är i grunden inte helt negativa till Wikströms tanke med en skriven kanon; att förstärka 

den svenska litteraturen i skolan. De anser att diskussionen om vad eleverna ska läsa nästintill är 

obefintlig på många skolor.
44

  

Förslaget om en nationell kanon har lagts på is och i och med Folkpartiets avståndstagande från 

motionen blev det ingen valfråga år 2006. 

                                                 
36

 Jonsson, Stefan. (2006b, 26 augusti). Världen bortom Folkpartiet. Dagens Nyheter. Hämtad 8 januari, 2008 från 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=568150   

37
 Ibid. 

38
 Ibid. 

39
 Witt-Brattström, Ebba. (2006, 9 augusti). Naiv syn på skönlitteratur.  Dagens Nyheter.  Hämtad 20 november, 

2007, från http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=563948 

40
 Magnus, Persson. Varför läsa litteratur? Om undervisningen efter den kulturella vändningen. (Polen: Författaren 

och Studentlitteratur. 2007). 

41
 Persson, 2007. s.9. 

42
 Lannvik Duregård, Maria. (2006, 29 augusti).  Läslust skapas inte med tvång. Lärarnas Tidning. Hämtad 30 

december, 2007 från 

http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=238035&ArticleOutputTemplateID=92&ArticleSta

teID=2&CategoryID=3612&FreeText=kanon  

43
 Ibid. 

44
 Ibid. 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=568150
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=563948
http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=238035&ArticleOutputTemplateID=92&ArticleStateID=2&CategoryID=3612&FreeText=kanon
http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=238035&ArticleOutputTemplateID=92&ArticleStateID=2&CategoryID=3612&FreeText=kanon
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3.3 Styrdokument 

Läroplanerna är utfärdade av regeringen och ska följas av alla involverade inom skolans 

verksamhet. Dess värdegrund och dess uppdrag utgör grunden för dokumenten men även 

målsättningar för det löpande arbetet är inkluderade.
45

 

3.3.1 Vad säger styrdokumenten?  

Gymnasieskolans läroplan Lpf 94 innehåller snarlika riktlinjer som grundskolans; dock med 

högre och fördjupade krav på gymnasienivån. Tanken är densamma vad gäller svenskämnets 

karaktär och uppbyggnad där språk och litteratur ska behandlas som en helhet och där ett vidgat 

textbegrepp betonas. Detta begrepp är återkommande i kursplanen, både i syftesbeskrivningen 

och i målsträvan, där olika texttyper i skrift och bild omnämns.
46

 Svenskämnet delas dock inte 

upp i en språkdel och en skönlitterär del i kursplanen på samma vis för de frivilliga skolformerna 

som för de obligatoriska skolformerna. Istället delas det upp i Svenska A och i svenska B. 

I Lpf 94 står att ämnet svenska syftar till att hos eleven: 

… stärka den personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till 

analys och ställningstagande. Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och 

personlig utveckling. 

 

Svenska A är sammansatt utifrån grundskolans förkunskaper. Ett syfte är att öka elevernas tro på 

sin egen förmåga att anpassa sitt språk samt att utveckla sin kommunikativa förmåga. 

 
Tyngdpunkten ligger på elevens behov att kommunicera i tal och skrift, att vidareutveckla sin förmåga att 

läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att finna det allmänmänskliga 

och allmängiltiga under olika tider ingår i kursen. Utbildningen skall anpassa innehåll och 

språkutvecklande arbetssätt med utgångspunkt från det program eller den studieinriktning som eleverna har 

valt.
47

  

 

Några mål som eleverna ska ha uppnått efter svenska A är att: 

… kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur 

och litterära texter från olika tider och kulturer. […] känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, 

vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider. 

 

I svenska B fördjupas a-kursens teman. 

Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I kursen accentueras starkare hur 

språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande samhällsförhållanden. 

                                                 
45

 Skolverket. Hämtad 5 februari 2008 från http://www.skolverket.se/sb/d/468  
46

 Skolverket. Hämtad 5 februari 2008 från http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 
47

 Skolverket. Hämtad 5 februari 2008 från 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 

http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId


 

 

 16 

Målen som b-kursen ska uppfylla är att eleverna ska: 

… kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter 

med anknytning till vald studieinriktning. […]ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, 

nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. 

 

Det står dock inga rekommendationer eller riktlinjer för vad som menas med ett centralt verk 

eller centrala delar av ett verk. Inte heller beskrivs vilket kulturarv som åsyftas inom vilka 

kulturer.  

Hur dessa mål ska nås står skrivet under betygskriterier, för betyget Godkänd ska eleverna 

tillägna sig texterna genom böcker, film och teater. Någon precisering av vilka böcker, filmer 

eller teaterföreställningar som ska tas upp i undervisningen förekommer inte. Inte heller i 

kvantiteten texter som eleverna ska ta del av. Det enda som nämns är för betyget Mycket Väl 

Godkänd är att ”eleven läser texter av många olika slag.”
48

 

3.3.2 Lpf 1994 kontra Lgy 1965 

Dagens gymnasieskolor och dess lärare har stor frihet att använda sig av vilket tillvägagångssätt 

och material de anser passande till litteraturundervisningen. Det existerar alltså en stor valfrihet 

för vilken litteratur lärare väljer samt väljer bort. Det är intressant att se bakåt till 1965 års 

läroplan för svenskämnet, detta för att se vilka likheter eller olikheter den har med den aktuella 

läroplanen, Lpf 94. 

Det som skrivs om det egna kulturarvet i Lpf 94 är att eleverna ska ”vara förtrogna med och 

medvetna om Sveriges kultur, historia och det egna kulturarvet eftersom det genererar inlevelse 

och förståelse hos eleverna”.  

Det finns inga definierade litterära verk i Lpf94 utan undervisningen i svenska ska fostra 

eleverna till demokratiska individer. Genom att studera litteratur från olika epoker ska eleverna 

också få en djupare förståelse för andra kulturer och för människor med annan bakgrund. 

I 1965 års läroplan står det klart och tydligt, men även detaljerat, att bestämd litteratur ska 

förmedlas samt i vilken ordning som den ska läsas:  

Läsning av svensk litteratur: för tiden fram till omkring 1750 valda texter och i anslutning därtill 

orientering om den litterära och språkliga utvecklingen: för tiden från omkring 1750 till omkring 1880 

fortsatt läsning av valda texter, koncentrerad till verk av sådana författare som haft särskild 

betydelse från idéhistorisk synpunkt eller som bidragit till att utforma vår litterära kultur, i anslutning därtill 

orientering om den litterära och språkliga utvecklingen.
49 

                                                 
48

 Lpf 94. 

49
 Lgy 65. 
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Det är specificerat vilka verk av svenska och internationella författare som bedöms ha spelat en 

stor och avgörande roll, på ett idéhistoriskt och samhällsmässigt plan, som Strindberg och hans 

Hemsöborna, Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och Pär Lagerkvists Gäst hos verkligheten. 

Internationellt nämns författare som Defoe, Swift, Voltaire, Rousseau, Goethe, Schiller, 

Hölderlin, Wordsworth, Coleridge, Shelly och Keats. Det främsta målet med 

litteraturundervisningen var att eleverna skulle få en orientering i litteraturens historia, 

skönlitterära verk och lära sig uppskatta dess konst.
50

 

3.3.3 Lokala styrdokument 

Skolan där vi utförde vår undersökning har inte några egna styrdokument att efterfölja som kan 

tillämpas vid val eller användning av skönlitteratur i svenska. Dock finns det inom IB-

programmet en ”Prescribed booklist”
51

 som innehåller ungefär femton titlar för varje genre inom 

varje årskurs. Utifrån denna har lärarna möjlighet att välja titlar att arbeta med, men de har också 

något som kallas för ”Skolans egna val” då läraren har fria händer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Thavenius, 1999. s. 67. 

51
 Bilaga 2. Prescribed booklist, här pbl, är sammanställd av lärare som arbetat på IB-programmet. 
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4 Metod 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp vårt tillvägagångssätt och den metod vi använt oss av 

samt tillförlitligheten, avgränsningen och urvalet i vår undersökning. 

4.1 Forskningsetik 

Johansson och Svedner
52

 beskriver tillvägagångssättet för hur en undersökning ska utföras på ett 

korrekt sätt.
 
Respekt, är en grundsten i ett examensarbete, för deltagarna; i vårt fall lärare, skola 

och skolledning. 

Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar. Deltagarna får inte föras bakom ljuset 

beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge ett informerat samtycke till sin medverkan 

och de skall när som helst kunna avbryta sitt deltagande, utan att behöva oroa sig för några negativa 

konsekvenser … genom att följa dessa forskningsetiska anvisningar visar man sin respekt för de personer 

som deltar.
53

  

4.2 Metodval 

Då vår frågeställning utgår från hur lärare resonerar och motiverar de val de gör av skönlitteratur 

i svenskämnet, var intervjumodellen den mest självklara modellen för oss att använda. I 

enkäten
54

 tillfrågades respondenterna vilka verk de använt sig av i klasserna och de fick ta del av 

de frågor som intervjun baserades på. Enkäten skickades till respondenterna via mail innan själva 

intervjutillfället för att få tid till reflektion.  

