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Abstrakt 

Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasielärare förhåller sig till och värderar kanon 

och intermedialitet, samt hur de implementerar dessa begrepp i undervisningen av 

litteraturhistoria. Bakgrunden till vårt arbete behandlar främst kanon- och 

intermedialitetsbegreppens historiska utveckling, forskningsläget definierar sedan dessa 

utifrån ett forskningsperspektiv. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sex 

stycken gymnasielärare i en medelstor, västsvensk stad. Vi använder oss vidare av en 

hermeneutisk ansats för att redogöra för och analysera undersökningens utfall. Resultatet visar 

att det finns tydliga kopplingar mellan forskningsbakgrunden till vårt arbete och utfallet av 

undersökningen. Det visar även att informanterna är bundna av svenskämnets traditionella 

uppdelning av bildande kontra icke-bildande litteratur och att de betraktar andra medier än de 

textbundna som komplement snarare än självbärande delar av undervisningen. 

 

Nyckelord 

Hermeneutik 

Intermedialitet 

Kanon 

Litteraturhistoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 

Abstrakt 

Innehåll 
1. Inledning................................................................................................................................1 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................2 

1.2 Avgränsningar ..................................................................................................................2 

2. Metoddiskussion ...................................................................................................................3 

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter...............................................................................3 

2.2 Kvalitativ, halvstrukturerad intervju.................................................................................4 

2.3 Urval .................................................................................................................................5 

2.4 Validitet och reliabilitet ....................................................................................................5 

2.5 Etiska överväganden.........................................................................................................6 

2.6 Grunderna för vår förförståelse ........................................................................................7 

2. 7 Genomförande och resultatbearbetning...........................................................................8 

2. 8 Metodologiska överväganden..........................................................................................9 

3. Bakgrund .............................................................................................................................10 

3.1 Kanon och dess historia ..................................................................................................10 

3.1.1 Kanonbildningens förutsättningar enligt Lars Brink ...............................................11 

3.2 Historisk bakgrund till begreppet intermedialitet ...........................................................12 

3.3 Litteraturens roll i skolan................................................................................................13 

3.3.1 Litteraturundervisningens historia ...........................................................................13 

3.4 Gymnasieskolans styrdokument .....................................................................................14 

4. Forskningsläge ....................................................................................................................18 

4.1 Kanon..............................................................................................................................18 

4.1.1 Harold Bloom och den konservativa kanonsynen ...................................................18 

4.1.2 William E. Cain och den liberala kanonsynen ........................................................19 

4.1.3 E. Dean Kolbas och den vidgade kanonsynen.........................................................21 

4.2 Motsättningen mellan hög- och lågkultur enligt Magnus Persson .................................22 

4.3 Olika uppfattningar om svenskämnet .............................................................................23 

4.4 Intermedialt arbetssätt i praktiken ..................................................................................24 

4.4.1 Praktisk tillämpning av film i klassrummet.............................................................26 

5. Resultat ................................................................................................................................28 

5.1 Kort presentation av informanterna ................................................................................28 

5.2 Informanternas inställning till litteraturundervisning i stort...........................................29 

5.3 Informanternas uppfattningar om kanon och dess roll i undervisningen .......................30 

5.4 Informanternas implementerande av intermedialitet i undervisningen ..........................33 

5.5 Bakomliggande orsaker till informanternas arbetssätt ...................................................35 

6. Analys ..................................................................................................................................37 

7. Diskussion............................................................................................................................41 

7.1 Allmänna reflektioner och didaktiska implikationer ......................................................41 

7.2 Avslutande metoddiskussion ..........................................................................................43 

7.3 Förslag till vidare forskning ...........................................................................................44 

Källförteckning 

Bilaga 



1 
 

1. Inledning  

 

Litteraturhistoria utgör en betydande del av svenskämnets innehåll på gymnasial nivå. 

Betonandet av äldre litteratur kan anses anmärkningsvärt i dagens kulturklimat som 

framhåller massmediala och populärkulturella uttryck snarare än just äldre, litterära. Ålder 

allena avgör emellertid inte vilka verk som anses värda att behandla inom skolans väggar. 

Detta är snarare resultatet av en lång process i vilken forskare och litteraturvetare har försökt 

skapa en så kallad litterär kanon. Begreppet kanon sägs rymma litterära verk med ett säreget 

värde och som därmed är omistliga delar av vårt kulturarv. Forskningen går dock isär om 

vilka kriterier som ska styra valet av kanonlitteratur. Denna otydlighet i kombination med nya 

mediers attraktionskraft inom kultursfären fick oss att vilja undersöka hur lärare av idag väljer 

att gestalta ett traditionellt ämnesområde som litteraturhistoria. 

