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Inledning
Litteratur är en stor del av undervisningen i svenska på gymnasiet och i ett litterärt utbud som
bara växer blir ett urval alltmer komplicerat att göra. Eftersom inga föreskrifter finns om vilka
verk som bör ingå i litteraturundervisningen i svenska, annat än kursplanernas ramar, har lärarna ganska fritt spelrum i val av litteratur. Román1 sammanfattar lärarnas dilemma:
Det totala litterära fältet är ofantligt stort, men timantalet i svenska är begränsat och kan dessutom
inte ägnas enbart åt litteratur. Beläsenhet och metakunskaper avvägs mot upplevelse, engagemang
och närläsning. Vad ska läsas och hur, när, hur mycket, och med vilket syfte?

Ämnesbeskrivningen för gymnasiesvenska talar om att ämnet syftar till att stärka elevens personliga och kulturella identitet. Eleven ska få möjlighet att ta del av vårt kulturarv och uppleva och diskutera texter. Läraren ska sträva efter att eleven “får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig kunskap om
författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider”.2 Vilka är då de centrala
verk som bör behandlas i undervisningen, och vad ingår i vårt kulturarv? Hur gör man ett urval bland all världens litteratur?
Cecilia Wikström3 förespråkar i tre riksdagsmotioner upprättandet av en vägledning för detta
urval, en litterär kanon. Denna kanon ska utgöra en bas för lärarna och sedan utökas med
andra verk som lärarna vill presentera för eleverna. Motionernas grund är den minskade läskunnigheten i Sverige och önskan att förankra elever i sitt kulturarv. Debatt om kanon och
dess plats i skolan har uppstått som svar. Det som oftast har undersökts beträffande litterär
kanon i skolan är föreskrifter, styrdokument och den offentliga kanondiskussionen. Brink4
påtalar vikten av litteraturlärares åsikter om urvalet i skolan. Vad ser lärare som centralt ämnesinnehåll i svenska? Vad består lärarnas urval av idag, opåverkade av en etablerad kanon?
Kanske utgör lärares urval ett slags kanon, en som inte är offentlig, men som fortfarande påverkar skolans litteratur. En sådan kanon kanske formas av skolbibliotekets begränsade tillgångar eller lärarens utbildning och smak. Kanske kan man kalla detta för en outtalad kanon,
en dold kanon. Vi vill i denna uppsats bland annat undersöka om en sådan kanon existerar.

1

(Román, 2006, s. 57)
(Skolverket, 2000)
3
(Wikström, Motion 2006/07:Ub260, 2006) (Motion 2007/08:Ub338, 2007) (Motion 2008/09:Ub236, 2008)
4
(Brink, Konsensus om kanon? Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare, 2006, s. 152)
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Syfte och frågeställning
Uppsatsen inriktar sig mot att undersöka litteratururvalet bland gymnasielärare i svenska, och
strävar efter att ge en indikation på vilka verk och författare som av svensklärare betraktas
som viktiga och framstående. Syftet är att undersöka och sammanställa vilka författare som
dessa lärare betraktar som en del av det internationella kultur- och litteraturarvet, samt vilka
litterära verk de ser som huvudsakliga för sin undervisning.
Undersökningen kommer dessutom göra försök till att synliggöra lärarens bakomliggande pedagogiska och didaktiska ställningstaganden i sin undervisning för att ge en bild av lärarens
tankar kring litteratur som verktyg och ämne i skolan. Viktigt att påtala är att den här uppsatsen skrivs utifrån en deskriptiv syn på kanon, den beskriver hur litteratururvalet i skolan ser
ut, och tar inte ställning för eller emot lärares litteraturval. Riktningen för uppsatsens undersökande delar finner vi sålunda i två frågeställningar som rör lärares uppfattningar om kanon:
Finns det en outtalad kanon inom gymnasiets undervisning i svenska, och vilken litteratur består den i så fall av?
Mot vilken bakgrund och förkunskap väljer lärare i svenska på gymnasiet den litteratur de
begagnar i sin undervisning?

Bakgrund
Vad är kanon?
Termen kanon är idag synonym med en förteckning över verk som anses vara ett ovärderligt
arv och som varje generation bör tillägna sig och föra vidare. En kanon sätter en norm som
visar en kollektiv åsikt med giltighet över en längre tid, och bildar stommen i en viss skrifttradition.5 Kanonbegreppet brukar konkretiseras genom att man nämner olika verk och författare. Att begreppet är vägledande och vagt på samma gång gör att det kan diskuteras och ifrågasättas.6 I västvärlden finns en i stort sett gemensam kanon, men enskilda nationella kanon
lever vid sidan av denna. Den svenska litterära kanon har aldrig listats i skriftlig form utan är
en abstraktion, ett slags vägledning till de som ska förmedla den litterära traditionen till nya

5
6

(Bergsten & Elleström, 2004, ss. 31-32)
(Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna., 2006, s. 13)

2

generationer. Den västerländska kanon har sammanställts och listats vid åtskilliga tillfällen,
kanske mest välkänd är den kanon som av litteraturvetaren Harold Bloom listades 1994 i The
Western Canon: The Books and School of the Ages.7 Här nämner Bloom tjugosex författare,
vilka beskrivs som centrala för västerlandets kulturarv. Vi har idag ingen offentligt fastställd
nationell kanon i Sverige, men i början av 1900-talet sammanställdes den svenska litterära
kanon mellan åren 1500-1900 i antologin Sveriges nationallitteratur.8
Själva ordet kommer ursprungligen från grekiskans κανών, med samma stavning som på
svenska. Ordet är synonymt med ’linjal’, ’måttstock’, ’regel’, ’förebild’, ’förteckning’ m.m.,
och ses ofta i kyrkliga sammanhang, där bibelkanon är en lista, en förteckning, över de böcker
som anses vara viktiga för den etiska grunden i religionen.9 Likaledes är litteraturkanon en
förteckning över vilka verk som anses vara viktiga för vårt kulturarv och samhällets bildning.
Grammatikerne Aristophanes och Aristarchos (i Alexandria) föranstaltade sin kanon af de skalder,
som vore att anse för classiska.10

Litterär kanon har alltså sedan lång tid tillbaka betraktats som viktig inte bara för bildningen,
utan även som ett rättesnöre för stilistik och grammatik.

Osynlig kanon
I uppsatsen kommer även begreppen osynlig kanon och dold kanon att användas synonymt
och utbytbart. Begreppen är hypotetiska, och används bland annat för att underlätta och förenkla uppsatsens frågeställningar. Med dessa termer menar vi likheter i det litteratururval lärare gör oberoende av varandra. Dessa likheter kan eventuellt bero på lärarens utbildning, erfarenhet, förtrogenhet med kursplaner etc. Under kanondebatten påpekades att skolornas
klassuppsättningar av skönlitteratur tillsammans med skolbiblioteket skulle kunna utgöra en
sorts dold kanon. Även vissa uttryck i kursplanerna kan möjligen vara betydelsefulla för
skapandet av en osynlig kanon, exempelvis definitionen ”betydelsefulla författarskap” i kursplanen för Svenska B.11

7

(Bloom, 1994)
(Bergsten & Elleström, 2004, ss. 31-32)
9
(Svenska Akademien, 1935, s. K363)
10
(Atterbom, 1848, s. 259)
11
(Skolverket, 2000)
8
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Hur bildas kanon?
En litterär kanon genomgår förändringar hela tiden. Nya verk måste få plats i kanon, men eftersom den inte kan vara alltför omfattande måste samtidigt en del äldre verk plockas bort.
Beständighet är viktigt, men förändring oundvikligt. För att kanon ska engagera nya generationer måste den revideras med tiden. En av litteraturhistorikernas svåraste och mest grannlaga
uppgift är att registrera, motivera och kodifiera dessa ständigt pågående förändringar.12
Alistair Fowler13,14 beskriver tre kanonnivåer, den potentiella, den tillgängliga och den selektiva. Den första nivån består av alla de texter som publicerats, alla dessa skulle hypotetiskt
kunna ta en plats inom kanon. Nästa nivå, den tillgängliga, bestäms till stor del av utgivare
och minskar antalet verk som hypotetiskt kan komma med i kanon, alla verk blir inte tillgängliga för allmänheten och läses därmed i liten utsträckning. Den selektiva kanonnivån är den
som de “skickligaste läsarna” har valt ut eftersom de borde ägnas särskild uppmärksamhet.
Det är framförallt den selektiva kanonnivån som berörs i den här uppsatsen.
Processen när ett verk upptas i kanon är ofta osynlig, tyst och anonym. Historiskt inleddes kanonbildningen under den hellenistiska perioden då filologer och pedagoger gav ut Homeros
och de grekiska tragediförfattarna för användning i skolor och av den bildade allmänheten. De
verk som valdes ut kopierades sedan i stora mängder vilket gjorde att de överlevde. När de
sedan återupptäcktes under renässansen kunde de spridas med hjälp av boktryckarkonsten.
Dessa antika texter är kärnan i kanon även idag.15
Ibland kan vissa enskilda personer vara ansvariga för att ett verk eller en författare tas upp i
kanon. Mest makt över kanon har författare av litteraturhistoriska handböcker och översiktsverk, och de tar ofta andra författare till hjälp för att göra sina urval.16 Ett exempel på en sådan auktoritet är Harold Bloom. Även litteraturrecensenter och författare själva kan påverka
vilka verk som tas upp i kanon. Ett verk som omnämns ofta i recensioner och jämförs med
nya verk blir kanoniserat på så sätt att det fungerar som måttstock. Författare kan också över-

12

(Bergsten & Elleström, 2004, ss. 31, 43)
(Fowler, 1985)
14
Fowler genom (Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna., 2006, s.
18) och (Brink, 1992, s. 236)
15
(Bergsten & Elleström, 2004, s. 33)
16
Op. cit.
13
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brygga mellan varandra genom att jämföra sin egen gärning med tidigare eller efterföljande
författare.17 Vad som upptas i kanon styrs också av de normer och värderingar som redan
finns i kanon. De texter som upptas i kanon är rensade från det som kanon inte vill representera eller har plats för. Varje kanoniserad text har föregåtts av en process av anpassning och
tillrättaläggande. Kanon är en produkt av samtiden och dess innehåll förskjuts och ändras beroende på de rådande idealen och behoven.18
Det finns utan tvivel en rad goda skäl att låta kanon inkludera fler sorters litteratur, inte minst
litteratur som är förankrad hos människor som inte tillhör det smala skiktet professionella läsare och bedömare. Problemet är att man inte utan vidare kan fylla på med nyutnämnda klassiker, äldre eller nyare. Ju mer kanon sväller desto mindre blir den just kanon.19 Att förutsäga
hur lång tid det tar innan ett verk blir upptaget i kanon är omöjligt. Vissa böcker kanske aldrig
kan betraktas som tillräckligt viktiga, andra verk kan det ta flera hundra år att ändra uppfattning om. Exempelvis var det säkert omöjligt för de flesta under 1500- och 1600-talen att betrakta pjäsförfattaren Shakespeares populärlitteratur som lämplig för kanon, numera är Shakespeare enligt Bloom 20 en av västerlandets viktigaste författare. För att bättre motivera de
verk som finns i kanon bör man även undersöka de texter som inte ingår.21

Röster för och emot en litterär kanon
Kritiken mot den traditionella västerländska kanon har varit stor både i Sverige och utomlands. De argument som brukar föras fram mot en kanon är att den är elitistisk och utesluter
många författare och verk som “vanligt folk” läser. Den blir då ett uttryck för den dominerande klassens kultur. Kritiken riktar sig också mot att kanon inte är representativ utan speglar
ett manligt, vitt, västerländskt och protestantiskt ideal. Kanon står för historia, kulturarv, tradition och kontinuitet. Både kanon och skolan har kritiserats för att utesluta det som är modernt
och aktuellt. Detta ser några som positivt, andra som negativt.22 Ytterligare kritik menar att
kanon lyfter ut författare och verk ur sin historiska kontext. Istället för att titta på vad det var i