För att ge respondenterna en möjlighet att förklara sina tankegångar och resonemang kring deras 

val av skönlitteratur i sin undervisning, har vi använt oss av en kvalitativ intervjumodell. Enligt 

Johansson och Svedner ska en kvalitativ intervju:  

… ge den information som gör det möjligt att förstå … lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, 

målsättningar och planering. Kort sagt, intervjun ger, rätt använd, kunskap som är direkt användbar i 

läraryrke.
55

  

 

                                                 
52

 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig 

utformning. (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2001), s.38. 

53
 Johansson & Svedner, 2001. s.23f. 

54
 Bilaga 1. 

55
 Johansson & Svedner, 2001. s.24. 
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4.3 Urval och avgränsning 

Till vår undersökning tillfrågades 35 gymnasielärare i svenska om de kunde tänka sig att delta. 

Det var en självklarhet för oss att ett kriterium skulle vara att respondenterna undervisade i 

svenska på olika program. Vi tog ingen hänsyn till uppdelningen mellan kön, ålder eller 

erfarenhet inom läraryrket i vårt urval då vi ansåg att det var av mindre betydelse för vår 

undersökning. 

Vi kontaktade lärarna först via mail utifrån skola och sedan enskilt beroende på tidigare 

kontakter. Av alla tillfrågade ställde 5 upp på en intervju och de arbetar alla på samma 

gymnasieskola. Att det var just den skolan som ställde upp berodde förmodligen på att det 

tidigare funnits en personlig kontakt i och med vikariat och praktik. De andra tillfrågade skolorna 

angav skäl som tidsbrist, VFU-studenter som kräver handledning samt att de tyckte att de ställt 

upp tillräckligt mycket för HLK och att en koordinering av uppsatsskrivande behövs mellan 

skola och HLK. Trots detta ansåg vi att vi kunde fortsätta med vår undersökning och göra en 

närstudie på en skola. 

Skolan är en större gymnasieskola i södra Sverige med en lång och gedigen tradition inom 

undervisning. 

4.4 Genomförande 

Respondenterna intervjuades individuellt
56

 och spelades in på band efter att ha godkänt detta. 

Längden på intervjuerna varierade mellan tjugo och fyrtio minuter och genomfördes i olika 

sorters lokaler under olika förhållanden. Anledningen till att längden på intervjuerna varierade 

var att några av respondenterna hade mer tid än andra och några av dem var mer insatta och 

engagerade i ämnet. I resultatredovisningen kommer vi att använda oss av fingerade namn.  

4.5 Respondenterna 

Ola undervisar i engelska och svenska på medieprogrammet, naturvetenskapliga programmet och 

IB.  

Petra kombinerar svenskämnet med religionsundervisning på två olika program, media och 

estetprogrammet.  

                                                 
56

 Bilaga 4. Sammanfattade och nedskrivna intervjusvar. 
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Ingvar har tidigare jobbat som journalist, men har femton år bakom sig som gymnasielärare i 

svenska och tyska. Han undervisar inom naturvetenskapliga programmet och IB. 

Johan har endast en klass i svenska och det är i Svenska B på samhällsvetenskapliga 

programmet. Han undervisar även på IB och då i filosofi och Theory of Knowledge (TOK)
 57

, ett 

ämne som har en bas i kunskapsteori, det vill säga vad som är kunskap och vad som är sanning.
58

  

Per undervisar i svenska på IB-programmet och musik på Estetprogrammet men även svenska A 

på Pre IB, en förberedande del i IB-programmet. Han har arbetat som gymnasielärare i 9 år och 

har tidigare undervisat på grundskolan. 

4.5.1 Tillförlitlighet 

Den valda skolan har en speciell inriktning i och med IB-programmet och resultatet påverkas 

förmodligen av detta. Vi är medvetna om att situationen kan se annorlunda ut på andra 

gymnasieskolor som inte har denna profil, men tyvärr ställde inte någon annan skola upp på 

intervju trots fler tillfrågade. De som ställde upp på intervjuer på den tillfrågade skolan anser vi 

är representativa för en större del av lärarkåren på skolan i och med deras skiftande bakgrund, 

ålder, intressen samt olikheter i deras yrkesutövning. 

Vi anser att de svar vi fick från respondenterna var ärliga men ibland något otydliga. Vissa 

antydningar gjordes genom ordval och betoningar och vi är medvetna om att detta en faktor som 

kan påverka vår tolkning av intervjuerna. Att vi redan är bekanta med några av respondenterna 

gör också att vi till viss del vet deras ståndpunkt och inställning i vissa frågor vilket i sin tur kan 

skapa tolkningar hos oss. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Hämtad 2 januari, 2008 från http://www.ibo.org/diploma/slidec.cfm   

”The interdisciplinary TOK course is designed to provide coherence by exploring the nature of knowledge 

across disciplines, encouraging an appreciation of other cultural perspectives.” 

58
 Skolans tolkning av TOK. 

http://www.ibo.org/diploma/slidec.cfm
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5 Resultat 

5.1 Vad styr lärarnas val av skönlitteratur och hur motiverar de sina 

val?  

Vid frågan vad som styr lärarnas val av skönlitteratur är alla respondenter överens om att egna 

och andras erfarenheter är en betydande faktor. Ola och Petra understryker vikten av att faktiskt 

känna för boken på ett personligt plan. De menar att det är väldigt svårt att motivera eleverna till 

att läsa något som läraren inte kan ställa sig bakom. Johan påvisar en problematik med detta då 

undervisningen lätt baseras på lärarnas personliga preferenser istället för att presentera så många 

olika typer av litteratur som möjligt. 

En annan viktig aspekt av valet av litteratur är tillgången, både på skolan och hos distributörerna 

och Ingvar berättar om hur de inom programmen gjort ett gemensamt inköp efter önskemål. Alla 

respondenterna menar att tillgång ofta styr deras val och Per tar upp ett tillfälle då de fick ändra 

sin planering då den avsedda boken inte gick att få tag på någonstans. Ola och Per tar också upp 

betydelsen av böckernas utseende och när de är publicerade. De menar att det är svårt att 

motivera eleverna att läsa något där framsidan på verket inte direkt lockar till läsning. De 

moderna utgåvorna är i den här meningen mer anpassade, både språkligt och utseendemässigt.  

Vilka motiv som ligger bakom respondenternas val skiljer sig något mellan dem, men några 

gemensamma nämnare är det tematiska arbetet där litteraturen är länkad till olika områden såsom 

kärlek eller vänskap. Per berättar om hur en uppgift till exempel kan vara att jämföra tre olika 

verk såsom Tre systrar, Antigone och Ett Dockhem. Här kopplas uppgiften till den kommande 

examinationen och det är viktigt att verken är länkade tillsammans på något vis så att det går att 

göra rimliga iakttagelser för eleverna. Per menar att valet av litteratur måste gagna eleverna så att 

de kan hitta så många infallsvinklar som möjligt. Ingvar använder sig mer av ett analytiskt sätt 

att bearbeta vald litteratur mer än att fokusera på innehållet. Han nämner också hur han väljer att 

arbeta med det vidgade textbegreppet men även där på ett analytiskt och jämförande sätt. Ola ser 

ett problem med att använda sig av film i undervisningen då han anser att en filmatisering inte 

förmedlar de budskap som författaren avser att göra. Även Petra känner sig ambivalent angående 

att använda en bok som har kommit ut som film. Detta då eleverna ofta väljer att enbart fokusera 

på filmen.   



 

 

 22 

Petra berättar om hur elevernas läsvana och läslust styr mycket i hennes val medan Ingvar är 

hennes motpol. Han använder sig av verk som han vet har fungerat bra tidigare i klasser oavsett 

program. Per är av samma åsikt men intygar att det inte är lätt då klasserna kan se väldigt olika 

ut. Petra tar även upp de nationella proven som en utgångspunkt då hon utformar sina uppgifter 

till vald litteratur. Detta skapar enligt Petra en trygghet för eleverna att veta hur uppgifterna kan 

komma att se ut och vilken nivå texterna kan ligga på svårighetsmässigt. Även Ingvar, Per och 

Ola tar upp de nationella proven även om de inte utgår ifrån dem i sin undervisning i lika stor 

utsträckning. 

Att få en bredd och variation i litteraturen anser Ola är betydelsefullt vilket också Johan 

påpekade. Detta anger han som orsak till att han enbart använder antologier i sin 

litteraturundervisning. Enligt Johan innehåller antologierna de mest betydelsefulla verken från 

olika tidsperioder samt att utdragen tydligt visar kännetecken från olika epoker och författare. De 

andra respondenterna använder även de antologier men då som ett komplement. Johan går också 

ifrån det tematiska arbetssättet till fördel för ett kronologiskt upplägg. Han säger att han blivit 

mer konservativ ju äldre han blivit men att detta inte är något negativt. De flesta eleverna tycker 

att detta gör undervisningen mer lättöverskådlig och tydlig. Johan håller med dem men lägger 

också till att detta underlättar för honom i hans arbete under lektionstid samt i planeringen innan. 

En risk som han är medveten om är att helheten kan gå förlorad i och med användandet av 

antologier men han säger att fördelarna uppväger nackdelarna; alla elever är inte mogna för att 

på egen hand problematisera och analysera ett helt verk. Han inser också att han skiljer sig från 

många andra lärare i sin syn på litteratur. 