 

Kanon är som nämnts ett omtvistat och mångtydigt begrepp och värderas olika av olika 

forskare. Det vilar dock på en uppfattning om att det finns särskilda verk som på grund av 

vissa kvaliteter bör ha en framskjuten position i förhållande till annan litteratur och som 

därför förtjänar att studeras mer ingående. Vi intresserar oss för hur dagens lärare ställer sig 

till kanon och även om och i så fall hur de gestaltar kanonlitteratur med hjälp av andra, 

modernare medier. För att tolka detta mediernas samspel använder vi oss av ett intermedialt 

perspektiv. Intermedialitet har kommit att bli ett begrepp för att beskriva mediernas 

interagerande med den skriftliga litteraturen. Vi frågar oss helt enkelt om intermedialitet är 

förenligt med kanonundervisning och om de nya medierna kan samsas med den äldre 

litteraturen på ett naturligt sätt. 

 

Slutligen några ord om uppsatsens disposition. Inledningsvis klargör vi studiens syfte och 

frågeställningar och redogör för de avgränsningar vi har tvingats göra. Sedan för vi ett 

resonemang kring vår metod och hur denna är kopplad till vårt arbete. Efter detta presenterar 

vi en bakgrund med en historisk beskrivning av kanon och intermedialitet som begrepp. Här 

presenterar vi även litteraturens roll i skolan ur ett historiskt perspektiv såväl som ett nutida i 

form genom att redogöra för relevanta styrdokument. Efter bakgrunden till vår undersökning 

behandlas dess forskningsläge. Här presenterar vi kanon och intermedialitet ur olika 

forskningsperspektiv och tar upp olika uppfattningar om svenskämnet i sin helhet. Därefter 

redogör vi för resultatet av vår undersökning och sedan analyserar vi detta i en analysdel där 



2 
 

vi närmare reflekterar kring resultatets utfall utifrån en hermeneutisk ansats. Till sist för vi en 

öppen diskussion kring undersökningen där vi även redogör för våra didaktiska implikationer 

och ger förslag till vidare forskning. 

 

Arbetsfördelningen har sett ut på det sättet att vi har skrivit arbetet gemensamt från den första 

till den sista sidan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur sex gymnasielärare i en västsvensk, medelstor 

stad förhåller sig till intermedialitet och kanon i undervisningen av litteraturhistoria. Studiens 

syfte konkretiseras genom följande frågeställningar: 

• Hur värderar gymnasielärare olika typer av texter och medier i sin undervisning av 

litteraturhistoria? 

• Vilka arbetssätt anser lärarna att de använder sig av i litteraturhistorieundervisningen 

och hur förhåller sig deras arbetssätt till ett intermedialt perspektiv?  

 

1.2 Avgränsningar 

Vårt problemområde är av en bred karaktär då det behandlar vidlyftiga begrepp som kanon 

och intermedialitet och hur dessa värderas av lärare. Vi har därför tvingats göra vissa 

avgränsningar. Till att börja med har vi valt att fokusera undersökningen till 

svenskundervisning på gymnasial nivå och mer specifikt kursen Svenska B, eftersom det 

främst är denna kurs som behandlar litteraturhistoria. Att valet föll på gymnasial nivå beror 

till största delen på att litteraturhistoria har större utrymme där än under tidigare skolstadier. 

 

För att ställa vår undersökning i förhållande till forskningsläget är den kompletterande på så 

sätt att den utgår ifrån ett lärarperspektiv och att den ser kanon ur ett 

intermedialitetsperspektiv. Tidigare forskning har undersökt hur undervisning kring kanon 

och intermedialitet har mottagits av elever. Vi syftar istället till att ta reda på hur lärare 

faktiskt värderar kanon och intermedialitet och hur de menar att deras undervisning i 

litteraturhistoria gestaltar sig samt påverkas av dessa begrepp. 
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2. Metoddiskussion 

 

Nedan följer en redogörelse för de metodologiska ståndpunkter vi fattat inför denna uppsats. 

Genomgående presenterar vi de vetenskapsteorier vi använder oss av för att sedan leda in 

resonemanget till vår egen undersökning. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att tydliggöra 

kopplingen mellan våra metodansatser och vår undersökning.  

 

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Vi kommer att utgå ifrån en hermeneutisk ansats i vårt arbete. Runa Patel och Bo Davidsson 

beskriver denna metod i Forskningsmetodikens grunder. Författarna definierar hermeneutik 

som tolkningslära där syftet är att studera den mänskliga existensens grundförutsättningar. 