17

(Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna., 2006, s. 19)
(Lundahl, 2009, s. 14)
19
(Bergsten & Elleström, 2004, s. 37)
20
(2000, s. passim)
21
(Lundahl, 2009, s. 38)
22
(Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna., 2006, ss. 28-29)
18
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författarens samtid som fick honom att tänka på ett visst sätt och komma fram till vissa idéer
länkar man jämförande stora tänkare till varandra över historiska gränser.23
Huvudargumentet för kanon kan alltså även vara ett motargument, eftersom man riskerar att
modernitet och utveckling utesluts för att värna kulturarv, kvalitet och tradition. Medan förespråkare av kanon ofta påpekar att verken i kanon har särskilda litterära kvaliteter och litteraturhistorisk betydelse menar motståndare att kanon är godtyckligt, en historisk konstruktion
som bildas efter den egna tidens synsätt. Vissa kritiker är inte motståndare till kanon men anser att det måste finnas flera kanonbildningar, men även dessa leder i sin tur till att författare
exkluderas. Både förespråkare och motståndare kan som argument framföra att det är sättet att
läsa litteratur som är det viktiga, för motståndarna spelar det då ingen roll vilken litteratur som
läses medan förespråkarna vill att man läser en viss typ av litteratur.24
Litteraturens relevans för eleven är något som kritiker mot kanon ofta påtalar, eleverna ska
kunna känna igen sig i texterna samtidigt som de ska kunna föra en diskussion utifrån hur vårt
samhälle ser ut idag. Här menar Karlsohn25 att man utifrån det perspektivet förutsätter att elever endast vill möta sådant de redan känner till, i själva verket kanske de vill möta sådant de
inte gör i vanliga fall? En viktig del av humaniora är att förmedla tradition, där kanon kan ses
som ett slags kärna. För att förstå oss själva behöver vi bli medvetna om vår tradition, något
som ofta försvagas i vår samtid.
Oavsett debatten idag är det osannolikt att kanon försvinner helt, eftersom läsare och olika
institutioner behöver hjälp att välja litteratur. Men den måste ifrågasättas och utvecklas och
inkludera fler perspektiv.26 Kanon skapar en gemensam kulturell referensram och är en grund
för bildning. Av pedagogiska skäl är det nödvändigt att begränsa det innehåll som eleverna
ska kunna förväntas överblicka och förstå.27 Men vårt kulturarv kan endast bevaras om det
görs tillgängligt och relevant för sin samtid.28

23

(Lundahl, 2009, ss. 14, 19)
(Román, 2006, s. 59)
25
(Karlsohn, 2009, ss. 256-268)
26
(Lundahl, 2009, s. 41)
27
(Bergsten & Elleström, 2004, ss. 37, 43)
28
(Lundahl, 2009, s. 43)
24
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Historisk översikt
Begreppet kanon användes till viss del redan på 1700-talet och 1800-talet men blev vanligt
under senare hälften av 1900-talet. En nationell kanon har varit viktig för att skapa en gemensam identitet för folket. Tankarna om kanon blev mot slutet av 1800-talet eller början av
1900-talet vanligare då begrepp som kulturarv, klassiker och litterär kanon började kopplas
samman med svensk litteratur.29 Vid den här tiden drömde hela Europa om nationell enighet
och litteraturen och litteraturhistorien var en viktig del i att skapa en nationell identitet. Det
blev viktigt att ha en litterär guldålder, vilken i Sveriges fall blev förlagd till början av 1800talet.30

Skolans kanon
Skolan har medverkat till att skapa och förmedla normer kring läsningen av skönlitteratur och
attityder till den. Olika traditioner inom skolan ger eleverna olika bilder av samhället och
historien beroende på litteratururvalet. Dessa traditioner har haft olika sätt att motivera undervisningen, olika förhållningssätt och syften. Moralpedagogik, nationalism, idealism, personlighetsutveckling och existentialism är några av de förhållningssätt som varit nycklar till tankarna om urvalet genom historien. Det vanligaste förhållningssättet har varit idealistiskt och
riktat mot allmän socialisation, även om det inte har varit uttalat eller kanske ens medvetet.31
Tanken om litteratur som viktig för undervisningen var på 1800-talet ovanlig, och modern
litteratur betraktades med skepsis. Litteratur användes nästan uteslutande inom undervisning i
moderna språk. Ingen planlagd undervisning och inte heller läromedel eller metoder fanns att
undervisa efter.32 Först från mitten av 1850-talet började eleverna i de offentliga skolorna i
Sverige att läsa svensk skönlitteratur mer allmänt. Antologier började ges ut och litteraturundervisningen fick en plats i skolstadgor och metodiska anvisningar.33 En ny syn på bildning
inom svenskämnet under denna tid ledde till betoning av idealism, det konkret historiska och
det faderländska. Författare som Tegnér, Geijer, Franzén och Runeberg blev prioriterade. Man

29

(Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna., 2006, ss. 13, 15)
(Thavenius, 1991, ss. 22, 37)
30
(Brink, Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, 1992, s. 283)
31
(Thavenius, 1991, ss. 38-39)
32
Op.cit. s. 25
33
Op.cit. ss. 18-19
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studerade bland annat prosodi, metrik och retorik. Det fanns dock en motsättning i om man
skulle studera litteraturhistorien eller läsa diktverken.34 Utvecklingen gick från litteratur som
språklig förebild till att även vara en etisk förebild för eleverna. Detta ledde i samband med
1800-talets nationalistiska anda till att litteraturen användes för att propagera en protestantisk
etik och förevisa ett manlighets- och svenskhetsideal.35
Synen på svenskämnet förändrades delvis med 1905 års stadga och 1909 års undervisningsplan då svenskämnet gick mot att bli ett bildningsämne snarare än ett färdighetsämne.36 Nu
började litteraturen bli allt viktigare i modersmålsundervisningen. Eleverna skulle bland annat
läsa utdrag och hela verk från 1800- och 1900-talen, danska och norska verk, isländska sagor
och eddapoesi, och för första och enda gången inleddes målen för modersmålsundervisningen
med att beskriva litteraturens roll i ämnet.37
Det litterära verket och elevens arbete med detta placerades i centrum i stadgan som utkom
1928. Här betonades att eleven ska få en levande uppfattning av det som han eller hon läser. I
ett förslag till kursplan 1940 är litteraturundervisningens mål att göra eleven förtrogen med
svensk litteratur och dess utveckling. Skolplanen listade nu litteratur: i andra ring lästes isländska sagor, eddapoesi, runor, medeltidstexter och författare från upplysningen och stormaktstiden. I tredje ring lästes romantikens och realismens författare såsom Almqvist, Rydberg och Runeberg. I fjärde ring nämns författare som Strindberg, Heidenstam, Lagerlöf och
Fröding. Även denna kursplan betonar studiet av litteratur och dess estetiska, litterära och
psykologiska värden.38 Synen på vad som var viktig litteratur var enhetlig under denna tid och
de dominerande klassernas smak satte normen.39 Kanon såsom den framgår i gymnasiets
läromedel 1880-1965 var mycket enhetlig. Olika tider öppnade dock upp för läsning på olika
sätt beroende på det litterära förhållningssätt som dominerade i skolan.40
Författarna av de mest använda läroböckerna på gymnasiet tiden 1910-1945, Warburg, Steffen, Mjöberg och Alving gav alla stort utrymme till svensk litteratur. Cirka nittio procent av
34

Op.cit. ss. 207, 212, 213, 364
(Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna., 2006, s. 32)
36
För mer utförliga förklaringar av ’bildningsämne’ och ’färdighetsämne’, se under rubriken ”Synen på svenskämnet idag”.
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(Martinsson, 1989, ss. 72-73)
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Op.cit. ss. 74-45
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(Brink, Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, 1992, ss. 282, 284)
40
(Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna., 2006, s. 17)
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innehållet ägnades åt svensk litteratur medan utländska författare presenterades i översiktskapitel. De lyfter alla fram samma kärna av författare: Tegnér, Geijer, Runeberg, Rydberg och
till viss del Kellgren och Bellman. Thorild, Almqvist och Strindberg som utmanar samhällets
normer beskrivs med en ambivalent eller negativ syn. I den nya gymnasieskolan, införd på
1960-talet, höll svensk litteratur i genomsnitt 33-45 % av utrymmet. 41
Tiden efter andra världskriget innebar den största förändringen i skolans historia sedan utbildningen först organiserades. Svensk skola övergick nu till massutbildning. En av de största förändringarna var en förlängning av skolgången till en obligatorisk nioårig skolgång.42 Under
1950- och 1960-talet var litteraturundervisningen fortfarande starkt knuten till en bildningstradition, begränsad till förebildlig och i huvudsak svensk 1800-talslitteratur. De anvisade texterna 1960 var i stor utsträckning samma som 1920 men de behandlades på olika sätt.43
Trots att gymnasiet integrerades i de gemensamma skolformerna kan ändå olika inriktningar
på svenskämnet urskiljas under perioden 1965-1994. De olika gymnasielinjerna var olika
långa, två, tre eller fyra år, samtidigt som de hade tydliga inriktningar mot yrkesförberedning
eller studieförberedning. 1965 infördes två parallella kursplaner i svenska, en för studieförberedande program och en för yrkesförberedande. Kursplanerna var utförliga och konkreta och
innehöll olika beskrivningar av litteraturundervisningen samt listor på författare och verk. De
studieförberedande linjerna skulle ge en litteraturhistorisk orientering om litteratur och utveckla eleverna som läsare, modern litteratur lästes vid sidan av kronologisk litteraturhistoria.
De yrkesförberedande programmen skulle endast stimulera eleverna till läsning och intresse,
ingen svensk eller internationell litteraturhistoria ingick och undervisningen skulle hellre ordnas tematiskt än kronologiskt. Med den nya kursplanen som kom 1975 reducerades litteraturstudiet kraftigt och beskrevs mer översiktligt utan namn på författare och verk.44
Under senare delen av 70-talet och början på 80-talet uppkom diskussioner om svenskämnets
splittring. Röster höjdes för att bevara bildningsämnet och kulturarvet genom systematisk,
kronologisk, årskursfördelad litteraturundervisning med läsning av vissa obligatoriska verk
som återigen skulle anges i kursplanen. 1982 fastställdes en ny kursplan i svenska som gällde
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(Brink, Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, 1992, ss. 68-69, 141-142)
(Thavenius, 1991, s. 28)
43
(Román, 2006, s. 324)
44
(Malmgren G. , Svenskämnets identitetskriser - moderniseringar och motstånd, 1999, ss. 90-96, 100-101)
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alla elever oavsett linje. Även om valet av litteratur skulle bestämmas utifrån den elevgrupp
man hade, skulle det inte bestämmas utifrån linjen eleverna gick utan deras förförståelse. Litteraturvalet skulle innefatta olika genrer, äldre och nyare svensk och utländsk litteratur, samt
danska och norska texter. Inga specifika författare eller verk fanns omnämnda.45

Idag
Litteraturen är en stor del av ämnet svenska på gymnasiet, men det finns ingen uttalad kanon,
eller föreskrivna verk som måste läsas. I ämnesbeskrivningen står det att utbildningen i
svenska syftar till att stärka den personliga och kulturella identiteten hos eleven, bland annat
så som den uttrycks i litteraturen. Eleven ska i ämnet få möjlighet att ta del av och ta ställning
till kulturarvet och uppleva och diskutera texter. Läraren ska sträva mot att eleven får möjlighet att genom centrala svenska, nordiska och internationella verk få kunskap om författarskap,
epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider. I Svenska B ska eleverna ”ha tillägnat
sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker”.46
Även i Läroplanen för de frivilliga skolformerna betonas att eleven ska bli förtrogen med Sveriges kultur. En trygg identitet är viktig för att kunna leva sig in i andras villkor och värderingar. Att skapa denna identitet, som inte bara innefattar det som är svenskt utan också det
nordiska, europeiska och det globala, är skolans uppgift. I strävansmålen i läroplanen står det
att eleven ska ha god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet, alltså något som ska genomsyra alla lärares undervisning.47 Urvalet är upp till läraren,
vilket gör att gymnasiets litteratur påverkas mycket av lärarens förkunskaper och förhållningssätt.