Ingen av respondenterna använder sig aktivt av styrdokumenten vid valet av skönlitteratur men 

Ola menar att kopplingen sker undermedvetet. Johan säger att det är självklart att hans 

undervisning måste falla in under det som målen säger men att det krävs en känsla för att faktiskt 

veta vad de faktiskt menar. 

5.1.1 Kulturarv 

När respondenterna tillfrågades om kulturarvet på skolan och vad de anser ryms i begreppet fick 

vi olika svar. Johan var den som var tydligast och menade att det finns ett kulturarv och bör så 

även finnas. Han anser det har en positiv, utjämnande effekt på befolkningen men att det också 

finns en motkraft i och med skolans mål att individualisera samtidigt som att allmänbilda. Detta 

är enligt Johan två saker som ibland går emot varandra då läraren ska presentera ett stoff, ge 

eleverna faktakunskaper och samtidigt ska göra dem till empatiska, tänkande individer.   
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Per tror att det nog finns ett outtalat kulturarv även om det har luckrats upp med åren och att det 

förändras med att det kommer yngre lärare som för in nyare litteratur. Ola är av samma åsikt och 

menar att beroende på vilken generation man tillhör har man olika syn på vad som är klassiker, 

kulturarv och vad som kan användas. Ingvar säger att skolans kulturarv syns genom de 

antologier som skolan har inhandlat och använder sig av. Han anser att de innehåller det bredaste 

och mest intressanta urvalet men säger också att det inte finns någon anpassning till språket. 

Eleverna får läsa mer noggrant och man får hjälpa de lässvaga. 

Per nämner bildningsbegreppet i detta sammanhang och menar att fokuset nog har flyttats mer 

mot att lärarna mer försöker hitta litteratur som de tycker fungerar bra i klassrummet snarare än 

litteratur som eleverna måste ha läst. Här är Petra på samma våglängd och hon är tveksam till 

vad ett kulturarv på skolan innebär, även om hon nämner klassiker som diskuterats på 

svenskkonferenser. 

5.1.2 Opassande litteratur 

Att det viktigaste är att eleverna läser är respondenterna överens om där Per poängterar att om de 

inte läser alls kan man som lärare inte nå någon påverkan på vad de läser. Petra är av samma 

åsikt och att de får en läsvana och övar upp sin läsförmåga är en viktig aspekt för henne. Hon 

tycker inte att det finns några opassande typer av litteratur eller någon författare som bör 

undvikas. Enligt Ola så är det ett personligt synsätt som påverkar åsikten om vad som är 

opassande att läsa eller använda sig av. Oftast är det om man tycker något är tråkigt. Detta är 

dock inte något som Ingvar visar någon oro över då han säger till eleverna vad de ska läsa och de 

är helt enkelt tvingade att läsa de verk som valts ut. Att bara läsa och lösa en gåta som i en 

deckare är ingen kvalitetsläsning enligt Ingvar och även Ola tycker så. Han nämner som exempel 

Camilla Läckberg och Stephen King som tidsfördrivande läsning.  

Varken Johan eller Per har några synpunkter på vad som skulle kunna vara opassande men Per 

berättar att han försöker att skifta mellan manligt och kvinnligt i litteraturen. Johan finner inget 

intellektuellt, prestigemässigt eller etiskt med att exkludera viss litteratur och han poängterar att 

han inte är någon finsmakare. Det han anser är att skolan bör förse eleverna med den litteratur 

som de självmant inte väljer, helt enkelt därför att målen är sådana. Han uttrycker även sina 

tankar om ett intresse att läsa något som etablissemanget anser vara god litteratur, till exempel en 

nobelpristagare, kontra något som traditionella svensklärare skulle fnysa nedlåtande åt, 

exempelvis Jan Guillou.   
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5.2 Finns det likheter eller skillnader beroende på program, lärare och 

elevunderlag? 

Som vi tidigare redovisat undervisar respondenterna vid olika program och det skiljer sig hur 

mycket insyn de har i varandras program. Den generella bilden bland respondenterna är att det 

skiljer sig avsevärt mellan programmen när det kommer till litteraturval. Enligt Johan och Ola 

borde det inte vara på detta viset när det gäller svenska A och svenska B på de nationella 

programmen. Ingvar, Ola och Johan understryker att det är speciellt med IB på grund av deras 

Prescribed Booklist.   

Petra säger att hon är fullt medveten om olikheterna mellan programmen och även hur 

elevunderlaget ser ut. Inom de program hon undervisar anser hon att eleverna inte är lika 

ambitiösa teoretiker som till exempel på IB-programmet och därför skulle det vara nästintill 

omöjligt att använda sig av en litterär kanon med klassiska verk. Detta menar hon är för att 

många av hennes elever är lässvaga och skulle se språket som ett stort hinder. 

De av respondenterna som har arbetat med Prescribed Booklist nämner att de drar nytta av de 

erfarenheterna de fått genom detta då de anser att titlarna har fungerat bra i tidigare klasser.  

När det gäller skillnader mellan de olika programmen kom även betygsfrågan upp och Ola, 

Ingvar och Johan tog alla upp aspekten av en orättvisa mellan eleverna. Dels ställer man olika 

krav på dem beroende på vilket program de går och dels skiljer sig kunskapsnivån åt när 

eleverna slutar skolan och eventuellt ska söka till högre studier. Enligt respondenterna skapar 

detta svårigheter för lärarna på högskolor och universitet då förkunskaperna skiljer sig åt. 

Flera av respondenterna anser att det är stor skillnad mellan undervisande lärare beroende på hur 

länge de varit på skolan. Ola berättar om hur äldre litteratur körts ner i källaren, till mångas 

förtret, till fördel för mer moderna verk. Petra beskriver ett tillfälle då det skulle bestämmas vilka 

inköp som skulle göras och hur hon som relativt ny på skolan inte hade så mycket att säga till 

om. De mer erfarna lärarna på skolan hade gjort en lista på ett antal verk där den klassiska 

litteraturen dominerade. Detta innebar att det inte gavs utrymme till någon modern och samtida 

litteratur trots Petras ifrågasättande.  
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5.3 Litterär kanon i skolan 

När vi frågade respondenterna om deras åsikter angående den debatt som förts om en litterär 

kanon menade Ingvar att det kändes som om den fördes utanför skolans värld av bland annat 

kulturjournalister och politiker. Samma åsikter fick vi från Ola och han menade på att det var 

synd att inte fler lärare gavs sig in i debatten eftersom det är de som ska arbeta med materialet 

och rättfärdiga det inför eleverna.  

På skolan hade ingen officiell diskussion angående ämnet förts men respondenterna menade att 

det då och då kom på tal i olika sammanhang. De bekräftar att det redan finns en inofficiell 

kanon i och med att IB-programmet använder sig av en lista som i viss mån överförs till svenska 

A och svenska B. Antologierna verkar även de som en typ av riktlinje för vad som ska läsas och i 

vilken ordning då de flesta arbetar i en kronologisk ordning till viss del. 

Åsikterna om hur de skulle ta emot ett återinförande av en detaljerad litterär kanon i skolan, som 

i Lgy 65, skilde sig något åt.  Petra tycker att det skulle vara en tillbakagång och inte se till 

individen eller de som har svårigheter med sina studier. Hon anser dock att det skulle vara 

positivt att ha en rekommendationslista för de elever som vill fördjupa sig i det svenska 

kulturarvet. Per är delvis av samma åsikt och tycker att som lärare bör man poängtera att det är 

viktigt att läsa litteratur på gymnasiet även om man inte kan styra det särskilt hårt. 

Ola är lite tveksam till hur en kanon skulle se ut och vem som skulle utforma den. Han 

välkomnar dock ett förslag som senare skulle kunna omarbetas och ifrågasättas utifrån dess titlar. 

Även om han menar att det skulle bli en tillbakagång med en detaljstyrd nationell kanon så 

känner han sig lockad inför ett tänkbart innehåll. Han tror dock att moderna klassiker säkerligen 

inte kommer att få plats i en sådan lista då de flesta är överens om vad som ska läsas och det är 

lättare att gå 50-100 år tillbaka i tiden än vad det är att välja modern litteratur. 

I motsats till Petra nämner han inte något om hur en kanon skulle påverka eleverna och 

undervisningen, men han tror att många lärare underskattar eleverna. De tror att de inte klarar av 

äldre litteratur på grund av språket, innehållet eller något annat men de klarar ofta mer.  

Ingvar är mestadels positiv till ett införande av en kanon, dock inte en detaljstyrd sådan. Han 

menar att det måste finnas utrymme för varje lärare att göra egna val och basera dessa på tidigare 

erfarenheter. Han nämner i detta sammanhang Expressens utgivning av litterära klassiker som 

enligt honom visar vad som skulle kunna ingå i en kanon. Han påpekar att den innehåller 

övervägande svenska författare och likaså deras egenkomponerade litteraturlista i svenska A.  
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Han anser att icke-västerländsk litteratur inte får tillräckligt utrymme i skolan som det är idag 

och att det förmodligen inte skulle förändras genom ett införande av en kanon. 