Medlet, med vilket människans psyke kan förstås, är enligt hermeneutiken språket. Genom att 

analysera språkliga utsagor och texter kan forskaren förstå sitt forskningsområde. Inom 

modern hermeneutik kan även handlingar räknas till forskarens stoff, men vi har valt att 

bortse ifrån detta i vår undersökning. Hermeneutiken är subjektiv på så sätt att den accepterar 

det faktum att tolkning är omöjlig utan ett accepterande av att man som människa har 

förkunskaper och erfarenheter utifrån vilka man tolkar sin omvärld. Istället lyfter 

hermeneutiken fram just förkunskap eller förförståelse som ett centralt verktyg i 

tolkningsprocessen.1 För att dra en parallell till vår undersökning använder vi oss exempelvis 

av förkunskaper kring begrepp som kanon och intermedialitet men även av våra erfarenheter 

som litteraturdidaktiker och lärare i svenska då vi tolkar våra forskningsresultat. 

 

Alvesson och Sköldberg beskriver en utveckling inom hermeneutiken som har inneburit att 

forskarens empatiska förmåga lyfts fram. Vid tolkningsarbetet bör forskaren leva sig in i 

aktörens, författarens eller talarens, situation för att nå en djupare förståelse av aktörens 

produkt, text eller tal. En inkännande förmåga är emellertid inte tillräcklig enligt författarna, 

utan måste kombineras med forskarens mer stoffliga förkunskaper.2 I vårt fall handlar detta 

om att vi försöker leva oss in i informanternas vardag som lärare då vi bedömer deras svar på 

våra intervjufrågor. För att bedöma tar vi hjälp av vår empatiska förmåga, men även av de 

                                                 
1 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund 2003, s. 28 f. 
2 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund 
2008, s. 195.  
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förkunskaper vi besitter om forskningsläget till vår uppsats, rörande främst intermedialitet och 

kanon. Dessutom tror vi oss vara betjänta av våra praktiska erfarenheter från läraryrket vid 

uttolkandet av informanternas svar. 

      

Vidare har vi utgått ifrån den objektiverande hermeneutikens cirkel som tolkningsmetod i vårt 

arbete.3 Kortfattat innebär den hermeneutiska cirkeln att alla större begrepp är beroende av 

dess små delar för att få mening och betydelse och omvänt. Delen är med andra ord beroende 

av helheten och helheten är beroende av delen.4 Del-helhetsperspektivet genomsyrar hela vårt 

arbete. På ett mer övergripande plan befinner sig uppsatsens olika delar i ett sådant 

förhållande, resultatets utfall blir en del som kan förstås utifrån den helhet som bakgrunden 

och forskningsläget utgör. På samma sätt kan intervjuerna tillsammans bilda en helhet som 

praktisk lärarerfarenhet vilken ställs emot forskningsbakgrundens delar. I ett snävare 

perspektiv ser vi även att textavsnitt i intervjuerna kan användas som delar för att förstå 

intervjuerna som helhet.      

 

2.2 Kvalitativ, halvstrukturerad intervju 

Som metod har vi valt den kvalitativa intervjun, då denna lämpar sig väl för studier av 

värderingar och uppfattningar samt möjliggör en djupare förståelse för informanternas 

synpunkter.5 Syftet med vår studie är inte att göra en övergripande kartläggning, varför vi inte 

finner fog för användandet av en kvantitativ metod.  

 

Vidare har vi utgått ifrån det Bill Gillham skriver om den halvstrukturerade intervjun. Denna 

intervjuform balanserar mellan det strukturerade och det flexibla då en tydlig utgångspunkt 

finns i intervjufrågorna, samtidigt som informanterna ges relativt stor frihet att diskutera 

utifrån dessa. Kännetecknande för den halvstrukturerade intervjun, vilket vi också har 

efterlevt i vår undersökning, är att samma frågor ställs till informanterna enligt vårt 

intervjuschema, att de har givits samma bakgrundsinformation och att följdfrågor används för 

att säkerställa att informanternas svar överensstämmer med frågorna. Vad som även är 

kännetecknande för den halvstrukturerade intervjun är att frågorna är ”öppna” och inte av ja- 

eller nej-karaktär, vilket vi även har tagit hänsyn till i vårt intervjuschema som just är 

                                                 
3 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 195. 
4 Gilje, Nils & Grimen, Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg 2004, 183-187 
5 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – För småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna, Lund 
2009, s. 232 
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analytiskt till sin karaktär. Gillham tar även upp så kallade sonderande frågor. Med detta 

menar han att intervjuaren bör mana informanten till att bygga ut sina resonemang när det 

upplevs nödvändigt utan att för den skull försöka styra intervjun.6 För vår del har vi inte 

upplevt det som något problem att svaren vi har fått har varit alltför kortfattade. Vi har under 

intervjuerna emellertid märkt att vi genom jakande, korta ord och läten fört intervjuerna 

framåt och förhoppningsvis även fått de intervjuade att känna sig mer trygga i situationen.   