I framtiden
År 2011 kommer en gymnasiereform att genomföras med förändringar både i strukturen av
program, innehållet i kurser och betygsystem. Två olika inriktningar för programmen skapas,
en som är yrkesförberedande och en som är studieförberedande. I ett förslag till ny kursplan i
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Op.cit. ss. 110, 111, 113.
(Skolverket, 2000)
47
(Skolverket, 2006)
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10

svenska står det att ämnets kärna är språk och litteratur. Dels ska eleverna i skönlitteratur se
det som är särskiljande och det som är allmänmänskligt över tid och rum, dels ska litteraturen
öka förmågan hos eleven att förstå både sig själv och andra samt utmana till nya tankar och
öppna för nya perspektiv. Elevens lust att läsa ska stimuleras och läsningen ska verka personlighetsutvecklande, och elevens förkunskap ska tillvaratas. I förslaget finns nio punkter listade, varav tre berör studiet av skönlitteratur, dessa är:
5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt
förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika
tider, dels i film och andra medier.
7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer samt
producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.48

För de som går ett yrkesinriktat program krävs att man har läst Svenska 1 för att få sin examen. De som läser studieförberedande program behöver läsa Svenska 1, 2 och 3. Innehållet i
kurserna preciseras i de kursplaner som finns för dessa kurser. Centralt innehåll i Svenska 1 är
skönlitteratur från olika tider och kulturer samt centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande. I Svenska 2 fördjupas kunskaperna inom litteratur och i kursen ingår
svenska och internationella författarskap och skönlitterära verk från olika tider och epoker.
Dansk och norsk litteratur skall delvis läsas på originalspråk, och får en särställning de inte
haft i den nuvarande kursplanen eftersom de omskrivs separat efter svenska och internationella författarskap. Litteraturen ska studeras utifrån dess relation till samhället, verkningsmedel
och litteraturvetenskapliga begrepp. Även i Svenska 3 behandlas skönlitteratur och eleven ska
läsa texter inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Här ökar fokus på att man ska kunna göra
en litteraturvetenskaplig analys av stilmedel och berättartekniska grepp.

Synen på svenskämnet idag
Svenskämnet kan enligt Román sägas ha tagit på sig flera uppgifter som egentligen faller utanför ramen för litteratur- och språkvetenskap då skolan strävar efter en personlighetsutveckling hos eleven samtidigt som eleven ska kunna fungera som samhällsmedborgare. Av historiska skäl har svenskämnet också sett olika ut för olika åldrar och studieinriktningar, trots att
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skolsystemet blivit mer integrerat. Ämnets roll pressas mellan att vara en hjälp för eleven att
klara andra ämnen och att vara ett ämne i sin egen rätt. Kursplanen beskriver olika delar i
svenskämnet, till exempel är litteratur en del, språk, kunskap och färdigheter är andra. Samtidigt beskrivs att ämnet ska ses som en helhet.49
L.G. Malmgren50 delar upp svenskämnet i grundskolan och gymnasiet i tre olika ämnesuppfattningar: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne
och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Svenska som färdighetsämne förespråkar
att eleven skall få färdigheter i språket genom formaliserade övningar, tillämpliga i vardagen.
Själva innehållet i undervisningen blir sekundärt. I svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne är innehållet i stället centralt och består av två delar, litteraturen och språket. Litteraturdelen av ämnet förmedlar ett kulturarv i syftet att ge eleverna en gemensam kulturell referensram. Språkdelen behandlar grammatik och språkhistoria. Den tredje ämnesuppfattningen,
svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne eller svenska som livskunskap,51 inriktar sig
istället på den aktuella elevens förutsättningar och erfarenheter. Språket ska användas och utvecklas i äkta kommunikativa sammanhang och utifrån litteraturen diskuteras teman om
mänskliga erfarenheter. Elevernas intresse ses som en förutsättning för språk- och kunskapsutveckling. Dessa tre ämnen är teoretiska konstruktioner och i själva verket har många lärare
de olika förhållningssätten integrerade i sin undervisning. Olika uppfattningar om svenskämnet kan ge upphov till skilda uppfattningar om vilken litteratur som bör prioriteras i urvalet.
Enligt en färdighetsorienterad syn kan det räcka med att skriva brev och läsa instruktionsmanualer för att klara vardagen, vilket är helt otänkbart med en litteraturhistorisk syn.

Skolans kanon idag
Svenska är dagens största kärnämne då alla elever läser två kurser i gymnasiet, samtidigt har
antalet undervisningstimmar i ämnet minskat.52 Eleverna har i dagens skola ett annat kulturellt
bagage och andra medievanor än tidigare generationer. Gränserna för vad som kan räknas
som kultur och texter har flyttats i och med nya medier och ett vidgat textbegrepp. Populärkultur i form av till exempel Guillou och Marklund fungerar för många elever som måttstock

49

(Román, 2006, ss. 49-53)
(Malmgren L. G., 1996, ss. 86-89)
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för hur en bra bok ska vara. Detta komplicerar möjligheten att upprätta en kanon, och det ställer även krav på lärare som vill ge eleverna möjlighet att läsa äldre och mer svårtillgängliga
texter. Lärarna har stöd i de öppna formuleringarna i kursplanen att välja litteratur som han
eller hon tror är värdefull för eleven på olika sätt.53
Brink genomförde en studie av lärares attityder till kanon och litteratururvalet i skolan med
sjuttiofem lärare som undervisade antingen på gymnasiet, högskola eller universitet. Det visar
sig att det inte finns ett självklart och enhetligt sätt att använda kanon i undervisningen. Syftet
med undervisningen kan skifta mellan språkutveckling, bildning, estetisk skolning, karaktärsdaning eller ideologiproduktion, för att uppnå dessa syften får olika delar av kanon olika betydelse. Undersökningen visar dock att sjuttio av sjuttiofem lärare ansåg västerlandets litteratur vara viktigast att förmedla i litteraturundervisningen. Ett brett nationellt kulturarv hamnar
på andra plats, sist kommer populärkulturen.54
Traditionellt har kanon använts på universitet och gymnasieskolor medan folkhögskolor, folkskolan, realskolan och grundskolan har haft en större bredd i vad som ingår i kulturarvet.
Denna bredd har nu också börjat vinna mark bland annat inom lärarutbildningar och på gymnasiet. I gymnasieskolans värld kan man tala om en nedsippring eller förenkling av den litteraturvetenskap som undervisas på universitet och högskolor. Skolan använder texter från kanon ganska selektivt och begränsat och ibland i förenklad form. Valet av texter görs ofta utifrån att de ska ha en fostrande verkan på eleverna.55 Många lärare uppger att de har ändrat inställning till ämnesinnehållet och påtalar att det har blivit allt viktigare att anpassa innehållet
till den aktuella elevgruppen. Istället för att använda sig av kanon väljer man texter tillsammans med eleverna. Man läser också verken mer grundligt än tidigare men det innebär också
att man tar upp färre saker. I syfte att göra litteraturen tillgänglig är det viktigt att sätta in den i
sitt sammanhang. Andra känner att de påverkas av arbetslag och ämneslag när de väljer litteratur och minnen från den egna skolgången gör att man väljer eller väljer bort vissa verk.56
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(Heith, 2006, ss. 107, 112)
(Brink, Konsensus om kanon? Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare, 2006, ss. 149, 155)
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(Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna., 2006, ss. 32, 36)
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Metod
För att undersöka hur urvalet av litteratur ser ut hos svensklärare på gymnasiet har en enkätstudie utförts.57 Enkäten utformades för att besvara uppsatsens båda frågeställningar: finns det
en outtalad kanon inom gymnasiets undervisning i svenska, och vilken litteratur består den i
så fall av, samt mot vilken bakgrund och förkunskap väljer lärare i svenska på gymnasiet den
litteratur de begagnar i sin undervisning?
Enkäten består av ett antal flervalsfrågor i kombination med öppna frågor. Kombinationen
mellan flervalsfrågor och öppna frågor syftade till att ge en kvalitativ studie med kvantitativa
inslag, där resultat skulle kunna påvisas både genom tolkning av den enskilda lärarens mer
utförliga svar på öppna frågor, samt genom statistiska jämförelser och annan kvantitativ analys mellan lärarna.58

Urval och omfattning
Respondenterna i studien är lärare som undervisar i svenska på gymnasienivå. Urvalet var
delvis ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de som medverkade i undersökningen var lärare som har varit tillgängliga för oss.59 I studien medverkade fjorton lärare. Det begränsade
antalet medgav en mer djupgående kvalitativ analys, vilket var studiens prioriterade mål. Att
med vårt begränsade underlag genomföra en kvantitativ studie på en så pass stor population
som svensklärare på gymnasiet är dessutom komplicerat. Enligt urvalsberäkningar av Krejcie
& Morgan60 tillämpade på Skolverkets statistik, skulle det med fem procent felmarginal och
nittiofem procent konfidensgrad, krävts en testgrupp på ca 270 individer för att uppnå valid
data i en studie på Jönköpings kommuns 546 gymnasielärare.61 En studie på landets ca
161 300 gymnasielärare skulle å andra sidan endast kräva en testgrupp på ca 400 individer.
Det är alltså viktigt att påpeka att urvalet inte ger underlag för att fastställa statistisk signifikans, utan endast kan göras gällande som en indikation.
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För enkäten i sin helhet, se appendix I.
(Trost & Hultåker, 2007, s. 23)
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(Krejcie & Morgan, 1970)
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(PM - pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2009/10 DNR:71-2010:4, 2010)
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Enkät
Det finns flera anledningar till att vi valde att utföra vår studie med hjälp av enkäter. Ejvegård
skriver att enkäter lämpar sig bäst när man vill ha information om attityder, smak och åsikter,
medan intervjuer lämpar sig bäst om man ska utfråga experter och vill ha strikta fakta. Vår
undersökning är en blandning av dessa, då vi både efterfrågar både fakta och attityder. Eftersom de fakta vi söker kräver eftertanke hos respondenterna hade det varit svårt att få svar
via intervjuer, att till exempel på stående fot komma på författare och verk som på olika sätt
är betydelsefulla vore för många en omöjlighet. Enkät som metod bidrar också till att minska
möjligheten till variation då frågorna som ställs var samma för alla lärare. Därmed blev också
datainsamlingen oberoende av vem som delade ut enkäten, till skillnad från en intervju där
den som intervjuar kan ha stor påverkan på resultatet.62 Detta ökar studiens reliabilitet.63
Enkäten bestod som tidigare nämnts av olika typer av frågor, både slutna och öppna. I enkäten
var frågorna indelade i fyra kategorier: 1. Uppgifter om informant, 2. Frågor (både öppna och
slutna), 3. Påståenden (slutna) och 4. Ställningstaganden (öppna). Vissa frågor i enkäten mäter
samma sak men är ställda för att uppmäta olika nyanser, de är kongruenta.64 Till exempel tillfrågades lärarna att själva lista vad som påverkar deras val av litteratur i undervisningen, samtidigt finns det också slutna frågor som direkt frågar efter vissa faktorer som kan påverka.
Enkätens utformning är viktig att uppmärksamma av flera olika skäl. Disposition och typografi är viktigt att ta hänsyn till, då enkäten bör upplevas som lättöverskådlig och fattbar för
informanten. Typografin är viktig för studiens reliabilitet och även validitet då en enkät som
är tilltalande för ögat är mer tilltalande att svara på.65 Vår enkät var relativt omfattande, och
reliabilitet och validitet påverkas mycket om informanten tröttas ut. Enkäten har därför utformats för att ha hög läsbarhet på skärm och utskrift. Även ordval och formuleringar kan komplicera enkätens läslighet och förståelighet.66 Man bör exempelvis inte använda onödigt avancerad terminologi. Dock kan även överdrivna förenklingar leda till tvetydigheter, vilket har
medfört att vi valt att använda viss pedagogisk terminologi, välkänd för lärare.
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Standardisering och strukturering
Med standardisering av en studie menas att man i sin datainsamling försöker förenkla kommunikation genom att ställa frågor uppbyggda kring entydiga begrepp och uppenbara definitioner och idéer. När man standardiserar en studie ser man även till att omständigheterna för
studiens utförande är de samma vid varje test och för varje informant. Detta för att minimera
möjligheten till olika tolkningar hos informanterna.
Frågorna i enkäten är delvis standardiserade, särskilt i fråga om bakgrundsinformation från
informanterna. De öppna frågor där respondenterna hade möjlighet att tolka och att själva
skriva det de tycker är lämpligt var inte standardiserade.67 Vi har valt att i undersökningen
göra avkall på standardiseringsgraden eftersom studien främst är av kvalitativ karaktär, alltså
ges utrymme för tolkningar och ställningstaganden från informanterna. Vi har även valt en låg
standardiseringsgrad av ett annat skäl, nämligen att en standardisering skulle kunna skeva
våra resultat. Eftersom lärare har olika tillvägagångssätt och metoder för att göra sitt litteratururval i vardagen, vore det felaktigt att begränsa denna möjlighet då de svarar på enkäten. En
standardisering av de yttre omständigheterna för enkäten kan alltså vara negativ.
I enkäten används medvetet två begrepp som kan tolkas olika beroende på lärarens utbildning,
perspektiv och erfarenhet. Detta bidrar till en låg standardiseringsgrad. En snäv definition av
ordet verk innebär att läraren har tolkat ordet som en skönlitterär text – en bok, ett epos eller
en novell. I ett vidare perspektiv kan verk även innefatta film, sakprosa, filosofiska verk, lyrik
i form av modern musik, TV-serier etc. Även ordet kulturarv används utan en klar definition
för att läraren själv i sina listor skulle definiera vad han eller hon räknade till kulturarvet. Det
bör dessutom påpekas att ordet kanon aldrig nämns i enkäten av den anledningen att det kan
påverka våra resultat om läraren är direkt medveten om att vi undersöker en dold kanon.
Tillförlitliga statistiska analyser kräver en strukturerad analysmetod, som innebär att riktlinjer
för tolkning och analys sätts upp innan undersökningen inleds. Fördelen med detta är att de
frågor som ställs i undersökningen kan utformas för att direkt besvara studiens frågeställningar, vilket ökar en studies reliabilitet.68 Vår studie är utformad för låg standardiseringsgrad och
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hög struktureringsgrad. Struktureringen blir bland annat synlig i enkätens utformning och det
tillvägagångssätt vi har använt då vi har gjort vår analys.