Den som var mest positiv var Johan. Han är medveten om de motargument som finns till ett 

införande men säger att det är först när man väl har en kanon som man kan börja prioritera och 

kritisera och vända och vrida. Han förklarar sin inställning med en aspekt på rättvisa och 

likvärdighet med tanke på bedömning av eleverna. Han tror att svenskkurserna egentligen 

betyder lika mycket men att de inte har samma mål och medel och att de inte betyder samma sak 

i en senare bedömning. Han avslutar med att konstatera att svenska elever inte får med sig en 

likvärdig kunskapsbas när de avslutar sina gymnasiestudier och att detta är en icke-önskvärd 

utveckling. 
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6 Sammanfattande diskussion 

Efter våra intervjuer och litteraturstudier är det väldig intressant att sammanfatta våra intryck och 

erfarenheter. Vi känner att vi fått många svar till våra frågeställningar och att de är 

mångfacetterade.  

6.1 Vad styr lärarnas val av skönlitteratur inom svenskundervisningen 

på gymnasiet och hur motiverar lärarna sitt val? 

Att dagens lärare har en stor valfrihet kring litteraturval i undervisningen fick vi bekräftat genom 

vår undersökning, men vi trodde att lärarna skulle koppla sina val till styrdokumenten i större 

utsträckning och på ett mer konkret sätt. Kanske beror bristen på detta på vaga begrepp som 

exempelvis ”centrala verk” då en konkretisering av vad som menas inte är helt enkel. Vilka verk 

som räknas som centrala verk är en tolkningsfråga och det kan skilja sig från skola till skola och 

till och med mellan lärare på samma skola och inom samma program. Detta visar på en stor 

kommunikationsbrist bland lärare som inte förbättras genom att en programuppdelning har skett 

på den utvalda skolan. Egna erfarenheter och preferenser tas med från tidigare tillfällen men att 

dela med sig av dessa glöms ofta bort eller ges inte tillfälle till. De ämneskonferenser som sker 

tillsammans med andra pedagogiska träffar verkar oftast behandla mer praktiska saker som 

ligger långt ifrån den pedagogiska diskussionen. Detta leder till att eleverna är de som hamnar 

mellan stolarna och behandlas olika beroende på vilket program de går samt beroende på vilken 

lärare de har. Att gå på IB-programmet eller att gå på Media- eller Estetprogrammet innebär 

olika förutsättningar för eleverna samt olika förväntningar från lärarna.  

Att anpassa litteraturen till elevernas förmåga och intresse är i viss mån bra med tanke på de 

lässvaga och studieovana eleverna. Detta får dock inte sättas i system vilket vi märkte att det 

fanns en tendens till i vissa klasser och på vissa program. Risken är här att elever på mindre 

prestigefyllda program underskattas. Vi anser att det i dessa klasser finns elever som mycket väl 

skulle kunna prestera minst lika bra som elever på andra mer studieinriktade program. 

Malmgrens forskning visar att det finns ett behov av att anpassa sin undervisning efter elevernas 

intresse, kunskap, bakgrund och utbildning. På så sätt prioriterar lärarna att väcka elevernas 

läslust och vad de läser blir inte lika viktigt som att de läser.
59

 Detta bekräftade även några av 

respondenterna i vår undersökning.  
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Per som pratar om bildningsbegreppet menar att fokus har flyttats mot att lärarna mer försöker 

använda sig av litteratur som de tycker fungerar bra i klassrummet snarare än litteratur som 

eleverna måste ha läst. Bloom är av motsatt åsikt då han anser att bildning innebär detsamma 

som att ha läst rätt litteratur,
60

 det vill säga den rätta litteraturen enligt Bloom.  

När de flesta respondenterna väljer att arbeta utifrån ett tematiskt arbetssätt går Johan åt andra 

hållet och väljer ett kronologiskt upplägg och de flesta eleverna tycker att detta gör 

undervisningen mer lättöverskådlig och tydlig. Thavenius menar att den här typen av 

litteraturundervisning främjar elevernas förmåga att inhämta kunskap och få kännedom om den 

svenska kulturens utveckling,
61

 något som finns uttalat i Lpf 94. Respondenternas 

tillvägagångssätt när det gäller kunskapsförmedling skiljer sig åt till viss del.
 
 Liksom några av 

de lärare som Brodow och Rininsland intervjuat
62

 använder sig vissa lärare av film som ett 

hjälpmedel medan andra helt är emot detta arbetssätt. De menar att det blir svårt att förmedla det 

som författaren ursprungligen velat. 

Praktiska saker såsom skolans ekonomi och tillgången till böcker på skolan och hos distributören 

är en annan faktor som respondenterna indirekt nämner som något som påverkar deras 

pedagogiska val och något som de måste rätta sig efter. Respondenterna säger också att de gör 

gemensamma inköpslistor och att de får skriva upp vad de vill ska köpas in, men att det inte är 

säkert att det blir så då det finns många viljor och uppdelningar i program och arbetslag.  

Att verkligheten är sådan att budget och ekonomi påverkar den pedagogiska ambitionen är 

tråkigt men samtidigt är detta en sanning man inte frånkommer. Dessa faktorer får dock inte bli 

en bromskloss i en strävan att förändra och förnya och göra att man alltid faller tillbaka på dessa 

orsaker. 

 

6.2 Litterär kanon i skolan 

Respondenternas kännedom om kanondebatten var bättre än engagemanget i densamma och det 

fördes ingen nämnvärd diskussion på skolan. Enligt några av dem så borde fler skolröster höras i 

den offentliga debatten vilket vi och många med oss också anser.  
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Persson påtalar även han att det finns stora skillnader i hur litteraturundervisningen bedrivs samt 

vilken vikt som läggs vid litteraturläsning på olika skolor. Detta kunde ha kommit fram i och 

med fler lärare i debatten, likaså kanske tyngdpunkten hade förflyttats från att enbart fokusera på 

vad till att ha belyst frågan om varför och hur.
63

 

Respondenterna ansåg även de att det var för få skolröster i debatten, som har en anknytning till 

skolan som den är i verkligheten. Detta kan bero på tidsbrist, för många krav och en viss 

förutfattad mening, att det inte spelar någon roll vad pedagoger uttrycker för vilja och önskemål, 

det blir ändå som politiker beslutar, utan att pedagogerna blir tillfrågade.  

Men som tidigare framkommit i resultatdelen är det viktigare att eleverna läser överhuvudtaget 

än att fastna vid vad de läser. Det är först när de börjat läsa som man kan bygga vidare och 

utveckla alla de aspekter som kursplanerna har som mål. Litteratur är en sådan personlig sak att 

det är svårt att säga vem som har rätt att bestämma vad som är god litteratur och vad som räknas 

som opassande. 

Att respondenterna i så hög grad är positiva till en kanon, jämfört med de intervjuade lärarna 

som känner sig omyndigförklarade av förslaget,
64

 är förvånansvärt med tanke på att deras 

valfrihet skulle kunna komma att inskränkas. Kanske är det dock en skön känsla att ha en lista att 

luta sig tillbaka på och veta att jag som lärare inte behöver sitta och välja och välja om. Det är 

redan så mycket man måste ta ställning till att en litterär kanon kanske utgör en sorts lättnad?  

Respondenternas inställning är dock att det är först efter det att ett förslag har lagts som 

möjligheterna att ifrågasätta och problematisera en sådan lista och dess användning kan inledas.  

Detta tycker vi är en realistisk syn men självklart kommer frågan om vem som ska komponera en 

sådan lista upp.  

En av våra respondenter, Johan, tror att de flesta lärare kommer att köra sitt eget så kallade race 

ändå, utan tanke på en nationell kanon. Speciellt då det finns redan en inofficiell  

kanon på skolan, i och med den så kallade Prescribed Booklist som används på IB-programmet. 

En fråga som onekligen återkommer är hur mycket inflytande eleverna kommer att ha på 

litteratur valet om en litterär kanon införs? I vissa fall är det ju tyvärr redan så att eleverna inte 

har några valmöjligheter då läraren bestämt vad som ska läsas.  
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Vi har även sett andra tillvägagångssätt där eleverna har fler likvärdiga verk att välja mellan och 

som ger dem en möjlighet att tillgodogöra sig intentionen med litteraturläsning på deras villkor.  

Att se till individen kommer med ett införande av en kanon bli en omöjlighet för lärarna som  

kommer att ha fullt upp med att få eleverna att läsa.  

När Brodow och Rininsland pratar om hur de klassiska texter som kan anses förmedla ett 

kulturarv är svårare att använda sig av än de moderna texter som gör detsamma,
65

 håller några av 

respondenterna med. Petra till exempel nämner hennes lässvaga elever som förmodligen skulle 

se språket som ett stort hinder vid ett införande av en litterär kanon då det blir svårt att se till 

individen eller de som har svårigheter med sina studier.  

Tittar vi på våra frågeställningar och vårt syfte i vår undersökning anser vi att vi har erhållit svar 

men att tolkningsmöjligheter har funnits för vår del och givit oss intressanta och givande samtal 

om val av skönlitteratur, kanon och eventuellt införande av en nationell kanon. Vi anser också att 

det är viktigt att få elever att läsa än att lägga stor vikt vid vad de ska läsa, men samtidigt måste 

vi tänka på vad vi förmedlar och koppla till styrdokumenten. Kanon eller inte eller individuellt 

och beroende på skola och arbetssätt, men även vilka program som finns och förutsättningar. Här 

är respondenterna positiva till ett införande av en skolkanon men samtidigt är det först efteråt 

som det kan ifrågasättas vad som ingår i en sådan lista och vem som beslutat vad som ingår iden. 