 

2.3 Urval 

Martyn Denscombe beskriver i Forskningens grundregler hur valet av studieobjekt måste 

utgå ifrån en logisk grund. För att åstadkomma detta lyfter han fram två olika 

tillvägagångssätt i urvalet av studieobjekt, nämligen ett representativt urval eller ett urval 

utifrån särskilda kännetecken. Ett representativt urval syftar till att ge en heltäckande bild av 

populationen för att kunna dra slutsatser kring en större grupp. Urval utifrån en grupp med 

särskilda känntecken karaktäriseras av ambitionen att välja ut informanter efter specifika 

egenskaper. Denna urvalstyp används ofta vid kvalitativa undersökningar, där djup och de 

specifika fallen många gånger prioriteras framför bredd och långtgående generaliseringar.7 

 

Antalet informanter för denna undersökning var sex stycken lärare, verksamma på tre olika 

gymnasieskolor i en medelstor västsvensk stad. Studien omfattar såväl relativt 

nyutexaminerade lärare som lärare med många års erfarenhet inom yrket. Detta för att kunna 

undersöka huruvida lärares arbetssätt och inställning till litteraturundervisning kan påverkas 

av vilken lärarutbildning de har gått samt hur lång erfarenhet de har av läraryrket. Vidare 

består undersökningens informanter till övervägande del av män. Vår studie belyser därför 

inte ett genusperspektiv. Då detta inte heller varit vår avsikt har vi emellertid valt att bortse 

ifrån ett sådant perspektiv och låtit andra urvalskriterier få företräde.   

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidson beskriver i Forskningsmetodikens grunder validitet som ett mått på 

huruvida undersökningsverktyget undersöker det som är studiens syfte. Ett med vilket 

forskaren kan försäkra sig om mätinstrumentets, i vårt fall intervjuschemats, validitet är enligt 

                                                 
6 Gillham, Bill, Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande, Lund 2008, s. 19ff. 
7 Denscombe, Martyn, Forskningens grundregler – Samhällsforskarens handbok i tio punkter, Lund 2004, s. 173 
ff. 
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författarna innehållsvaliditet. Med innehållsvaliditet syftar de på att forskaren måste anpassa 

teorin till att fungera som ett forskningsverktyg.8 I vårt fall handlar det om att på detta sätt 

översätta ett begrepp som intermedialitet och få det att fungera som en fråga kring 

informanternas bruk av andra medier än det textbundna. 

 

Reliabilitet handlar om hur väl undersökningsinstrumentet motstår slumpmässig påverkan. 

För att en undersökning skall uppnå högsta möjliga reliabilitet skall den kunna genomföras 

vid olika tillfällen men ständigt få samma resultat.9 Sett till vår egen undersökning som är 

kvalitativ till sin karaktär anser vi det vara i det närmaste omöjligt att erhålla identiska resultat 

vid upprepade tillfällen. Vi har emellertid strävat efter att informanterna skall uppfatta 

frågorna på ett så likartat sätt som möjligt för att de olika svaren vi får skall ha samma 

utgångspunkt. Detta har vi försökt åstadkomma genom att vi inför varje intervjutillfälle 

redogjort för studien på samma sätt för informanterna och förklarat begrepp som ”kanon” för 

att de intervjuade skall ha en likartad förförståelse inför intervjun. 

 

Patel och Davidson beskriver vidare hur det går att säkerställa reliabiliteten vid intervjuerna 

på olika sätt. Dels menar de att intervjun bör genomföras av två personer för att utfallet skall 

kunna jämföras mellan de två, dels att intervjun kan spelas in för att man senare skall kunna 

analysera utfallet mer ingående.10 Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till dessa kriterier då 

vi genomfört intervjuerna gemensamt och spelat in informanternas svar på diktafon.     

 

2.5 Etiska överväganden 

Frågan om etik i vårt arbete aktualiseras främst då det gäller vårt empiriska material i form av 

intervjuer. Vid forskningsintervjuer har man att ta hänsyn till en rad etiska ställningstaganden 

för att resultatet skall hålla en så hög moralisk standard som möjligt. Det mest grundläggande 

kravet för en intervju är att informanten ger sitt godkännande till att låta sig intervjuas enligt 

Kvale och Brinkmann.11 Då vi kontaktade informanterna inför denna undersökning betonade 

vi således att deltagande i studien var frivilligt. När vi sedan genomförde intervjuerna 

                                                 
8 Patel & Davidson, s. 98 ff. 
9 Ibid., s. 100 f. 
10 Ibid., s. 101 
11 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund 2009, s.79 
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informerade vi även informanterna om att vi spelade in samtalen. Detta har stor betydelse 

enligt Denscombe för att informanterna skall känna trygghet i intervjusituationen.12 

 

Vidare gav vi information till informanterna om att deras personuppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt. Detta för att minimera risken för att deras identitet skulle röjas och för att värna 

om deras integritet i enlighet med Denscombes resonemang.13 Samtidigt menar Denscombe 

att en undersökning kan göras obegriplig om alltför mycket av de intervjuade personernas 

respektive identitet och bakgrund höljs i dunkel. Ett minimikrav som författaren ställer upp är 

dock att informanternas namn inte avslöjas.14 För att vår studie skall leva upp till detta krav 

har våra deltagare därför försetts med pseudonymer. 