Bearbetning av data
Bearbetning av data har gjorts utifrån de två frågeställningarna, vilket innebär att vi har sorterat frågorna efter den frågeställning de besvarar. Det finns även en tredje indelning av frågor,
som beskriver lärarens attityder, förhållningssätt och tankar om svenskämnet. Dessa frågor
har ställts för att ge extra möjlighet till tolkning.
För att besvara frågeställningen om en outtalad kanon finns inom gymnasiet har listor sammanställts över de verk som angivits i ställningstagande 1: lista över tio litterära verk viktiga
för lärarens undervisning, fråga 1: vilka litterära verk läraren oftast använt i sin undervisning,
samt ställningstagande 4: lista över de tio författare läraren anser viktigast för kulturarvet.
Kongruensen mellan ställningstagande 1 och fråga 1 har undersökts för varje lärare. Fråga 9
och påstående 5 är till för att synliggöra lärarens inställning till kanon respektive olämplig litteratur i skolan. Påstående 6: om läraren anser att svensk litteratur är viktigare än utomeuropeisk, har jämförts mot lärarens listor över verk för att undersöka kongruensen.
Frågeställningen om lärarnas bakgrund till urvalet är mer komplex att besvara, vilket har krävt
en djupare tolkning. För att besvara denna frågeställning krävs en utgångspunkt i varje lärares
bakgrund, vilket förenklar beskrivningen av hur läraren motiverar sitt urval. Därför har varje
lärares svar på uppgifter om informant, fråga 7, 8, påstående 1, 2, 3, 4, 7 och ställningstagande
5 sammanställts till en profil över lärarens bakgrund, inställning till svenskämnet och litteraturundervisning. Den personliga profilen har sedan jämförts med fråga 2, 3, 4, 5, 6 samt ställningstagande 1, 2, 3 och 4, vilka direkt eller indirekt rör lärarens sätt att välja litteratur. För att
underlätta analys har lärarens motiv till litteraturval ordnats i relativt omfattande kategorier.

Validitet och reliabilitet
För att en studie skall vara trovärdig krävs att insamlad data är tillförlitlig. För att vinna tillförlitlighet krävs reliabilitet och validitet. En studies reliabilitet kan beskrivas som mätinstrumentets pålitlighet; om du köper en påse mjöl och placerar på din köksvåg, vilken vid fyra
mätningar visar 1.2 kg, 0.85 kg, 1.4 kg respektive 0.7 kg, kan du konstatera att vågen inte är
pålitlig, den saknar reliabilitet. Validitet beskriver istället sanningshalten i data; om vågen
17

samtliga gånger visar 1.2 kg, fastän påsen de facto väger 1 kg, har mätningarna reliabilitet,
men ingen validitet. Data är helt enkelt inte korrekt. Reliabilitet indikerar inte validitet. Reliabiliteten i en studie ökar enligt Trost69 genom en konsekvent uppställning av frågorna i kombination med en lättorienterad disposition. Det är även viktigt att enkäten ser likadan ut vid
alla testtillfällen. Trosts kommentarer om enkäters utformning har använts tillsammans med
Kylén70 samt Oppenheim71 och Dillman72. Utifrån Dillman och Oppenheim har följande lista
av regler för enkätens utformning skapats:
•
•
•
•
•
•
•

Frågorna skall vara specifika gällande tid och ämne, e.g. ställningstagande 3; ”Välj ut fem litterära verk
som varit viktiga för dig personligen”.
Omständigheter skall uppges i frågorna när så behövs, e.g. fråga sju; ”Om du känner dig tillräckligt inläst på GY2011, skulle […]”.
Terminologi och jargong som inte är bekant för informanten bör undvikas.
Undvik otydliga eller tvetydiga frågor såsom; ”Tycker du om att gå/cykla/åka buss till skolan”, där en
person som tycker om att gå till skolan har svårt att svara.
Ordval skall vara tydliga och begripliga.
Undvik stereotyper och laddat språk, om det inte ingår i studien.
Stavning och annan formalia skall vara korrekt.

Vår studies reliabilitet beror delvis på enkätens utformning, men mer på datainsamlingsmetod
och den påföljande databehandlingen. För att kunna bedöma informantens intryck av enkäten
finns utrymme för kommentarer efter frågorna. Dessutom har ett antal frågor använts i analysen, för att synliggöra eventuella brister i undersökningens reliabilitet. Frågorna är utformade i överensstämmelse med Jan-Axel Kyléns Att få svar: intervju, enkät, observation.73
•
•
•
•
•

Hur har datainsamlingsmetoden påverkat data?
Är datainsamlingen oberoende av vem av oss som leder testet?
Har datainsamlingen varit oberoende av tillfälle?
Är data homogena, id est att de avser samma situation, kategori och grupp?
Är resultatet signifikant?

För att undersöka studiens validitet har följande frågor att besvarats i analysen:
•
•

Mäter frågorna det de är tänkta att mäta?74
75
Är data relevant för analysen, eller saknas data?

69

(Trost & Hultåker, 2007, s. 89)
(Kylén, 2004, s. passim)
71
(Oppenheim, 1998, ss. 120-149)
72
(Dillman, Mail and telephone syrveys: The total design method, 1978, s. passim) samt (Dillman, Mail and
Internet Surveys: the tailored design method, 2007, s. passim)
73
(Kylén, 2004)
74
Direkt från (Trost & Hultåker, 2007, s. 65)
75
Direkt från (Kylén, 2004, s. 12)
70
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Resultat och analys
Resultatet av enkätundersökningen kommer att redovisas nedan tillsammans med en analys.
För varje fråga kommer också eventuellt internt bortfall att redovisas. Det är också viktigt att
känna till att flera lärare har listat fler än de verk eller författare vi efterfrågade och ibland har
författare listats istället för verk. Vi har i resultatet valt att inkludera alla verk och författare
som har listats, dels eftersom vi inte kan utesluta verk endast på grund av att för många är listade, dels för att de listade verken är relevanta för vårt resultat.
Medan vår första frågeställning beträffande förekomsten av en outtalad kanon inom gymnasiets undervisning i svenska kan besvaras genom en statistisk jämförelse utsatt för relativt små
möjligheter till tolkningsfel, är den andra frågeställningen beroende av en mer tolkande analys. Även för att undersöka lärarnas bakomliggande tankar om sitt urval kan vi utföra vissa
statistiska jämförelser, men till större delen beskrivs tendenser och indikationer filtrerade genom vår tolkning. För att minimera risken för faktafel beskrivs därför tolkningssättet vid varje
resultat som är utsatt för mer omfattande tolkning.

Finns det en dold kanon?
Verk
Totalt uppgav alla lärare tillsammans 150 svar76 på verk som är viktiga att använda i undervisningen, vissa lärare har listat fler än tio verk och en lärare har inte listat något verk. Bland
dessa 150 svar och exempel uppges 88 unika verk. Av dessa förslag är arton inte förslag på
verk utan istället på författare. Särskilt vanligt är att man har uppgett författare i samband med
att man använder lyrik, till exempel nämns författarna Carl Michael Bellman, Edith Södergran, Karin Boye, Johan Henric Kellgren, Anna Maria Lenngren, Erik Johan Stagnelius, August Strindberg och Tomas Tranströmer. Några lärare har också nämnt en viss genre eller
texttyp istället för verk. Dessa svar har uteslutits från resultaten då de inte representerar ett
enskilt verk eller författare. Genrerna och texttyperna som förekommer är ”grekiskt drama”,
”isländsk litteratur”, ”deckare”, ”novellantologi” och ”uppväxtskildringar”. Utanför står dess-
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En lista över de verk som listades i de olika ställningstagandena återfinns som appendix. Appendix II omfattar
ställningstagande 1.
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utom ”dikter av några av upplysningens och romantikens författare”. Med hänsyn till dessa
avvikelser har då totalt 144 exempel getts. Lärarna har uppgett en blandning av prosa, lyrik
och dramatik. En lärare har efter ett svar poängterat att verket behandlas genom att se filmatiseringen.
Figur 1 visar77 de sjutton verk som tre eller fler lärare har listat i ställningstagande 1, där de
ombads lista de tio verk de ansåg viktigast för sin undervisning. De 88 verk som listats i ställningstagande 1 är varierade. Väljer man att utesluta de verk som endast omnämnts en gång
återstår 31 verk, vilka har omnämnts två gånger eller fler. Det verk som flest lärare har angivit
som viktigt att använda i undervisningen
är Odysséen som förekommer sex gånger.
På andra plats kommer Brott och straff,
Candide, Den gudomliga komedin samt
Iliaden vilka alla har nämnts av fem lärare. Fyra lärare har uppgett att Fröken
Julie och Romeo och Julia är viktiga i
undervisningen. Inget av verken i figur 1
är skrivet efter 1950, och endast ett är
skrivet av en kvinna. Många kan placeras
inom en kanon, de flesta ingår exempelvis i Harold Blooms The Western Canon:
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Odysséen
Brott och straff
Candide
Den gudomliga komedin
Iliaden
Fröken Julie
Romeo och Julia
Bibeln
Dvärgen
En herrgårdssägen
Förvandlingen
Hamlet
Medea
Oliver Twist
Robinson Crusoe
Röda rummet
Vilhelm Moberg
Figur 1: Lista över verk som listats av tre eller fler lärare samt
totalt antal gånger varje verk omnämnts i undersökningen.