Vi anser även att elevernas förutsättningar är av största vikt vid val av skönlitteratur och kanon. 

Hur klarar sig de lässvaga? Kan de knyta an till innehållet? Skapar det intresse för merläsning? 

Vad lär de sig av de olika verken och vad får de med sig vidare in i livet och eventuella högre 

studier? Frågor dyker upp hela tiden och en fortsatt forskning hade varit intressant ur ett 

elevperspektiv. Även lärarnas synsätt på hur man väljer vad som är opassande litteratur och god 

litteratur är en tänkvärd fortsatt studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Brodow och Rininsland, 2005. 



 

 

 31 

7 Källförteckning 

Bloom, Harold, Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider (Stockholm: 

Symposion, 2000). 

 

Boëthius, Ulf, ”Populärlitteraturen – finns den?” i Brott, kärlek, äventyr. Texter om 

populärlitteratur, red.: Dag Hedman (Lund, 1995). 

 

Brink, Lars, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. 

(Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala 1992). 

 

Brodow, Bengt och Rininsland, Kristina, Att arbeta med skönlitteratur i skolan. (Lund: 

Studentlitteratur, 2005). 

 

Carlgren, Ingrid och Marton, Ference, Lärare av imorgon.( Stockholm: Lärarförbundets förlag, 

2001).  

 

IB-skolan Syd. Elektronisk källa: http://www.ibsyd.edu.stockholm.se/ Hämtad 5 februari, 2008. 

 

International Baccalaureate. Elektronisk källa: http://www.ibo.org/diploma/slidec.cfm Hämtad 2 

januari, 2008.  

 

Johansson, Bo och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen.         

(Uppsala: Kunskapsföretaget, 2001). 

 

Jonsson, Stefan.(2006a, 31 juli). Litteratur som gränsvakt. Dagens Nyheter. Hämtad 28 

december, 2007 från http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=562330 

 

Jonsson, Stefan. (2006b, 26 augusti). Världen bortom Folkpartiet. Dagens Nyheter. Hämtad 8 

januari, 2008 från http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=568150   

 

Lannvik Duvegård, Maria. (2006, 29 august). Läslust skaps inte med tvång. Lärarnas Tidning. 

Hämtad 30 december, 2007 från 

http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=238035&ArticleOutputTemplat

eID=92&ArticleStateID=2&CategoryID=3612&FreeText=kanon 

 

Lpf 94. Elektronisk källa: www.skolverket.se Hämtad 5 februari, 2008. 

 

Läroplan för gymnasiet. (1965). Stockholm: SÖ –förlaget. 

 

Malmgren, Gun, Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur, (Lund: 

Reprocentralen, Univ.,1992). 

 

Motion 2006/2007:Ub260 

 

Persson Magnus, ”Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisning efter den kulturella 

vändningen. (Polen, Författaren och Studentlitteratur 2007). 

 

http://www.ibsyd.edu.stockholm.se/
http://www.ibo.org/diploma/slidec.cfm
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=562330
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=568150
http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=238035&ArticleOutputTemplateID=92&ArticleStateID=2&CategoryID=3612&FreeText=kanon
http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=238035&ArticleOutputTemplateID=92&ArticleStateID=2&CategoryID=3612&FreeText=kanon
http://www.skolverket.se/


 

 

 32 

Skolverket, Ett vidgat textbegrepp.  Elektronisk källa: www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 

Hämtad 5 februari, 2008. 

 

Skolverket (2007), Kursplan Svenska A för gymnasiet. Elektronisk källa: www.skolverket.se 

Hämtad 5 februari, 2008. 

 

Skolverket (2007), Kursplan Svenska B för gymnasiet. Elektronisk källa: www.skolverket.se 

Hämtad 5 februari, 2008. 

 

Thavenius, Jan, Svenskämnets historia. (Lund: Studentlitteratur, 1999). 

 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 1997). 

 

Wikström, Cecilia. (2006, 22 juli). Skapa svensk litteraturkanon. Sydsvenska Dagbladet. Hämtad 

8 januari, 2008, från http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article173686.ece 

 

Witt-Brattström, Ebba. (2006, 9 augusti). Naiv syn på skönlitteratur. Dagens Nyheter. Hämtad  8 

januari, 2008 från http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=563948 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät och intervjufrågor  

Bilaga 2 – Prescribed Booklist  

Bilaga 3 – Enkätsvar  

Bilaga 4 – intervjusammanfattning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article173686.ece
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=563948


 

 

 33 

8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Enkät och intervjufrågor 

 

1. Vilken skönlitteratur (romaner, noveller och dramer)har ni läst de senaste två åren? Avser 

hela verk som elever läst och studerat i helklass eller i grupp. (Avser inte elevernas 

individuella bokval). 

Verk     Författare 

________________________________  _______________________________ 

________________________________  _______________________________ 

________________________________  _______________________________ 

________________________________  _______________________________ 

________________________________  _______________________________ 

________________________________  _______________________________ 

________________________________  _______________________________ 

 

2 Varför just dessa? Motivera! 

3 Vilka faktorer ligger bakom ditt/ert val av skönlitteratur? 

4 Vilken skönlitteratur läser ni nu?  

5 Varför just dessa? Motivera! 

6 Vilka faktorer ligger bakom ditt/ert val av skönlitteratur? 

7 Finns det någon form av kulturarv på skolan som påverkar valet? Vilka i så fall? 

8 Hur är tillvägagångssättet vid val av skönlitteratur? 

9 Ändrar du på bokvalet beroende på klass/program/elev?  

Varför? Varför inte? Motivera! 

10 Kopplas valet av skönlitteratur till något styrdokument? 

11 Har skolan egna styrdokument vad gäller val av skönlitteratur? 

12 Finns det skönlitterära verk som ni anser vara opassande att använda i 

svenskundervisningen? 

13 Har du hört talas om den litterära kanondiskussionen som förts under de senaste åren? 

14 Vilka tankar har du som lärare och ni som skola kring diskussionen i så fall? 

15  Hur skulle ett införande av en detaljstyrd kanon påverka litteraturundervisningen i 

svenska? 

16 Är det viktigaste att eleverna läser eller vad eleverna läser? 
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8.2  Bilaga 2 – Prescribed Booklist 
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8.3 Bilaga 3 – Enkätsvar 
Ola och Per 

Verk Författare 

Ett dockhem     Henrik Ibsen 

Jane Eyre Charlotte Brontë 

Dr Glas Hjalmar Söderberg 

Mörkrets hjärta Joseph Conrad 

Juloratoriet Göran Tunström 

Fröken Julie August Strindberg 

En herrgårdssägen Selma Lagerlöf 

      

Petra   

Verk Författare 

Ett öga rött    Jonas Hassen Khemiri 

I taket lyser stjärnorna Johanna Thydell 

Lily Dahls förtrollning Siri Hustvedt 

Målarens döttrar Anna-Karin Palm 

Ondskan Jan Guillou 

  

Johan 

Antologier  

Ingvar    

Verk Författare 

Ett öga rött    Jonas Hassen Khemiri 

Vill gå hem     Jonas Gardell 

Prästungen Göran Tunström 

Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö Håkan Nesser 

Harens år Arto Paasilinna 

Musselstranden Marie Hermanson 

Kallocain Karin Boye  

Dr Glas Hjalmar Söderberg 

En herrgårdssägen Selma Lagerlöf 

Singoalla Viktor Rydberg 

Fadren  August Strindberg  

Fröken Julie August Strindberg 
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8.4 Bilaga 4 – intervjusammanfattning 

 

Petra 

1. Varför just dessa verk? 

Man kan koppla dem till språksociologi, grammatik såsom exempelvis Ett öga rött, I taket lyser 

stjärnorna. Dock finns det ingen tydlig motivering till varför just dessa böcker väljs i kursen 

förutom att det finns olika månghetsnivåer. Man har i åtanke att nationella prov är en viktig del i 

kursen och man gör uppgifter med anknytning till de nationella proven, så man kan säga att det 

är lite styrt av dem. 

 

2. Valet av skönlitteratur och faktorer som styr dessa! 

I början av terminen får eleverna göra ett läs- och förståelsetest för att se vad de har med sig, 

vilka eventuella svårigheter de har, men även vilken läsvana. Oftast får de ett fritt val när de ska 

välja den första boken de ska läsa, men då också i smågrupper. Detta är då i svenska A-kursen. 

Under svenska B-kursen är det styrt efter epoker, epokläsning, historiskt. 

Det finns ingen lista över vad de ska läsa under åren utan det är beroende på vad som finns på 

skolan eller vad de kan tänka sig läsa. Det är ett gissel när filmerna kommer för då blir frågan 

hur man använder sig av dem då. 

 

3. Finns det något kulturarv på skolan som påverkar valet? 

Kanske! På svenskkonferenser hör man det en del och då är det klassikerna som omtalas det vill 

säga böcker som håller som ska läsas.  

 

4. Ändras bokvalet beroende på klass/program/elever? 