 

2.6 Grunderna för vår förförståelse 

Det vi har nämnt ovan handlar om överväganden gällande informanterna. Vi vill emellertid 

även belysa hur vi som forskare förhåller oss till materialet. Denscombe konstaterar att 

forskning inte kan genomföras odelat objektivt, även om detta bör vara målet. Således menar 

han att forskaren bör göra sig själv och andra varse om vilken inställning han eller hon har till 

forskningsmaterialet.15 Vi har därför försökt utröna hur vi förhåller oss till problemområdet. 

 

Till att börja med är vi färgade av våra förkunskaper kring problemområdet som den tidigare 

forskningen har gett oss. Vi tolkar med andra ord resultatets utfall mot den 

litteraturgenomgång vi redovisar i bakgrund och forskningsläge.  

 

Vidare är vi färgade av våra högskolestudier. Vi har båda dels fått ta del av en traditionell 

litteraturundervisning med kanon i centrum, dels en undervisning som har gett utrymme för 

andra medier än rent textbaserade. Med andra ord är vi utbildade i 

litteraturvetenskapsundervisningens klassiska skola, men med modernare inslag i form av 

andra medier än det skrivna. Av dessa andra medier har film varit det mest framträdande. Vi 

är även påverkade av den lärarpraktik som har ingått i utbildningen och den erfarenhet av 

litteraturundervisning som den har givit oss. Vi har båda fått erfara praktiskt att andra medier 

än textbaserade kan fungera som ett bärande element i undervisningen. 

                                                 
12 Denscombe, 2009, s. 255 
13 Ibid., s. 89 
14 Denscombe, 2004, s. 219 
15 Ibid., s. 207 f. 
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I övrigt tror vi oss vara påverkade av det medielandskap som vi har vuxit upp i. Tillgången på 

information i alla dess former har varit stor under vår uppväxt. Vi har ända sedan barnsben 

vant oss vid att kunna använda datorn som ett naturligt redskap för informationssökning och 

nöjesaktiviteter. Denna tillgång har även varit säkrad när det handlar om film. Vi har tagit del 

av den utveckling som gav oss Moviebox och hyrfilm och senare Pirate Bay och nedladdad 

film. Tillgången på information och film har således gjort att vi är vana vid att använda oss av 

olika medier. Rent praktiskt tror vi att detta har gett oss en stor förtrogenhet med andra medier 

än skrift och pappersbaserade och en öppenhet för att plocka in andra medier i skolan. Denna 

erfarenhet av nya medier och deras möjligheter kan naturligtvis medföra en risk, då den kan 

styra oss i analysen av undersökningsmaterialet. Vi har emellertid varit medvetna om detta. 

Framför allt har vi varit måna om att inte låta våra värderingar färga respondenterna under 

intervjutillfällena. 

       

2. 7 Genomförande och resultatbearbetning 

Informanterna kontaktades via mail där vi kortfattat redogjorde för studiens bakgrund och 

syfte. Vi var dock tydliga med att inte beskriva syftet alltför ingående för att informanterna 

inte skulle styras av upplevda förväntningar vid det senare intervjutillfället. Intervjuerna 

genomfördes på informanternas arbetsplatser i avskild miljö. I intervjuernas inledande skede 

fick informanterna ge sitt samtycke till att intervjuerna spelades in och blev informerade om 

att deras svar behandlades konfidentiellt. Sedan inleddes intervjuerna med ett par korta frågor 

om informanternas bakgrund för att sedan mer styras till frågor rörande litteraturhistoria, 

kanon och intermedialitet. Syftet med den ökande progressionen i frågorna var att 

informanterna skulle vänja sig långsamt vid intervjusituationen för att sedan känna sig trygga 

att besvara de mer komplexa frågorna. 

 

Vid intervjuerna använde vi oss av ett intervjuschema med formulerade frågor. Vi var bundna 

vid detta på så sätt att vi vid varje intervjutillfälle säkerställde att alla frågor besvarades, 

däremot lät vi samtalet med informanten styra i vilken ordning vi tog upp frågorna för att få 

samtalet att kännas mer naturligt. Vi tillät oss även att förtydliga frågorna och ställa 

följdfrågor vid de tillfällen detta behövdes. Avslutningsvis gav vi även tillfälle för 

informanten att ta upp frågor som denne inte ansett behandlats alls eller tillräckligt vid 

intervjutillfället. Efter det att intervjuerna hade genomförts transkriberades de för att 

underlätta vid analysen av materialet.  
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2. 8 Metodologiska överväganden 

Som nämndes ovan har vi valt att använda kvalitativa intervjuer vid insamlingen av material. 