The Books and School of the Ages.
Av de 144 förslagen nämns samtida78 titlar eller författare sjutton gånger (12 %). Gränsen för
vad som är en modern roman är flytande men vi har räknat de författare som avslutade sin författargärning någon gång runt 1950-talet som äldre litteratur. De författare eller verk som först
utgavs under efterkrigstiden och därefter benämns hädanefter som samtida. Det innebär exempelvis att Stig Dagermans verk utgör den närmre gränsen för äldre litteratur, medan Tomas
Tranströmer räknas som samtida litteratur. Två verk av de sjutton förslagen nämns av två lärare, alltså nämns femton unika samtida verk eller författare. I övrigt verkar det finnas en
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Samtliga diagram och kartor i uppsatsen redovisar resultat från den egna studien.
Med benämningen ”samtida” menas inom historievetenskapen modern tid från och med andra världskrigets
utbrott till nutiden. (Nationalencyklopedin, 2011)
78
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spridning i vilka samtida verk som anses viktiga i undervisningen. En lärare har också kommenterat detta i enkäten och skrivit att urvalet av modern litteratur förändras allteftersom det
kommer nyheter.
Verk skrivna av kvinnor förekommer totalt endast 23 gånger i listan (16 %). Bara ett fåtal
kvinnliga författare nämns flera gånger, dessa är Selma Lagerlöf, Anna Maria Lenngren, Karin Boye och Charlotte Brontë. Lagerlöf är den enda kvinnliga författare som omnämnts av
flera lärare i fler än ett ställningstagande.
På frågan om det är viktigare att elever känner till svenska verk än utomeuropeiska har sex
lärare svarat ja och sju lärare nej. En lärare har inte besvarat frågan. Det är alltså jämnt fördelat mellan lärarnas uppfattningar. Om man jämför dessa uppfattningar med de verk och författare som listas i ställningstagande 1 utgör andelen svenska verk 40 % av det totala antalet, 58
verk av 144 är svenska. Nivån av svensk litteratur ligger på ungefär densamma som när den
nya gymnasieskolan infördes på 1960-talet.79 Utomeuropeiska verk och författare är däremot
ovanliga i listan och nämns endast sju gånger (5 %). Bland dessa utomeuropeiska verk och
författare nämns Hemingway, Bibeln, Svarta Katten, och Flyga Drake, av vilka alla utom
Flyga Drake tillhör den västerländska kulturen. Trots att lärarna inte anser att det är viktigare
att känna till svensk litteratur än utomeuropeisk är den senare klart underrepresenterad bland
de verk som anses viktiga att använda i undervisningen. Kongruensen mellan de lärare som
har svarat nej och deras listor är i de flesta fall liten.
66 av de exempel som listas, eller 46 %, kommer från tidsperioden 1830-1950. Det är en jämn
fördelning mellan klassiska verk såsom Odysséen och Iliaden, sammanlagt tjugo omnämningar, och verk skrivna mellan 1700-1830, totalt omnämnda tjugoen gånger. Den tidsperiod som
är underrepresenterad i lärarnas listor är tiden 500-1500 och 1500-1700 som tillsammans omnämns tjugo gånger. De verk som mestadels används från år 500-1500 är isländska sagor,
Dante och Boccacio, även den Heliga Birgitta nämns. Isländska sagor har varit en del av
kursplanen sedan 1905 då de uttryckligen omnämndes som en del i undervisningen. I dagens
kursplan anges de inte uttryckligen som en del av urvalet, fastän de lever kvar i skolan. Från
år 1500-1700 är 90 % av litteraturexemplen skrivna av Shakespeare och endast ett (Syrsan
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(Brink, Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, 1992, ss. 68-69, 141-142)
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och myran) av en annan författare. Detta stödjer Blooms80 åsikt att Shakespeare är en av västerlandets viktigaste författare. Den guldålder som blev förlagd till 1800-talets81 början när
kanon först diskuterades i Sverige har fortlöpande förskjutits framåt, från att på 1950- och 60talen bestå av huvudsaklig svensk 1800-tals litteratur till att idag bestå av framförallt litteratur
mellan 1830-1950. Det stödjer tanken om att den litterära kanon genomgår förändringar hela
tiden och att äldre verk plockas bort.82 För att tidig litteratur ska finnas kvar i kanon är det
viktigt att någon har arbetat för att bevara verken. Ett exempel på detta är att filologer och pedagoger gav ut Homeros och de grekiska tragedierna under den hellenistiska perioden, vilket
ha gjort att de texterna lever kvar än idag.83 Shakespeares samlade verk gavs kort efter hans
död ut i First Folio, och Snorre Sturlason och präster på Island gjorde en insats för bevarandet
av den isländska litteraturen.
För de allra flesta lärarna är kongruensen stor mellan de verk man nämner som viktiga att använda i sin undervisning (ställningstagande 1) och de verk man oftast har använt i sin undervisning (fråga 1). Det finns egentligen bara en lärare som avviker helt och hållet i sina svar på
dessa frågor. Denna lärare har dock skrivit att för fråga 1 är utgångspunkten Svenska A och
för ställningstagande 1 är utgångspunkten Svenska B, vilket kan förklara skillnaden. Ytterligare en lärare har liten kongruens mellan fråga 1 och ställningstagande 1, det är en lärare med
lång erfarenhet i yrket som listar många verk i båda fallen men endast tre är återkommande i
båda frågorna. Det känns rimligt att anledningen till detta är just erfarenheten och att läraren i
fråga har många exempel att ge och har försökt att variera sina svar.
Vad som genomgående skiljer ställningstagande 1 från fråga 1 är lärarnas tendens att bland de
verk de anser vara viktiga att använda i undervisningen lista färre moderna verk men fler
kvinnliga och utomeuropeiska författare än de nämner på frågan om vilka verk de faktiskt använder i undervisningen. Detta är intressant och kan bero på att lärarna ger mer tillrättalagda
svar på ställningstagande 1 än fråga 1. Tillrättalagda svar kan indikera lärarens medvetenhet
om ett verks prestige eller dess plats i den västerländska kulturen.
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(Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages, 1994, s. passim)
(Brink, Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, 1992, s. 283)
82
(Bergsten & Elleström, 2004, ss. 31, 43)
83
(Atterbom, 1848, s. 259)
81
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Författare
I enkäten ombads lärarna att lista de tio författare som de anser vara mest betydelsefulla för
kulturarvet (ställningstagande 4). Här fanns en osäkerhet hos vissa av lärarna om vilket kulturarv vi menade och vissa har listat enbart svenska författare medan andra har listat en
blandning av svenska och utländska författare. En lärare gjorde två listor, en över svenska betydelsefulla författare och en över internationella betydelsefulla författare. En lärare svarade
inte på frågan, och ytterligare en skrev endast ner nio författare. Hos en lärare måste ett av
exemplen tolkas som ogiltigt då läraren skrev ”Martinsson” som ett exempel, varför vi inte
kan avgöra vem läraren menade. Frågan lämnades avsiktligt öppen för tolkning då syftet var
att se vad läraren förknippar med ordet kulturarv, det svenska, det västerländska eller det globala?
Tabellen till höger visar de författare som tre eller fler lärare anser
vara viktiga för kulturarvet. När det
gäller lärarnas listor över författare
är de mer samstämmiga än listorna
över verk. Totalt har vi fått 141
exempel på författare, varav femtionio är unika. Det är endast en
lärare som har skrivit fler än tio
författare, vilket ger intrycket att
ställningstagande 4 var lättare att
besvara än ställningstagande 1.
Den författare som flest lärare an-
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August Strindberg
Selma Lagerlöf
Vilhelm Moberg
Astrid Lindgren
Charles Dickens
Homeros
Pär Lagerkvist
William Shakespeare
Carl Michael Bellman
Dante Alighieri
Fjodor Dostojevskij
Moa Martinsson
Edgar Allan Poe
Franz Kafka
Hjalmar Söderberg
Johann Wolfgang von Goethe
Voltaire
Figur 2: De författare som tre eller fler lärare anser vara viktiga för kulturarvet, samt antalet gånger författaren omnämnts. Notera att lärarna
själva tolkat ordet "kulturarv". Här beskrivs samtliga svar, oavsett tolkning.

ser vara viktig för kulturarvet är
August Strindberg, då tolv av de fjorton lärarna har listat honom. Vilhelm Moberg och Selma
Lagerlöf har nämnts av åtta lärare och Astrid Lindgren, Charles Dickens, Homeros, Pär Lagerkvist och William Shakespeare har nämnts sex gånger. Alla författare i figur 2 kan placeras
i en kanon förutom möjligtvis Astrid Lindgren, en samtida författare som riktar sig till framförallt barn. Lindgren är också intressant eftersom hon anses vara en författare som är viktig
för kulturarvet men omnämns inte som viktig att använda i undervisningen av någon lärare.
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Tre av författarna i tabellen är kvinnor, endast Edgar Allan Poe är utomeuropeisk, men fortfarande västerländsk.
Trots att frågan gällde vilka författare som är viktiga för kulturarvet är andelen samtida författare nästan samma som i verklistorna med femton exempel (11 %). Förutom Astrid Lindgren
och Torgny Lindgren, vilka nämns av sex respektive två lärare, nämns övriga samtida författare endast av en lärare. Kvinnliga författare förekommer då fler gånger, 28 av 141, och utgör
alltså 20 % av listan. Sju gånger nämns utomeuropeiska författare, alla utom Mario Vargas
Llosa är amerikaner. Vargas Llosa kan ha tagit en plats tack vare att han vann Nobelpriset
2010. Andelen svenska författare är hög då de nämns 85 gånger (60 %). Siffran kan dock vara
missvisande då några lärare enbart listade svenska författare.
Det går även att skapa författarlistor över ställningstagande 1 (Välj ut de tio litterära verk som
du anser viktigast att använda i din undervisning). Om man gör om listan över verk i ställningstagande 1 och istället listar författarna till de verk som förekommer där blir den listan
mycket mindre varierad. Då finns istället 60 unika poster, varav tjugonio endast nämns av en
lärare. Både August Strindberg och Homeros nämns av elva lärare vardera och toppar därmed
listan, Shakespeare nämns av nio lärare och Pär Lagerkvist av sex. Sedan följer Voltaire,
Dante, Lagerlöf, Kafka och Dostojevskij,
vilka återkommer fem gånger i lärarnas
svar.
Om man jämför de författare som förekommer i ställningstagande 1 och 4 finns
många likheter. De flesta författarna som
hamnar högt i listan i ena ställningstagandet gör också det i det andra. Undantagen är Astrid Lindgren, Carl Michael
Bellman, Moa Martinsson, Edgar Allan
Poe och Johann Wolfgang von Goethe
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Voltaire
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som hamnar högt upp i listan över författare som är betydelsefulla för kulturarvet,

Figur 3: Författare som listats av tre eller fler lärare i ställningstagande 1, samt antalet gånger de omnämnts.