En problematik kan vara att få MP-elever att läsa exempelvis Gullivers resor. Bland esteterna är 

det bild som är det centrala för dem och de har kanske inte en ambition eller motivation att vilja 

läsa, men jag kör samma verk oavsett program. De får välja själva beroende på svårighetsgrad på 

boken och då kanske det blir en ungdomsbok. Allt beror på vilket resultat de erhållit i början av 

terminen på lästestet. Jag kör mitt eget race. Oftast har jag två böcker de får välja emellan 

emedan en annan lärare kanske har flera böcker att välja emellan. Andra program och andra 

lärare är mer traditionellt bundna i sin svenskundervisning och i sitt skönlitterära val. 

 

5. Kopplas valet av skönlitteratur till styrdokument? 

”Vad är det?” Skämt åsido, så lite gör man nog det. Man behöver inte läsa hela böcker. 
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6. Finns det verk som är opassande att använda sig av? 

Nej, det finns inga opassande typer eller sorter eller författare som inte kan användas. Det är det 

fria valet! Man kan läsa vilken typ av bok som helst om man gör intressanta uppgifter till dessa 

böcker. Men vem orkar det? 

 

7. Att de läser eller vad de läser? 

Att de läser är det allra viktigaste. Det är viktigt att de får en läsvana och övar upp sin 

läsförmåga. 

 

8. Har du hört talas om kanondiskussionen och har det förts någon sådan här på skolan? 

Jag har inte fått någon riktig kläm på hur andra ser på det för det har inte funnits någon 

diskussion här. Lärare på NV-programmet som har ambitiösa elever inser också att det är inte 

bara att tvinga på eleverna att läsa vissa böcker. 

 

9. Införande av en kanon – styrt val av skönlitteratur i svenskundervisningen? 

Det blir fel om vad som ska läsas blir styrt för då ser man inte hur det verkligen ser ut. De 

lässvaga får det svårt, speciellt att ta sig igenom vissa verk och språkligt blir det problem för de 

får inget begrepp om innehållet. 

 

10. Finns det någon underförstådd lista här på skolan? 

Jag bryr mig inte om det finns eller inte. Man måste känna för den boken som man ska använda 

sig av i klasserna. 

 

Ingvar 

 

1. Varför just dessa verk? 

Allt handlar analys och de lärare som undervisat på IB-programmet har tagit med sig den 

erfarenhet över vad som fungerat och den lista som existerar där till NV-programmet. Man 

kopplar inte bara till tematiken, problematiken eller till verkligheten som den är idag utan hur 

den är skriven, tanken bakom boken och berättarstrukturen. 

 

2.  Valet av skönlitteratur och faktorer som styr dessa! 

Lärarna pratar ihop sig på den våning man har sitt arbetsrum och program man undervisar på och 

då gör man gemensamma inköp. Det har gjorts ett val på ca tio titlar, men man vet dock inte 

vilka som blir klassiker av den moderna litteraturen. De bokval som gjorts är epokstyrda samt 

om det finns klassuppsättningar av dem. Någon lista finns inte i svenska A eller B utan det är den 

erfarenhet som man har av vad som fungerat bra i tidigare klasser. Skulle de välja själva skulle 

det antagligen bli spänningslitteratur och så kallad myspys litteratur för det är det som lockar 

ungdomar att läsa. 
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3.  Finns det något kulturarv på skolan som påverkar valet? 

Det finns ett visst kulturarv och det är bara att titta på de antologier som skolan har inhandlat och 

använder sig av. Den antologi som har valts är den med bredast och intressantast urval. Någon 

anpassning till språket finns inte heller. Eleverna får läsa mer noggrant och man får hjälpa de 

lässvaga. 

 

4. Ändras bokvalet beroende på klass/program/elever? 

Den insyn man har i andra program och hur andra lärare väljer skönlitteratur är via träffar. Det 

finns olika läskulturer på olika program och det gör mig lite rädd. Det som är bra om man 

undervisat i andra program och tidigare på IB-programmet är att man tar med sig fördelarna 

därifrån in till andra program. Skillnader finns då det bland de teoretiskt intresserade på A-

kursen ställs höga krav jämfört med andra elever med andra intressen i de mer estetiska 

programmen. Kriterierna är olika på olika prov. Allt detta för med sig att eleverna får olika saker 

med sig ut från gymnasieskolan. 

 

5. Kopplas valet av skönlitteratur till styrdokument? 

Det är antologin som styr för där är alla de centrala verk upptagna.  Nej, någon koppling till 

styrdokument existerar inte vid val av skönlitteratur, möjligt vid det språkliga. Nationella proven 

styr mycket och man försöker anpassa det därefter. 

 

6. Finns det verk som är opassande att använda sig av? 

Opassande litteratur har diskuterats eller pratats om här i huset och exempelvis Ett öga rött då 

språket är annorlunda. Khemiri har gjort ett val att skriva en roman på just det viset och det finns 

en tanke bakom det. Att bara läsa och lösa en gåta som i en deckare är ingen kvalitetsläsning 

utan det jag vill är att lära ut hur miljö, personer etc. byggs upp och hur berättelsen förs framåt av 

författaren. 

 

7. Att de läser eller vad de läser? 

Att de läser är viktigast och jag säger till dem att det här är det ni ska läsa. De är helt enkelt 

tvingade att läsa de verk jag valt ut. Bedömningen blir avgörande här för de vet klart och tydligt 

vad som krävs för att erhålla ett visst betyg så eleverna sätter sitt betyg själva utefter hur och 

vilka uppgifter de gör. 

 

8. Har du hört talas om kanondiskussionen och har det förts någon sådan här på skolan? 

Diskussionen har inte hållits tillräckligt levande här och den bör hållas levande hos alla och på 

alla plan. De som diskuterar är oftast ledarskribenter, kulturjournalister och inte skolledare eller 

pedagoger. Expressen har en lista, en kanon, såsom de ser på en sådan och dess innehåll, och i 

den är det få verk och författare som sticker ut. 
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9.  Införande av en kanon – styrt val av skönlitteratur i svenskundervisningen? 

Om en lista på vad som ska läsas införs skulle det bli en tillbakagång och det skulle inte vara bra 

med detaljstyrning. 

 

10.  Finns det någon underförstådd lista här på skolan? 

Den lista som finns är den på IB-programmet och man tittar på den och har en egen lista speciellt 

över de verk som har fungerat i tidigare klasser, men också beroende på vad som finns 

tillgängligt på skolan. 

 

Ola 

 

1. Varför just dessa verk? 

Lärare tillsammans har tittat tillsammans över vilka böcker som finns tillgängliga, då tidigt 

1880-tal till tidigt 1900-tal, samt på IB är det endast två lärare tillsammans som kommer överens 

om vilka verk som ska användas utefter den så kallade Prescribed Booklist. De verk och 

författare som väljs är de som vi anser vara ett bra urval ur helheten. Det finns således en kanon 

på skolan, men det är skolans eget val vilka verk och om modern litteratur.   

 

2. Valet av skönlitteratur och faktorer som styr dessa! 

Vad som ligger bakom valet är egna preferenser och det finns en diskussion kring en så kallad 

lista en gång per år här på skolan. Det är svårt att samsas då alla har olika erfarenheter och 

intressen, men vi ska ha gemensamma grundläggande värderingar som är en faktor. De andra 

faktorerna är den språkliga aspekten, att det finns en bredd bland utvalda verk som ska användas 

så det inte blir samma typ av böcker och att man täcker in olika delar och att det inte blir en fråga 

om personlig smak. 

 

3.  Finns det något kulturarv på skolan som påverkar valet? 

Det finns en levande diskussion på skolan och det då speciellt vilka titlar som vi ska använda oss 

utav och vad som finns i biblioteket sedan tidigare. Det går inte att använda alla titlar som finns i 

källarens bibliotek och beroende på vilken generation man tillhör har man olika syn på vad som 

är klassiker, kulturarv och vad som kan användas. En del titlar är svåra att motivera eleverna att 

läsa då det är böcker som kan se oerhört gamla ut. Det beror även på vilket tryckår det är och om 

de skildrar något som inte är angeläget för dem, det kan kännas trist men så är det.  

 

4.  Ändras bokvalet beroende på klass/program/elever? 

Svenska A och svenska B är lika, eller ska vara lika, oavsett program. Men det är mycket som 

beror på hur klassammansättningen är. Till exempel SP har varje år 6 nya klasser och då blir det 

olika i kurserna beroende på elevunderlaget och lärare. I A-kursen arbetar man mer tematiskt och 

i B-kursen blir det kronologiskt. Fast vissa titlar läses oftare än andra som till exempel Candide.  
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Alla i klassen läser samma bok då det blir lättare att föra en diskussion då, men det bör finnas 

viss frihet och då att de får välja någon titel från 1800-talet, nobelpristagare eller liknande. Jag 

ser mer ett behov av att läsa olika böcker i engelska då eleverna befinner sig olika i sin 

språkutveckling. 

 

5. Kopplas valet av skönlitteratur till styrdokument? 

Det är ingen som bestämmer men tillgången styr mycket, vad man kan få tag på för tillfället och 

vad man redan har. Jag är dålig på att motivera för eleverna och koppla valen till styrdokument. 