Att vi fann detta metodval lämpligt beror främst på att den kvalitativa intervjun passar väl vid 

undersökningar där syftet är att studera människors tankar, uppfattningar och känslor. En 

kvantitativ studie hade inte kunnat fånga nyanserna i respondenternas svar på samma sätt i 

vårt tycke, vilket vi även finner stöd för i metodlitteraturen.16 

 

En möjlig risk med att använda intervju som forskningsmetod är dock den så kallade 

intervjuareffekten som bland andra Denscombe behandlar. Han menar att koherensen inte 

alltid är given mellan informantens svar i en intervju och dennes verkliga handlingar. 

Denscombe menar även att forskarens identitet kan påverka informantens svar.17 I vårt fall 

skulle det faktum att vi är lärarstudenter och tillhör en yngre generation än våra informanter 

kunna påverka dem på så sätt att de blir måna om att ge ”korrekta” svar och att de förmodar 

att vi är mer positiva till andra medier än det textbaserade på grund av vår låga ålder.  

 

Identiteten behöver dock inte vara någon nackdel. Vi har tidigare berört vår hermeneutiska 

förförståelse genom vår identitet som praktiserande lärarstudenter och möjligen kan denna 

identitet ge oss ett slags inträdesbiljett till samtalet med lärarna. Vår förhoppning är att de har 

känt sig förstådda i sitt yrke som lärare redan från början vid intervjuerna och att de därför har 

kunnat ge så ärliga svar som möjligt utan att behöva förklara premisserna för yrket, vilka vi 

redan är införstådda med. Vid frågor om arbetssätt är informanterna exempelvis medvetna om 

att vi känner till bristen på tid i svenskundervisningen och att ett ämnesområde som 

litteraturhistoria påverkas av detta. 

 

Slutligen har vi tvingats göra en avvägning vad gäller intervjuer kontra observationer. En 

möjlig ingång till vårt forskningsområde skulle ju kunna vara att undersöka lärarnas arbetssätt 

genom observationer i klassrummet. Eftersom vårt mål har varit att ta reda på hur lärarna 

behandlar intermedialitet inom litteraturhistorieundervisningen i stort hade observationer 

emellertid krävts under en längre tidsperiod än vad detta arbete ger utrymme för. Vi är även 

intresserade av att fånga lärarnas uppfattningar kring intermedialitet och kanon, varför 

kvalitativa intervjuer känns mer lämpliga då de fokuserar på lärarna och deras tankar snarare 

än deras praktiska yrkesutövande.  

                                                 
16 Se exempelvis Patel & Davidson 2003, s. 14 
17 Se t. ex. Denscombe, 2009, s. 269 
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3. Bakgrund 

 

Bakgrunden till vår undersökning syftar till att ställa vår undersöknings problemområde i en 

kontext. Inledningsvis redogör vi för den historiska bakgrunden till begreppen kanon och 

intermedialitet för att sedan föra vidare resonemanget till svenskämnets historiska utveckling 

och förutsättningar. 

 

3.1 Kanon och dess historia 

Enligt litteraturforskaren George A. Kennedy är bildandet av kanon en naturlig mänsklig 

instinkt. Kennedy menar att kanon skapas av de alternativ som kan anses mest värda att 

bevara för eftervärlden. På samma sätt menar han att kanon speglar de konservativa och 

hierarkiska maktförhållanden som är rådande då en kanontext väljs ut, eftersom det i regel är 

samhällets makthavare som bestämmer vad som kan anses bevarandevärt. Kennedy menar 

dock att det finns exempel på ett slags kulturell kanon som bevaras eftersom den appellerar 

till människor med samma traditioner. Exempel på sådana skrifter är enligt Kennedy religiösa 

verk såsom de indiska Vedaböckerna, Upanishaderna, Mahabarata- och Ramanyanaskrifterna, 

vilka än idag utgör stommen i den buddhistiska tron. 

 

Kennedy beskriver vidare hur nya framväxande kulturer historiskt sett har försökt efterlikna 

tidigare kulturer och deras kanon. I detta perspektiv härmade exempelvis romarna den 

grekiska, hellenistiska kulturen i allt från arkitektur till skriftkonst. Under renässansen var det 

sedan européernas tur att försöka imitera grekernas och romarnas sätt att skriva under antiken. 

Kanon har på detta sätt, enligt Kennedy, ständigt sökt stöd i äldre tider för att hävda sin status 

som klassisk och angelägen litteratur. Vad som skall rymmas i kanonbegreppet har även 

debatterats flitigt sedan långt tillbaka i tiden och stundtals har diskussionen fått drastiska 

följder. År 213 före Kristus försökte till exempel de styrande under Quindynastin utrota den 

klassiska kinesiska litteraturen.     