men inte högt bland de verk som anses
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viktiga att använda i undervisningen. Däremot rankas isländsk litteratur och Bibeln högt, vilket inte framgår i författarlistorna då de inte har någon enskild författare. Också Anna Maria
Lenngren, Daniel Defoe, Émile Zola och Euripides rankas högt i verklistorna.
Den bild som lärarnas listor på både verk och författare uppvisar stämmer ganska väl in på
hur den svenska gymnasieskolans litteratururval historiskt har sett ut. 1905 skulle man studera
svensk, norsk och dansk litteratur, läsa utdrag och hela verk från 1800- och 1900-talen samt
läsa isländsk litteratur.84 Förutom att norsk och dansk litteratur nämns väldigt sällan, endast
Ibsen omnämns, stämmer denna bild väl in på dagens litteratururval. Att dansk och norsk litteratur inte har en särställning i dagens skola kan bero på hur kursplanen är skriven och kan
komma att ändras med den nya gymnasieskolan 2011. Av de författare som nämns i tidigare
kursplaner, till exempel Tegnér, Geijer, Franzén, Runeberg, Almqvist, Rydberg, Strindberg,
Heidenstam, Lagerlöf, Fröding, Kellgren, Bellman och Thorild,85 omnämns de flesta fortfarande idag i lärarnas urval. Däremot tycks det, likt vilka verk man använder, ha skett en förskjutning så att författare runt slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har blivit viktigare
än de tidigare författarna.
Det verkar som om det finns en större likhet mellan vilka författare som lärare anser vara viktiga i undervisningen än vilka verk de använder av samma författare. Detta tyder på att det
finns något av en författarkanon men att verkkanon är mycket större och inte går att fastställa
i den här undersökningen även om det finns vissa verk som återkommer i många svar. Det
visar sig också på så sätt att många lärare hade svårt att begränsa sig till tio litterära verk som
är viktiga att använda i undervisningen men att i princip ingen hade svårt att begränsa sig till
tio författare som är viktiga för kulturarvet. Det går också att fastställa att kritiken som riktats
mot kanon – att den speglar ett manligt, vitt, västerländskt ideal – även går att rikta mot lärares val av verk oavsett om de utgår från kanon eller inte. (Karlsohn, 2009)

Olämplig litteratur och litterär kanon
Spridningen bland lärarnas svar på frågan om vissa verk borde vara obligatorisk läsning på
gymnasiet är stor. Ungefär hälften av lärarna har svarat ja och andra hälften nej. På samma
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(Martinsson, 1989, ss. 72-73)
(Brink, Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, 1992, ss. 68-69, 141-142)
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sätt är spridningen mellan lärarna stor i frågan om det finns litteratur som är olämplig att läsa.
Undersökningen indikerar också att det inte finns något samband mellan kanon och censur. I
undersökningen framgår det att en liten majoritet av kanonförespråkarna inte tycker att det
finns litteratur som är olämplig att läsa (fyra av sex). Av de lärare som motsätter sig obligatorisk läsning på gymnasiet tycker däremot en liten majoritet att det finns litteratur som är
olämplig att läsa (fem av åtta).
Två lärare har gett konkreta förslag på verk eller författare som de anser olämpliga, J-K
Huysmans, Bröderna Goncourt samt De välvilliga. I övrigt framgår två svarskategorier angående litteratur som anses olämplig. Dels litteratur med ett känsligt innehåll – våld, sex eller
tunga känslor, dels litteratur som inte håller tillräckligt hög standard såsom kiosklitteratur,
litteratur utan substans, alltför banala tonårsromaner och sådant som ”läser sig själv” via medier och film, exempelvis Harry Potter. En lärare har skrivit att skolan bör erbjuda eleverna
litteratur som de inte får någon annanstans. En annan lärare menade att viss litteratur är lämpligare för elever att läsa när de blir lite äldre och att det är bra om eleven kan identifiera sig i
texten, men att det innehållsmässigt inte finns något som är olämpligt. Dessa två lärare visar
det som Karlsohn86 pekar på, nämligen att det kan finnas en motsättning i om eleven måste
känna igen sig i en text för att uppskatta den eller om skolan ska ge eleven nya perspektiv.

Vilken bakgrund har lärares urval?
Vi kan se att lärarna som deltog i undersökningen ibland har en liknande syn på svenskämnets
innehåll. Lärarna ser vissa av svenskämnets delar som prioriterade över andra delar. Undervisningen om detta innehåll, om svenskämnets olika delar och moment, påverkas av den litteratur lärare väljer att använda som exempel och inspiration för eleverna, alltså av lärarens urval. Tendenserna i detta urval har redovisats ovan. Vi kan därtill se vad som påverkar lärarens
urval, och tillsammans kan dessa inblickar i lärarens undervisning ge oss möjlighet att besvara
vår andra frågeställning, mot vilken bakgrund och förkunskap väljer lärare i svenska på gymnasiet den litteratur de begagnar i sin undervisning?
Bland informanterna fanns lärare som undervisat olika länge, utbildats vid olika lärosäten, och
som undervisar på en mängd olika gymnasieprogram. De två lärare som hade längst yrkeser-
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farenhet har undervisat i 38 år, den lärare som hade kortast yrkeserfarenhet har undervisat i
två år. Medianen av lärarnas yrkeserfarenhet var 11 år, medelvärdet ungefär 15 år. Samtliga
lärare var behöriga att undervisa svenska på gymnasiet. Lärarna som deltog i studien undervisade i olika kurser på olika program. Både studieförberedande program, bland andra Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Teknikprogrammet och International Baccalaureate, och yrkesförberedande program, Fordonsprogrammet och Barn- och
fritidsprogrammet fanns representerade bland informanterna. En av lärarna undervisade
Svenska för invandrare och svenska på Komvux.
Vi eftersträvade en skillnad mellan lärarnas erfarenhet, arbetsplats, elevgrupper och utbildning, eftersom de tendenser som påvisats ovan då får en högre transferabilitet. Våra resultat
kan med andra ord sägas gälla för fler tillfällen än om vi exempelvis bara utfört studien på
lärare som undervisat i mindre än fem år. Samband och mönster i urvalet och undervisningen
hos lärare med olika erfarenhet och perspektiv är högst intressant, eftersom det måste finnas
något övergripande och allmänt som har påverkat lärarnas val.

Lärarnas inställning till svenskämnet
Ställningstagande 5 har använts för att identifiera lärarnas prioriteringar inom svenskämnet.
Vilka moment av svenskämnet lägger läraren mest vikt vid, och finns det en koppling mellan
denna prioritering och lärarens urval? Ställningstagande 5 genererade ett tydligt mönster över
vilka delar av svenskämnet som prioriteras. Lärarna ombads rangordna åtta ämnesliknande
kategorier efter deras betydelse i lärarens undervisning: färdighetsövning i läsning, färdighetsövning i skrivning, litteraturhistoria, litteraturkritik, läsning och analys av sakprosa, läsning
och analys av skönlitteratur, personlighetsutveckling för eleven samt retorik. Kategorierna är
utarbetade speciellt för enkäten, bland annat baserat på bakgrundskapitlet ” Synen på svenskämnet idag” ovan.
Ytterligare en svarsmöjlighet gavs i ställningstagande 5, nämligen möjligheten för läraren att
själv tillföra en ämneskategori under titeln ”Annat…”. Ingen av lärarna angav något ytterligare moment av svenskundervisningen, vilket leder oss till att anta att lärarna samstämmer
med vår indelning. Totalt svarade tolv av fjorton lärare på ställningstagande 5, ett bortfall av
två lärare. Vi har valt att inte ta hänsyn till detta bortfall i resultatredovisningen, utan samtliga
resultat är istället baserade på de tolv lärare som svarade.
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Figur 4: Lärares prioritering av svenskämnets moment, illustrerat genom "Ämnets betydelse i alla topplaceringar", samt hur
dessa moment tillskrivits högsta, näst högsta eller tredje prioritet.

Det finns tydliga likheter i lärarnas prioriteringar, tydligast utmärkt är de tre högst prioriterade
momenten, som flest lärare anser bör prioriteras i svenskämnet: färdighetsövning i skrivning,
retorik och läsning och analys av skönlitteratur. Vi kan se att färdighetsövning i skrivning är
det moment som anges högst prioritering då första-, andra- och tredjeprioriteringarna sammanställts. Störst andel lärare gav färdighetsövning i skrivning hög prioritet,87 och detta moment angavs oftast ha näst högst prioritet. Retorik ansågs därefter oftast ha tredje ordning,
men nämndes som prioriterat tillräckligt många gånger för att nå näst högsta totala prioritering. Läsning och analys av skönlitteratur var det moment som ansågs ha högst prioritet av
flest lärare, men ämnet gavs mer sällan andra eller tredje högsta prioritet, vilket ger det tredje
högsta totala prioritet.

Lärarens motiv till ett verks plats i undervisningen
Enligt den ovanstående analysen av lärares syn på svenskämnets moment skulle man kunna
förvänta sig att deras motiv till att använda ett verk i undervisningen överensstämmer med
deras inställning till vad som skall läras ut. Exempelvis kan man, kanske draget till sin spets,
förvänta sig att fler verk som Platons Gorgias och Aristoteles Ars Rhetorica skulle nämnas i
samband med retorikens höga prioritet. Givetvis kan läsning och analys av skönlitteratur utföras på alla verk, vilket ju kan vara ett skäl till att listorna nästan uteslutande består av skönlitteratur. Även färdighetsövning i skrivning kan utgå från skönlitterära exempel. Vi kan dock
ana ytterligare bakomliggande orsaker till lärarnas val av litteratur, dels eftersom verklistorna
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Med ”hög prioritet” menas en prioritet av högsta, näst högsta eller tredje prioritetsordning.
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inte tycks exemplifiera topprioriteringarnas moment, men även eftersom tolv av fjorton lärare
på påstående 1 svarade att de ansåg skönlitteratur vara viktigare än sakprosa inom svenskämnet. Detta antyder att skönlitteraturen är oerhört viktig, så viktig att urvalet inte endast kan
styras av den del av svenskämnet som väger tyngst. Skönlitteraturen har alltså andra funktioner än att fungera som bas för undervisning.
Figur 6 nedan visar lärarnas svar på det första ställningstagandet. Lärarna fick här lista tio
verk som de ansåg viktiga för sin undervisning, samt efter varje verk i fritext uppge en motivering till varför de valt just detta verk. Vi delade därefter upp lärarnas svar i olika svarstyper,
med olika inriktningar. Dessa svarstyper är utsatta för vår tolkning, och är därför subjektiva.
Vi motiverar denna indelning genom att lärarnas svar ganska lätt kunde tilldelas en inriktning,
vi kunde se olika överordnade kategorier, som kunde sägas vara gemensamma för en viss typ
av svar. Exempelvis gav en lärare denna motivering till Voltaires Candide: ”Klassiker som
ger mycket diskussion, ingår i upplysningens tema”. Denna motivering kategoriserades då
under både svarstypen diskussionsunderlag och typen epoktypisk. En motivering som kan sägas beskriva användningen av ett verk för att det har varit inflytelserikt eller betraktas som ett
stort verk kan exempelvis lyda ”Klassiker, som många andra berättelser kommer ifrån”. Notera att vi dock har undvikit svarskategorier som exempelvis klassiker, då detta begrepp kan
vara tvetydigt eller otydligt. Svarstyperna försöker beskriva exakt hur läraren använder verket.
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Språk och Färdighet (4%)
Nöjesläsning, Tillgänglighet, Förståelse (5%)
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Tematik, Symbolik (13%)
Kulturarv, Lit. historia, Allmänbildning (18%)

Figur 5: Lärares motiveringar till ett verks plats i undervisningen.

För att svaren från ställningstagande 5 till fullo skulle kunna sägas korrelera med motiveringarna från ställningstagande 1 borde svarstypen språk och färdighet varit starkare representerad. Den utgör i motsats den minsta andelen på 4 %, mindre än bortfallet (6 %). Svarstypen
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tematik och symbolik som korrelerar mot prioriteringsnivån av läsning och analys av skönlitteratur utgör en betydligt större andel av motiveringarna, 13 %.
Mest intressant är dock att lärares främsta motivering till ett verks plats i undervisningen är
dess plats i vår kultur. Kulturarv, litteraturhistoria och allmänbildning utgör största andelen
av svaren, 18 %. Som nämnts tidigare inriktar sig kanonkritiken ofta mot att kanon inte är representativ för all litteratur, utan speglar ett manligt, vitt, västerländskt och protestantiskt ideal. Vi ser nu alltså att den största motiveringen till verkens urval hos de lärarna som medverkade i studien faktiskt överensstämmer ganska bra med vissa argument som tagits upp i kanondebatten. Då man ställer listornas innehåll i förhållande till detta konstaterande verkar det
som att det finns någon form av outtalad kanon i svenskundervisningen. Det finns en tendens
bland lärarna att namnge just västerländska manliga författare, med motiveringen att de undervisar eleverna om vårt kulturarv och gör eleverna allmänbildade. Det är dock ytterst viktigt
att i detta konstaterande se objektivt på lärarnas motiveringar. Det är onekligen så att vår kultur och vår historia i stort skapats och präglas av västerländska, vita, män.