Eleverna ser inte vid det här skedet i deras liv nyttan av att ha läst vissa böcker. De ser inte 

effekten förrän senare i livet och det oftast när de gått ut gymnasieskolan. Vilka de centrala 

verken är ett personligt val och man får ställa sig i en mittenposition . Vill man att de ska läsa 

vissa titlar bör man se till att de finns på skolan. 

 

6. Finns det verk som är opassande att använda sig av? 

Det är personligt om man anser något vara opassande att läsa eller använda sig av och oftast är 

det om man tycker något är tråkigt. Det är svårt att nämna något eller någon men till exempel 

Camilla Läckberg. Deckare överhuvudtaget som exempelvis Stephen King. Dock bör man 

respektera elevens val och alla måste inte läsa en viss typ av litteratur. 

 

7. Att de läser eller vad de läser? 

Att de läser är bättre. Man ser eleverna läser på raster, håltimmar och precis innan lektionen 

börjar, men det kanske är för att imponera på läraren. De läser i alla fall.  

 

8. Har du hört talas om kanondiskussionen och har det förts någon sådan här på skolan? 

Det har enbart varit lite diskussion här om kanon. Den finns hela tiden fast vid sidan av. 

Debatten eller diskussionen hålls av politiker, journalister och andra skribenter som inte befinner 

sig i skolans värld, vilket pedagoger borde ha deltagit mer. Det är lätt att bli påverkad av det som 

skrivs. 

 

9.  Införande av en kanon – styrt val av skönlitteratur i svenskundervisningen? 

Det skulle bli en tillbakagång om det blev detaljstyrning. På 60-talet var det inte alla som gick på 

gymnasiet så det går inte att riktigt jämställa med idag. Det existerar redan en inofficiell kanon, 

fast den kan se olika ut på olika platser. En nationell kanon ser jag som lockande för vad skulle 

kunna tänkas ingå i den? En diskussion om en sådan lista är bra är beroende på vilka som valt 

listan och först efter man sett en sådan lista kan man börja ifrågasätta. Allt beror på vilka titlar 

den innehåller om det är bra. Det räcker att titta på Expressens lista och det är så en kanon 

kommer att se ut! Moderna klassiker kommer säkerligen inte att få plats i en sådan lista. De 

flesta är överens vad som ska läsas och det är lättare att gå 50-100 år tillbaka i tiden än vad det är 

att välja modernt då det spretar mer. Jag tror att många underskattar eleverna då de tror att de 

inte klarar av äldre litteratur på grund av språket, innehållet eller något annat. De klarar mer än 

vad vi tror och då kanske man kan tänka på det vidgade textbegreppet, som inte är populärt bland 

många lärare, men att använda sig av film eller annat som hjälpmedel är en fördel. Nackdelen är 
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att filmer oftast är förenklade och förkortade. Det kan användas som extra material och i 

undantagsfall. Om det finns motstånd mot läsnig får man tänka om vad gäller litteraturval. 

 

10.  Finns det någon underförstådd lista här på skolan? 

Det finns en egentlig kanon här. Lista finns i och med att IB har Prescribed Booklist. Den 

innehåller 10-15 titlar per genre och det är speciell litteratur. Jag har inte haft den vanliga 

svenskkursen så jag kan inte säga vad som fungerar bra och vad som inte fungerar bra då jag inte 

har några egentliga erfarenheter från det. Det man själv tycker är bra är lättare att motivera varför 

man ska läsa den och göra en bra och intressant introduktion till verket. Sedan finns det lärare 

som har en bestämd åsikt vad som är bra litteratur och vad som inte är bra litteratur, vad som är 

klassiker och hur hur mycket modern litteratur man ska använda sig av. Detta är en 

generationsfråga och hur länge man har varit på en arbetsplats. 

   

Johan 

 

1. Varför just dessa verk?  

Inga. Jag använder endast antologier på grund av att syftet med att använda litteratur, som jag 

tolkar det, är en källa till kunskap och inte i första hand en källa till underhållning. För att kunna 

göra på ett så brett sätt som möjligt så använder jag antologier för att då hinner man få in fler 

exempel. Det är det principiella motivet och dels så går jag ifrån det tematiska sättet att 

undervisa, i grund och botten har jag ett kronologiskt sätt att undervisa i litteratur och jag blir allt 

mer konservativ ju äldre jag blir. Jag lägger dock in tematiska inslag i undervisningen så att det 

inte blir enformigt. Jag tycker att syftet och målet med litteraturen tydligare lyfts fram, i skolan 

alltså.  Elever som är goda läsare kan tycka att det är lite plottrigt medan de flesta tycker att detta 

är ett bra i stort. De flesta elever är inte goda läsare på det kvalificerade sättet som vi nu strävar 

efter utan de är rätt beskedliga läsare och tycker att det är svårt på grund av längden, tyngden och 

ordförrådet och teman som är okända. Jag tycker att detta är en bra väg in i litteraturen.  

 

2. Valet av skönlitteratur och faktorer som styr dessa! 

Vi använder oss av en antologi som heter Levande Texter men det har ingen avgörande betydelse 

vilken man använder sig av. Denna innehåller mindre poesi än den tidigare vi hade och mer 

noveller nu. Bredden samt en lagom avancerad väg in till mer kvalificerat läsande är det 

viktigaste att de får med sig ur mitt val av antologier. Det är också hanterbart under lektionstid 

som är ett pratiskt argument. Det är något man kan göra en lektion av. Sedan är det klart att man 

kan låta dem läsa böcker men det måste leda fram till någon form av problematisering eller 

bearbetning av läsandet. Det är dock många som inte klarar det, det är en självständig sak att läsa 

och själv problematisera och bearbeta. Bokläsning kan leda fram till sådana traditionella 

uppgifter som referat och recensioner. Man kan ju göra någon slags jämförelse med något annat 

modernt fenomen i samhället eller se det som en illustration av något nutida samhälleligt 

fenomen eller nåt… Det kräver att man redan är ganska bra på att göra det. Jag tycker rent 

praktiskt att det är fungerar bättre med att använda mindre avsnitt som är representativa för just 

den epoken eller det författarskapet och den principiella poängen eller temat man är ute efter. En 

risk är att man kan missa helheten då. Jag skulle tro att de andra lärarna lägger mer tyngd på hela 

verk. 



 

 

 47 

3. Finns det något kulturarv på skolan som påverkar valet? 

Ja. Jag anser också att skolan bör ha det för det har en utjämnande effekt på befolkningen som är 

positiv. Sedan finns det ju en motkraft och det är ju att skolan ska individualiseras samtidigt som 

den ska allmänt bilda och det är ju två saker som ibland går emot varandra. Man ska presentera 

ett stoff, man ska liksom lära eleven vissa saker och samtidigt ska man utveckla individens egna 

färdigheter, värderingar och stödja denne i hans/hennes eget val. Ibland så går det ju stick i stäv 

men välkommen till verkligheten…. Så är det ju oavsett skolform, oavsett vad man har för 

styrdokument.  

 

4. Ändras bokvalet beroende på klass/program/elever? 

Det är ju lite både och… Jag försöker hitta representativa delar exempelvis om man läser om 

antiken så får man försöka hitta texter som på något sätt representerar det teoretiska idealet som 

fanns då. Jag försöker också ha med någon text som absolut inte är det från fast från samma 

epok, annars blir det en sådan överförenkling, att man tror att litteraturen bara är upplysning, 

antik etc. när det inte är så.  

Det finns ju dels möten där alla svensklärare träffas, mindre ofta nu eftersom det nu är mer 

tydligt indelat efter program, så finns det en grupp där bara svensklärare på samhällsprogrammet 

träffas. Eftersom jag jobbar som jag gör så har jag sällan några synpunkter på vilka 

klassuppsättningar vi köper in men jag vet ju att om jag har en synpunkt så får jag ju framföra 

den och om det finns pengar så köper man in. Olika krav på olika program och det betyder inte 

samma sak. 

 

5. Kopplas valet av skönlitteratur till styrdokument? 

Det måste man göra och min undervisning måste ju falla in under det målen säger och som ni vet 

så är de ganska diffusa men inte helt… Det står att eleven skall ha stiftat bekantskap med och 

skall ha kännedom om och så va…. Gör man en vettig bedömning så är det inte så sjukt vagt 

ändå. Man få en viss känsla för vad det betyder. 

 

6. Finns det verk som är opassande att använda sig av? 

Nej. Det finns inget sådant, vare sig intellektuellt, prestigemässigt eller etiskt. Jag nedvärderar 

ingen litteratur och är ingen finsmakare. Jag anser dock att skolans roll bör vara att stå för det 

som eleverna inte får spontant, jag anser att målen är sådana. De tvingar mig inte men de styr 

mig åt det hållet att se litteratur på det sättet. Jag tycker att det vore ytterst lämpligt att läsa något 

som etablissemanget anser vara god litteratur som till exempel en nobelpristagare men också 

något som traditionella svensklärare skulle fnysa nedlåtande åt, Jan Guillous trilogi till exempel.  

Sådana multiframgångsrika författare. Det kan man definitivt ha som analytisk uppgift att peka 

ut element som tyder på kvalitet hos nobelpristagaren och peka ut det som inte skulle vara det 

hos de andra.  
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7. Att de läser eller vad de läser? 