 

De äldsta spåren efter formerandet av en kanon går tillbaka till ca 300-200 före Kristus. Vid 

denna tid började nämligen bibliotekarier och lärda män i Alexandria göra listor över vilka 

poeters verk de bedömde som mest givande att närmare studera. De använde emellertid inte 

ordet kanon för att beskriva dessa verk. Detta begrepp började användas långt senare för att 
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beskriva litteratur, närmare bestämt år 1768 då David Ruhnken använde kanon som samlande 

namn för en grupp klassiska, grekiska författare.18  

 

3.1.1 Kanonbildningens förutsättningar enligt Lars Brink 

Lars Brink beskriver i Kanon och tradition vilka faktorer som påverkar bildandet av en kanon. 

Han menar att det mest grundläggande för att kanon som begrepp överhuvudtaget skall kunna 

existera är att dess verk ständigt hittar nya läsare. Att ett verk har många läsare och kan 

beskrivas som en så kallad storsäljare är dock långt ifrån en garanti till att verket ifråga kan 

komma att upptas i kanon. Brink gör också skillnad på olika läsares betydelse för ett verks 

möjligheter att upptas i kanon. Han menar att recensenterna har en framträdande roll i ett 

inledande såväl som ett senare skede. Inledningsvis väljer recensenterna ut vilka verk som kan 

komma att aspirera på kanonstatus genom att ge dem utrymme i kulturspalter och dylikt. 

Senare befästs verkens ställning som kanoniska genom att de får leva kvar i det kulturella 

samtalet och att man refererar till dem i olika sammanhang.  

 

Litteraturvetaren Harold Bloom ger Shakespeare rollen som en av de mest betydande 

författarna i den västerländska kanon. Brink menar att det till stor del är Goethe som har gett 

Shakespeare denna upphöjda ställning genom att lyfta fram honom och beskriva honom i 

berömmande ordalag. Med detta menar Brink att författare kan ha en avgörande roll för andra 

författares väg in i kanon.  

 

En annan faktor som kan ha en avgörande roll för kanoniseringen av författarskap och deras 

alster är, menar Brink, de litteraturvetenskapliga institutionerna. Dessa institutioner kan på 

olika sätt bidra till att verk blir legitimerade och upplyfta i kanon, exempelvis genom att 

bereda dem plats på litteraturlistor samt behandla dem i avhandlingar eller vid konferenser. 

Brink tillskriver även de läromedel som används vid undervisningsinstitutionerna en viktig 

roll.  Att ett verk ingår i antologier eller omnämns i läroböcker kan säkra dess plats i kanon. 

Ytterligare en aspekt av undervisningsanstalternas betydelse för kanoniseringsprocessen är 

den inverkan som lärares tidigare erfarenheter vid universitetet har på deras egen 

undervisning. Brink finner här stöd i Bengt-Göran Martinssons teori om eftersläpning, det vill 

                                                 
18 Kennedy, George, “The Origin of the Concept of a Canon and its Application to the Greek and Latin 
Classics”, Canon vs Culture – Reflections of the current debate, red. Gorak, Jan, New York 2001, s. 105 ff. 
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säga att gymnasielärare för vidare de teorier kring litteraturundervisning som dominerade 

under deras utbildningstid.19 

 

3.2 Historisk bakgrund till begreppet intermedialitet 

Sedan långt tillbaka i historien har meningarna varit delade kring hur de olika konstarterna 

kan samspela. Hans Lund beskriver i Intermedialitet hur Leonardo da Vinci under 

renässansen stred för att måleri skulle få samma konstnärliga värde som poesi och musik, 

något som också blev verklighet. Under renässansen på 1500-talet kom så bildkonsten och 

poesin att ses som ett slags konstnärligt syskonpar i samspel med varandra. Längre fram, 

under 1800-talets romantik, blev istället samspelet mellan ord och musik viktigare. Under 

1900-talets modernism ändrades emellertid sättet att se på samspelet mellan konstarter 

radikalt. Nu blev istället idealet att renodla de olika konstformerna och bedöma dem 

individuellt snarare än i samspel med varandra.  