Lärares syn på vad som påverkar deras urval
Analysen har hittills kunnat avgöra att det finns vissa tendenser i lärarnas urval, vilket gör det
relevant att även analysera vad som påverkar läraren, alltså om det är något mer än läraren
själv som är anledningen till dessa tendenser. Frågorna 4, 5, 6, 7 och 8 har skapats för att undersöka vad som får lärare att göra ett visst urval. Elva av fjorton lärare menar att skolan påverkar deras val av litteratur, främst beroende på att skolans utbud såsom klassuppsättningar
och skolbibliotekets samling, är begränsade resurser. Tillgänglighet styr litteraturvalet. Elva
av fjorton lärare har uppgett att eleverna får vara delaktiga i valet av litteratur, även om eleverna oftast då har ett begränsat val, exempelvis mellan fyra olika böcker inom samma genre
eller epok. Det finns tre lärare som inte låter eleverna vara delaktiga, en av lärarna förklarar
detta: ”faktiskt inte – deras [elevernas]88 kunskap är begränsad, så är vår tid och jag vet vad
jag vill m. [med]89 litteraturvalet”.

88
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Vår notering.
Vår notering.
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Skolans utbud och elevernas önskemål påverkar alltså många av lärarnas val, även kursplaner
verkar påverka valet. Tio av fjorton lärare uppger att de alltid kan motivera sitt val mot kursplanerna. Det är svårt att svara för hur de lärare som svarat nekande på denna fråga menar att
de inte alltid kan motivera sina val utifrån kursplanen, och vilken litteratur de menar inte går
att motivera. Svaren på fråga 7, om underlaget och stödet för val av litteratur är enklare, svårare, eller jämförbart gentemot rådande kursplaner, och svaren på fråga 8, om GY2011 kommer påverka vilken litteratur som läses på gymnasiet, är dessutom så spridda att det är svårt
att utläsa någon tendens. Fråga 7 gav ett bortfall, en lärare ansåg att GY2011 skulle göra urvalet enklare, en lärare ansåg motsatsen, fyra lärare svarade att urvalet skulle vara liknande det
gällande, och sju lärare svarade att de inte var tillräckligt insatta i gymnasiereformen för att
kunna svara. Fråga 8 gav även den ett bortfall, nio lärare svarade att de inte trodde att reformen skulle förändra litteratururvalet, fyra lärare trodde att det skulle ske en förändring.
Även om det kan tyckas omöjligt att finna signifikans i lärarnas svar på fråga 7 och 8, är syftet mer att undersöka om lärarnas urval kan påverkas av kursplanen. Svaren visar otvetydigt
att det finns de lärare som känner sig påverkade av kursplanerna, vilket korrelerar mot den
uppfattning lärarna i studien själva har om vad som påverkar deras urval. Lärarnas egen syn
på denna påverkan undersöks i frågorna 2, 3, 4, 5 och 6.
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Figur 6: Lärarnas syn på vad som påverkar deras urval.

De typer av påverkan som syns i figuren ovan är liksom svarstyperna i figur 5 sammanställda
utifrån vår tolkning. I de allra flesta fall uttryckte lärarna sig mycket tydligt om vad som påverkade deras urval. Exempelvis har svaret ”Utbildningen (naturligtvis) – erfarenhet av vad
som kan tänkas fungera – kollegor – levande litteraturintresse – tillgång till referenslitteratur”
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på fråga 3, om vem eller vad som har influerat lärarens val av litteratur, sorterats in under
svarstyperna utbildning, erfarenhet, kollegor, eget intresse och utbud. Vi ser här att lärarna
känner sig mer påverkade av kollegorna och arbetsplatsen än av sin utbildning. Vi kan validera detta genom att jämföra hur många verk kollegor har gemensamt, respektive hur många
gemensamma verk de som studerat vid samma skola har. Exempelvis visar en sådan jämförelse mellan kollegor på en skola i Jönköping och samtliga lärare i studien som studerat vid
Växjö Universitet90 att kollegorna har mer gemensamt än de som studerat vid samma lärosäte.
De fyra svarstyper som utgör de vanligaste, kollegor, eleverna, utbud och kursplaner är intressant nog alla saker som finns i lärarens direkta närhet. De är aktuella och vardagliga för
läraren. Detta är en möjlig anledning till att de påverkar läraren i så hög grad. Den typen av
svar utgör tillsammans 68 % av svaren. De influenser som historiskt sett har varit stora för en
svensklärares urval, kanon och läromedel, utgör jämförelsevis tillsammans endast 5 %.

Lärarens personliga preferens
Även lärarens egen preferens kan ha påverkan på urvalet för undervisningen. Svarstypen egen
läsning, intresse och erfarenhet utgör en andel på 12 %. Lärarna i studien uppfattar alltså lika
ofta att de påverkas av sin egen läsning som av den utbildning de har. Då vi jämförde lärarnas
svar på ställningstagande 2, där informanten ombads välja ut de fem författare som har gjort
störst intryck på henne eller honom, mot svaren på ställningstagande 1, verk som läraren anser
viktiga för undervisningen, framgick vissa mönster. Det finns alltså en koppling mellan personlig preferens och det urval som görs för undervisning. I figur 7 på följande sida visas sambanden mellan lärarens preferens och de mest frekvent förekommande verken i ställningstagande 1.
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Nuvarande Linnéuniversitetet i Växjö.
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Figur 7: Översikt över hur lärarnas egen preferens överensstämmer med lärarens urval för undervisning.

Sammanfattning av resultat
Vi menar att analysen av vår studie visar tendenser i lärares litteratururval som ligger nära en
typ av kanon. Studien tyder på att det finns en typ av författarkanon inom gymnasieutbildningen i svenska, och det verkar som om likheten mellan vilka författare som lärare anser vara
viktiga i undervisningen är större än likheten mellan vilka verk de använder av samma författare. Det går att fastställa att kritiken som riktats mot kanon – att den speglar ett manligt, vitt,
västerländskt ideal – även går att rikta mot lärares urval, oavsett om de utgår från kanon eller
inte. Denna likhet i urval beror till största del på yttre påverkan från fenomen i lärarens vardag
och direkta närhet, såsom kollegors influens, elevernas önskemål, skolans utbud och kursplanernas föreskrifter. Likheterna beror även i mindre omfattning på lärarens egen preferens. Historiskt sett vanliga källor till påverkan, såsom en fastställd kanon och läromedlens litteraturlistor, är ovanliga idag.
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Diskussion
Undersökningen visar relativt tydliga tendenser på att det finns en outtalad författarkanon
inom gymnasiets undervisning i svenska. Det finns även indikationer på att en kanon över inflytelserika verk existerar, även om denna kanon är omfattande. Främst beror lärarnas urval av
litteratur på yttre faktorer som ligger nära lärarens vardag såsom kollegors inflytande, elevers
önskemål, utbud på skolan och till mindre del egen läsning och eget intresse. När lärarna motiverar enskilda verks plats i undervisningen är verkets eller författarens plats i kulturhistorien,
dess betydelse för kulturarvet och elevens allmänbildning vanligt återkommande. Lärarna
själva uppger inte att kanon är en influens på deras urval. Likheterna mellan dagens urval och
motiveringar och en traditionell kanon är dock synliga. Detta indikerar att lärarna omedvetet
är influerade av kanon och skoltraditioner. En viktig del av humaniora är att förmedla tradition, där kanon kan ses som ett slags kärna. Den författarkanon som verkar finnas inom gymnasiet har ingen egentlig källa, den finns inte nedtecknad och den är inte offentlig. Men även
en outtalad kanon, liksom en fastställd, måste motiveras för att vara giltig. Lärarnas motiveringar verkar idag vara en del av undervisningen då verkets plats i skolan förklaras genom
dess syfte i undervisningen.
Den forskning som tidigare gjorts gällande kanon i gymnasieskolan gäller främst historiska
inblickar i litteraturkanon, med utgångspunkt i styrdokument och läromedel. Vår studie inriktar sig istället mot att studera hur kanon speglas i det nuvarande och faktiska litteratururvalet
på gymnasiet. Vi har även studerat motiveringar till verkens plats, dess syfte, i en sådan
praxis-kanon och vad som påverkar lärarens urval. Undersökning skulle kunna användas som
diskussionsunderlag vid ämneskonferenser och lärarutbildning för att göra lärare uppmärksamma på sitt urval, vad som påverkar deras urval och hur litteraturen kan motiveras i undervisningen. För att bredda litteratururvalet i skolan behövs en diskussion bortom lärarens vardag.
Studiens validitet och reliabilitet, förklarade i kapitlet ”Metod”, har genomgående varit högt
prioriterade. Även transferabiliteten, alltså hur generellt tillämpningsbar studien är, har tagits
hänsyn till. Vid utformningen av enkäten togs ingen hänsyn till lärarnas ytterligare ämnen,
vilket därför blir en omedveten begränsning av uppsatsens ramar. Om studiens ramar hade
utökats till att även omfatta litteratururval i andra ämnen lärarna undervisar i, finns möjlighet34

en att litteratururvalet hade breddats. Dessutom hade eventuellt andra faktorer för påverkan på
urvalet upptäckts. En av informanterna kommenterade detta: ”En annan kommentar, eftersom
jag undervisar i engelska så tar jag upp en hel del litteratur där. Jag fokuserar på författare
som E. A. Poe, systrarna Brontë, Jane Austen, Mary Shelley osv. Dessa författare anser jag
vara jätteviktiga, men jag har sällan tagit upp dem i svenskan eftersom jag ofta har samma
klass i både engelska och svenska”.
Flera kommentarer från informanterna berörde å andra sidan delar av studien som redan dryftats, och där ramverket var medvetet begränsande eller brett. En informant menade att det urval som beskrevs kan vara beroende av det tillfälle då läraren skrev listorna, beroende på tillgång av tid och andra resurser. Vi hoppas att denna risk minimerats genom att varje lärare
hade ett flertal dagar att fylla i enkäten, med full tillgång till det material de vanligen använder. Några informanter önskade att vi skulle begränsat studien till antingen A- eller B-kursen i
svenska. Vi valde dock att inte göra en sådan begränsning, dels för att få bredd i studien, men
även för att resultatet visar på mer allmängiltiga tendenser utan en sådan begränsning.
En begränsning av studien till en speciell kurs, vilket kanske är ännu mer aktuellt i samband
med den nya gymnasieskolan GY2011, skulle vara intressant. Att dessutom undersöka hur
litteraturen används skulle kunna vara en utgångspunkt i nya studier på ämnet. Tillsammans
med kommentarerna ovan väcks intressanta frågor: Hade urvalet och motiveringarna av litteratur sett annorlunda ut om vi hade begränsat undersökningen till en kurs i svenska? Hur och i
vilken omfattning används verken som tagits upp? Har lärarens ytterligare ämnen någon inverkan på urvalet?
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Appendix I – Enkät
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Enkätundersökning av svensklärares relation till
litteratur på gymnasiet.
Denna enkät är en del av en uppsats på C-nivå i kursen Svenska språket och litteraturen, vid
Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping.
Syftet är att skapa en bild av hur du som lärare i svenska språket ser på litteratur; hur du
använder texter i din undervisning, hur du gör ditt urval, men även hur du personligen
förhåller dig till litteratur, såsom böcker, pjäser och lyrik. Några av frågorna kan kräva en del
eftertanke, och vi är därför mycket tacksamma om du ägnar dessa frågor speciell
uppmärksamhet. Om du undervisar olika program eller inriktningar, och har olika urval
beroende på detta, får du gärna göra detta synligt i dina svar. Vi värdesätter din åsikt.
Tack på förhand,
Anna Andersson, Carl Johan Odehammar

Markera ditt svar på flervalsfrågor genom att kryssa för valt alternativ.
Uppgifter om informant
Hur länge har du undervisat i svenska?
Vilka kurser undervisar du i?
Är du behörig lärare i svenska?