Först och främst är det viktigt att de läser men om man är kritisk så kan man ju hitta 

motexempel, jaha så du vill att de ska läsa hobbexkatalogen, vill man förlöjliga så kan man ju 

alltid göra det. Jag personligen känner att jag skiljer mig från ganska många svensklärare, många 

har ett heligt och lite ålderdomligt förhållningssätt till litteraturen med stort L, så är det inte för 

mig. Jag ligger inte sömnlös om mina elever inte brinner för Shakespeare, det stör mig inte. Jag 

vill att de ska läsa böcker och bli tänkande och empatiska människor, det är ju de redan men man 

kan ju utveckla det och ha litteratur som kunskapskälla och inte bara till underhållning. Det är 

viktigt men inte mitt liv och jag tror att många blivit svensklärare för att de älskar böcker, jag ska 

jag inte säga mer… 

 

8. Har du hört talas om kanondiskussionen och har det förts någon sådan här på skolan? 

Ja och jag tenderar just nu att bli väldigt konservativ och väldigt traditionell i den synen. Jag 

följer den till en början och sedan när den är etablerat, det är då det börjar bli intressant för då vet 

man vad det är man ifrågasätter. Nu är det så i Sverige att allt ifrågasätts och de som ifrågasätter, 

i det här fallet elever, vet inte vad de ifrågasätter. Kritiskt tänkande och så är ju populärt, det står 

ju i alla mål i alla kurser i alla sammanhang från dagis och uppåt. En kritisk granskning, för att 

den ska bli vettig måste man ju vara expert, ja inte direkt men väl insatt i det man är satt att 

kritisera och man måste ha något att reflektera över annars blir det som ett recept utan råvaror. 

Det blir inte så mycket av det. Det har inte diskuterats mycket om det här på skolan och det är 

förvånansvärt få saker av vikt, tycker jag, som diskuteras. Det är helt otroligt, men jag bedömer 

att det är helt sant. Personligen anser jag att det är förvånansvärt ofta som helt irrelevanta 

personliga detaljer som någon råkar ha hängt upp sig på diskuteras, det kunde vara betydligt mer 

innehållsrika diskussioner om själva ämnet. 

 

9. Införande av en kanon – styrt val av skönlitteratur i svenskundervisningen? 

Jag skulle tycka att det var bra, jag skulle rent av jubla! Jag vet ju att det går ju inte, lärare är ju 

som de är… Det blir ett ramaskri och protester i ren fransk nivå om det skulle komma upp.  En 

gymnasial litterär kanon skulle vara rimligt att ha, läs den och sedan kan du ju börja bilda dig en 

egen uppfattning. Generellt på skolan tror jag att det behöver styras upp betydligt tydligare och 

när man sedan kan det så kan man ju börja prioritera och kritisera och vända och vrida och så. 

Jag tror det skulle vara bättre med en uppstyrning av svenskämnet för att det skulle förtydliga 

likvärdigheten och bli mer rättvist vid bedömning då det inte är likvärdigt nationellt sett i 

svenska kurserna. Svenskkurserna betyder egentligen lika mycket men de har inte samma mål 

och de betyder inte samma sak och eleverna har då inte med sig det de ska från gymnasiet och in 

i högre studier. Det är så vi upplever det här på gymnasieskolan, när grundskolans elever 

kommer hit, att det finns skillnader i vad de har med sig och kan. Det här med betygssättning och 

likvärdighet är på väg åt något håll som inte är önskvärt. 

 

10. Finns det någon underförstådd lista här på skolan? 

Det finns den så kallade Prescribed Booklist på IB som är användbar där. Samtidigt har nog varje 

lärare en egen lista, en egen kanon. Oavsett om det införs en nationell gymnasial kanon skulle de 

flesta lärare köra sitt eget race, sin egen lista och sin egen kanon. Det är en generationsfråga och 

beroende på hur länge man har arbetat på en och samma arbetsplats. 
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Per 

 

1. Varför just dessa verk? 

Dessa har valts i samråd av två lärare per årskurs och även ekonomi och tillgång i källaren styr. 

Om man vill förändra så är det inte helt enkelt hur gärna man än vill. Det är inte säkert att de 

titlar man vill ha finns att köpa.  T.ex. ville vi ha Musselstranden men den fanns inte ens i pocket 

att köpa så då sprack det.  Klassikerorienterat, dock har det luckrats upp lite under åren. Stora 

romangruppen har t.ex läst Processen, Brott och Straff etc. och inte alls lika mkt nutida litteratur 

som en annan skola som vi pratat med har gjort. De hade nyare författare och kanske inte lika 

tunglästa författare som vi. 

 

2. Valet av skönlitteratur och faktorer som styr dessa! 

Styrs delvis av PBL men gör ett urval och har lite frihet. Har dock kommit överens inom 

programmet utifrån de givna förutsättningarna som finns. Viktigt att verken är länkade 

tillsammans på ngt vis så att det går att göra rimliga iakttagelser för eleverna i de olika 

examinationsuppgifterna. En uppgift kan t.ex. vara att jämföra tre olika verk såsom Tre systrar, 

Antigone och Ett Dockhem med tanke på att detta kan komma som examinationsuppgift.  Måste 

gagna eleverna så att de kan hitta så många infallsvinklar som möjligt och detta styr valen. Även 

romaner väljs med tanke på att kunna kopplas till och belysa varandra.   

 

3. Finns det något kulturarv på skolan som påverkar valet? 

Svårt att säga men det tror jag. Det finns nog ett outtalat kulturarv även om det har luckrats upp 

med åren men det kan säkert variera på hur det ser ut. Det förändras med att det kommer yngre 

lärare som för in nyare litteratur. Bildningsfokuset har nog flyttats mer mot att man försöker hitta 

litteratur som man tycker fungerar bra i klassrummet snarare än litteratur som man tycker att 

man måste ha läst.  

 

4. Ändras bokvalet beroende på klass/program/elever? 

På IB kör man samma race oberoende av klass och elever, man tänker inte svårighetsmässigt 

utan i stort sett har 5-6 verk från listan hängt med ganska länge. Svårighetsgraden är i stort sett 

likadan.  I Svenska A på Pre IB läser de nog mer och fler romaner än på andra program med 

samma kurs trots att de inte har någon PBL. Försöker dock styra in dem på den här ”IB-

svenskan”, ej svårare. Kursen påverkas inte nämnvärt av PBL mer än att man undviker de titlar 

som kommer att användas senare.  Rolig litteratur och som kan berika varandra är viktig. I IB:s 

lista finns det inte så mycket utrymme att koppla litteraturen till elevernas egna erfarenheter. 

5. Kopplas valet av skönlitteratur till styrdokument? 

Nu är det längesedan jag hade några kurser utanför IB men man försöker ju hitta en så bred 

infallsvinkel som möjligt men sedan kanske man inte alltid är så noga med att föra tillbaka till 

programmål, man kanske borde vara bättre. 
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6. Finns det verk som är opassande att använda sig av? 

Nej det gör det väl egentligen inte men jag har tänkt på senare år att jag försöker hitta manliga 

och kvinnliga infallsvinklar i litteraturen, det kan också hänga ihop med mina egna erfarenheter, 

att man kanske har läst en bok för mycket om den unge mannens äventyr.  

 

7. Att de läser eller vad de läser? 

Om de inte läser alls kan man inte nå någon påverkan på vad de läser. När man jobbade på 

grundskolan var man ju rätt glad att de som inte var så läsbenägna läste överhuvudtaget.  Man 

försökte ju påverka dem sedan och föra in nya tankar och böcker men det är ju en svår fråga…  

Man försöker hitta litteratur som tilltalar dem eller infallsvinklar som tilltalar dem och sedan 

försöker bygga ifrån det.  

 

8. Har du hört talas om kanondiskussionen och har det förts någon sådan här på skolan? 

Det som vi håller på med på IB är en sorts litterär kanon, i grunden är detta berikande med en 

bred palett av författare från hela världen. IB är ju ändå flera hundratals böcker man har att välja 

mellan. 

 

9. Införande av en kanon – styrt val av skönlitteratur i svenskundervisningen? 

Jag tror inte att man kan styra det särskilt hårt men man ju poängtera att det är viktigt att läsa 

litteratur på gymnasiet. Att man har vissa krav på att litteraturen ska spegla hela världen och inte 

bara Europa och Sverige och så vidare.  

Ingen skulle vinna på att ett liknande Lgy65 införs igen och att det blir detaljstyrt. Elever bör 

dock läsa en bredd av litteratur, det vill säga många olika typer av litteratur men jag vet inte hur 

långt man kan sträcka sig… Jag kan känna att när man tidigare hade litteraturkurser där man 

plockade lite från varje epok så blev ju det en väldigt ”snuttifierad” undervisning. Eleverna får 

ingen anknytning till litteraturen så frågan är om det inte är bättre att vika tre veckor och bara 

jobba med en roman och kanske där väcker en lust att läsa vidare.  Antologier använder jag mig 

av till viss del, speciellt i Svenska A när det gäller äldre texter. 

 

10. Finns det någon underförstådd lista här på skolan? 

IB: s lista. De som har jobbat på IB länge betraktar att sätta ihop en sådan lista som en av de 

sköna konsterna men visst bygger man lite på egna erfarenheter, de skiljer sig dock en hel del på 

hur de olika verken fungerar och tas emot i klasserna. Det är inte alltid så lätt. 

 

 