Ja

Nej

Vilket/vilka program undervisar du i svenska?
Beskriv din lärarutbildning. Studieort, inriktning, utbildningsform, nivå, vidareutbildningar
inom svenskämnet, etc. Beskriv kortfattat hur du minns att din utbildning berörde
litteraturens del i svenskämnet?
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Fråga 1
Om du blickar tillbaka på din undervisning, vilka litterära verk har du använt oftast i din
undervisning?

Fråga 2
Varför har du valt att använda just dessa verk i din undervisning?

Fråga 3
Vem eller vad har influerat ditt val av litteratur i svenskkurserna?
Exempelvis din utbildning, kollegor, bokklubbar, kursplaner, elever, etc.

Fråga 4
Påverkas ditt val av litteratur av den skola du undervisar på?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Fråga 5
Låter du dina elever vara delaktiga i valet av den litteratur som läses?

Fråga 6
Kan du alltid motivera ditt val av litteratur gentemot kursplanerna?
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Fråga 7
Om du känner dig tillräckligt inläst på GY2011, skulle du säga att underlaget och stödet för
val av litteratur är enklare, svårare, eller jämförbart gentemot rådande kursplaner?

Fråga 8
Tror du att GY2011 har påverka vilken litteratur som läses på
gymnasiet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Fråga 9
Anser du att det finns vissa verk som borde vara obligatorisk läsning på
gymnasiet?

Följande påståenden är till naturen ganska komplexa, och kanske svåra att instämma i
helt och fullt. Vi ställer inget krav på komplett medhåll, utan önskar endast att du
markerar det svar som du känner dig mest överens med.

Påstående 1
Skönlitteratur är viktigare än sakprosa inom svenskämnet.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Påstående 2
Jag tycker det är viktigare att eleven kan se verkets plats i historien
snarare än att eleven kan tolka verket.
Påstående 3
Att ha läst ett helt verk är viktigare än att bara känna till dess tematik,
känslospråk och stilistik.
(Att ha läst ett verk är viktigare än att bara läsa om det.)
Påstående 4
Att läsa utdrag ur tre verk är sämre än att läsa ett helt verk
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Påstående 5
Det finns skönlitteratur som absolut inte är lämplig att läsa i skolan.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, exempel:

Påstående 6
Det är viktigare att elever känner till svenska verk än utomeuropeiska.
Påstående 7
Jag har läst alla verk som jag berör i min undervisning.
Ställningstagande 1
Välj ut de tio litterära verk som du anser viktigast att använda i din undervisning, och beskriv
därefter anledningarna till ditt val.
1.
Anledning:
2.
Anledning:
3.
Anledning:
4.
Anledning:
5.
Anledning:
6.
Anledning:
7.
Anledning:
8.
Anledning:
9.
Anledning:
10.
Anledning:
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Ställningstagande 2
Välj ut de fem författare som har gjort störst intryck på dig.
1.
2.
3.
4.
5.
Ställningstagande 3
Välj ut de fem litterära verk som är mest betydelsefulla för dig personligen.
1.
2.
3.
4.
5.
Ställningstagande 4
Välj ut de tio författare du anser mest betydelsefulla för kulturarvet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Ställningstagande 5
Rangordna följande komponenter av svenskämnet efter vilken betydelse de har i din
undervisning, där 1 är det du prioriterar mest.
litteraturhistoria
färdighetsövning i läsning
färdighetsövning i skrivning
litteraturkritik
läsning och analys av sakprosa
läsning och analys av skönlitteratur
personlighetsutveckling för eleven
retorik
annat ……………………………………………

Tack för ditt deltagande!
Har du några åsikter eller tankar om enkätens utformning? Något som var bra, eller
dåligt? I så fall är du välkommen att lämna kommentarer här, så att vi kan ta hänsyn
till din uppfattning i sammanställningen.
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Appendix II – Lista över verk och författare som listats i
ställningstagande 1
Verk eller författare
Odysséen
Candide
Den gudomliga komedin
Iliaden
Brott och straff
Fröken Julie
Romeo och Julia
Bibeln
Dvärgen
En herrgårdssägen
Förvandlingen
Hamlet
Medea
Oliver Twist
Robinson Crusoe
Röda rummet
Vilhelm Moberg
Den svarta katten
Doktor Glas
En komikers uppväxt
Ett anspråkslöst förslag
Ett öga rött
Främlingen
Fröding
Hemsöborna
Jane Eyre
Oidipus
Populärmusik från Vittula
Processen
Pär Lagerkvist
Therése Raquin
Tranströmer
10 romaner om ett brott
Att döda ett barn
Bellman
De fördömdas ö
Decamerone
Den heliga Birgitta
Den poetiska eddan
Den unge Werthers lidande

Antal poster
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Det går an
Det osynliga barnet
Djurfarmen
Edit Södergran, lyrik
Emile om uppfostran
En hjältes död
Et dukkehjem
Ett eget rum
Fadren
Flyga drake
Frankensteins monster
Grekiskt drama
Gösta Berglings saga
Hemingway
I taket lyser stjärnorna
Isländsk litteratur
Joseph Conrad
Järnbörd
Kallocain
Karin Boye, roman och lyrik
Kejsarn av Portugallien
Kellgren
Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö
Julie ou la nouvelle Heloise
Lenngren
Macbeth
Mor gifter sig
Musselstranden
Mörkrets Hjärta
Några ord till min kära dotter
Ondskan
Pappa Goriot
Poesi av Strindberg
Pojkarne (Lenngren)
Pyramus och Thisbe
Pälsen
Sagan om ringen
Shakespeare
Stagnelius
Stolthet och fördom
Svindlande höjder
Syrsan och myran
Trymskvädet
Völuspa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Appendix III – Lista över verk och författare som listats i
fråga 1
Verk eller författare
Odysséen
Ett öga rött
Iliaden
Candide
Robinson Crusoe
Brott och straff
Hamlet
Kung Oidipus
Romeo och Julia
Therése Raquin
Boye
Den gudomliga komedin
Dvärgen
En herrgårdssägen
Främlingen
Fröken Julie
Juloratoriet
Lagerlöf
Medea
Populärmusik från Vittula
Singoalla
Strindberg
Tartuffe
Almqvist
Bibeln
Bo Bergman
Bob Hanson
Boccacio
Dante
Decamerone
Den unge Werthers lidanden
Det går an
Dickens
Djurfarmen
Doktor Glas
Dårens dotter
Eddan
Ekelöf
En dag i Ivan Denisovitjs liv
En hjältes död
En komikers uppväxt

Antal poster
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Et dukkehjem
Ett anspråkslöst förslag
Fadren
Ferlin
Flyga Drake
Frankenstein
Förvandlingen
Geijer
Havamal
Hon går genom tavlan ut ur bilden
Illusionernas stad
Jane Eyre
Joseph Conrad
Kafka
Kalla det va fan du vill
Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö
Lenngren
Madame Bovary
Mary Shelley
Moa Martinsson
Moberg
Musselstranden
Mörkrets hjärta
Nesser
Ondskan
Pappa Goriot
Processen
Prästungen
Pälsen
Pär Lagerkvist
Rolandssången
Scott
Stagnelius
Svenne
Södergran
Tegnér
Verk av Defoe
Verk av Shakespeare
Verk av Swift
Vill gå hem
Voltaire
Voluspa
Zola

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Appendix IV – Lista över författare som listas i ställningstagande 4
Verk eller författare
August Strindberg
Moberg
Selma Lagerlöf
Astrid Lindgren
Charles Dickens
Homeros
Pär Lagerkvist
Shakespeare
Bellman
Dante
Dostojevskij
Moa Martinsson
Franz Kafka
Goethe
Hjalmar Söderberg
Poe
Voltaire
Almqvist
Boye
Edith Södergran
Emile Zola
Erik Johan Stagnelius
Ferlin
Geijer
Harry Martinsson
Rousseau
Torgny Lindgren
Boccacio
Dan Andersson
Defoe
Delblanc
Euripides
Eyvind Johnson
Fogelström
Fröding
Gunnar Ekelöf
Honoré de Balzac
Ibsen
Ivar Lo-Johansson
Jan Guillou
Jane Austen

Antal poster
12
8
8
6
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Jules Verne
Kerstin Ekman
Leo Tolstoj
Lenngren
Lidman
Linné
Mario Vargas Llosa
Mary Shelly
P-O Enquist
Runeberg
Rydberg
Sjövall-Wahlöö
Steinbeck
Swift
Taube
Tomas Tranströmer
Twain
Walt Whitman

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Appendix V – Lista över författare i ställningstagande 1
Författare
August Strindberg
Ex. Fadren, Fröken Julie, Hemsöborna, poesi, Röda rummet
Homeros
Ex. Iliaden, Odysséen
William Shakespeare
Ex. Hamlet, Macbeth, Romeo och Julia
Pär Lagerkvist
Ex. Dvärgen, En hjältes död
Selma Lagerlöf
Ex. En herrgårdssägen, Gösta Berglings saga,
Kejsarn av Portugallien
Voltaire
Ex. Candide
Dante Alighieri
Ex. Den gudomliga komedin
Fjodor Dostojevskij
Ex. Brott och straff
Franz Kafka
Ex. Förvandlingen, Processen
Isländsk litteratur
Ex. Den Poetiska Eddan, Trymskvädet,
Völuspa
Anna Maria Lenngren
Ex. Några ord till min kära dotter, Pojkarne
Bibeln
Charles Dickens
Ex. Oliver Twist
Daniel Defoe
Ex. Robinson Crusoe
Émile Zola
Emile om uppfostran, Therése Raquin
Euripides
Ex. Medea
Hjalmar Söderberg
Ex. Doktor Glas, Pälsen
Vilhelm Moberg
Albert Camus
Ex. Främlingen
Charlotte Brontë
Ex. Jane Eyre
Edgar Allan Poe
Ex. Den svarta katten

Antal poster
11
11
9
6
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
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Sofokles
Ex. Oidipus
Gustaf Fröding
Jonas Gardell
Ex. En komikers uppväxt
Jonas Hassen Khemiri
Ex. Ett öga rött
Jonathan Swift
Ex. Ett anspråkslöst förslag
Joseph Conrad
Ex. Mörkrets hjärta
Karin Boye
Ex. Kallocain, roman och lyrik
Mikael Niemi
Ex. Populärmusik från Vittula
Stig Dagerman
Ex. Att döda ett barn, De fördömdas ö
Tomas Tranströmer
Carl Jonas Love Almqvist
Ex. Det går an
Carl Michael Bellman
Den heliga Birgitta
Edit Södergran, lyrik
Emily Brontë
Ex. Svindlande höjder
Erik Johan Stagnelius
Ernest Hemingway
George Orwell
Ex. Djurfarmen
Giovanni Boccaccio
Ex. Decamerone
Henrik Ibsen
Ex. Et dukkehjem
Honoré de Balzac
Ex. Pappa Goriot
Håkan Nesser
Ex. Kim Novak badade aldrig i Genesarets
sjö
Jan Guillou
Ex. Ondskan
Jane Austen
Ex. Stolthet och fördom
Jean de la Fontaine
Ex. Syrsan och myran
Jean Jaques Rousseau
Ex. Julie ou la nouvelle Heloise
Johan Henric Kellgren
Johann Wolfgang von Goethe

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ex. Den unge Werthers lidande
Johanna Thydell
Ex. I taket lyser stjärnorna
John Ronald Reuel Tolkien
Ex. Sagan om ringen
Khaled Hosseini
Ex. Flyga drake
Magnus Dahlström
Ex. Järnbörd
Maj Sjöwall / Per Wahlöö
Ex. 10 romaner om ett brott
Marie Hermanson
Ex. Musselstranden
Mary Shelley
Ex. Frankensteins monster
Moa Martinsson
Ex. Mor gifter sig
Ovidius
Ex. Pyramus och Thisbe
Tove Jansson
Ex. Det osynliga barnet
Virginia Woolf
Ex. Ett eget rum

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
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