 

Idag har det intermediala samspelet fått något av en renässans enligt Lund. Han delar in 

utvecklingen och debatten kring intermedialitetens ramar i olika paradigm som löper bredvid 

snarare än avlöser varandra. Totalt tycker sig Lund kunna finna fyra paradigm. Det första han 

tar upp är jämförande estetik, vilket handlar om hur konstarter kan systematiseras och 

relateras till varandra oberoende av någon historisk koppling. Det centrala i den jämförande 

estetiken är olika konstobjekts gemensamma, rent estetiska, drag och inte om de olika 

objekten till exempel är skrivna i en liknande historisk kontext. Det andra paradigmet, 

jämförande konstartsstudier, fokuserar kring empiriska studier av specifika konstverk snarare 

än konstformerna i sig. Utifrån studierna av enskilda konstverk kan däremot mer generella 

slutsatser dras om konstarternas samband till varandra. Det tredje paradigmet är det 

interartiella, vilket medförde nya analysmetoder vid studiet av konstarters samspel. Tidigare 

hade intermedialitet främst studerats utifrån litteraturvetenskapens metoder och 

tillvägagångssätt, men nu började detta fenomen även studeras utifrån andra konstformers 

discipliner. I det fjärde och sista paradigmet, det intermediala, har skillnaderna mellan de 

olika konstformerna upplösts ytterligare. Lund beskriver hur den lingvistiska konstformen 

tidigare hade en framträdande position, men hur framförallt bildkonst i form av exempelvis 

                                                 
19 Brink m.fl., Kanon och tradition – Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, 
Gävle 2006, s. 18 f. 
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koncept- och videokonst nu har fått en jämbördig ställning. Hierarkin mellan de olika 

konstformerna är därmed inte lika tydlig längre.20 

 

3.3 Litteraturens roll i skolan 

 

3.3.1 Litteraturundervisningens historia 

Bengt-Göran Martinsson tar i forskningsrapporten Tradition och undervisning upp hur 

undervisningstraditionen historiskt har sett ut i den litteraturvetenskapliga delen av 

svenskämnet inom den gymnasiala undervisningen eller motsvarande i Sverige. Martinsson 

menar att det finns en tydlig distinktion mellan högtstående, bildande litteratur och 

lågtstående, icke-bildande litteratur i skolan. Denna distinktion, menar han, kan härledas till 

1700- och 1800-talen då böcker och tidskrifter började tryckas i högre utsträckning än 

tidigare. Detta ledde till att läsningen spreds till lägre samhällsskikt och till att en ny typ av 

lågkulturell litteratur uppstod. Sedan dess har man således kunnat tala om två typer av 

litteratur enligt Martinsson, nämligen bildande litteratur synonym med litterär kanon och icke-

bildande populärlitteratur. 

 

Det litteraturvetenskapliga studiet av ovannämnda bildande litteratur tar sin början i Sverige 

under 1800-talets romantik enligt Martinsson. Vid denna tidpunkt hade litteraturen dock ännu 

inte en självständig plats inom undervisningen på varken universitet eller motsvarande dagens 

grundskolor. Istället var det latinet som sattes i fokus i undervisningen. Från och med 1800-

talets mitt fick däremot modersmålet en starkare ställning i undervisningen. Läsning av 

svensk skönlitteratur ökade vid denna tidpunkt något, men betraktades fortfarande inte som en 

viktig del av modersmålsundervisningen.21 Jan Thavenius ställer som möjliga orsaker till 

litteraturundervisningens knapphet upp skäl som att latinet fortfarande hade en framträdande 

roll vid denna tidpunkt och att det inte fanns lärare som var specifikt utbildade i den svenska 

litteraturen. Bristen på utbildade lärare i litteraturvetenskap innebar att det inte fanns någon 

                                                 
20 Lund, Hans m.fl., Intermedialitet – Ord, bild och ton i samspel, Lund 2002, s. 14 ff.  
21 Martinsson, Bengt-Göran, Tradition och undervisning – Tankar om litteraturundervisning, historieskrivning 
och kulturell reproduktion, Linköping 1987, s. 23 ff. 
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grupp som kunde verka för och främja litteraturstudiet på universitet och inom 

utbildningsväsendet i stort enligt Thavenius.22  

 

I 1905 års läroverksstadga ändrades innehållet i modersmålsämnet något. Förändringen 

medförde att litteraturundervisningen fick en framskjuten position inom ämnet.23 Martinsson 

belyser hur den litteraturhistoriska delen av litteraturundervisningen betonades i 

läroverksstadgan 1905 och även 1909. Han beskriver dock hur många lärare kände ett 

motstånd mot förändringarna och upplevde att litteraturundervisningen gjordes ”torr och 

dammig”. Istället ville de att kärnan i ämnet skulle utgöras av litteraturläsning. De menade att 

litteraturen skulle tala till elevers känsloliv och inte anta en strikt vetenskaplig och formell 

roll.24 Lars Brink menar att modersmålsämnet 1905 hade fått sin betydelsefulla roll fastställd 

och därefter fortsatte ämnet att stärka sin position fram till mitten av 1900-hundratalet.25 

 

Thavenius beskriver vidare hur litteraturundervisningen från 1860-talet fram till 1900-talets 

mitt haft en framträdande ställning i skolans värld. Han menar även att skolans upphöjande av 

litteraturen har socialiserat de svenska läsarna enligt litteraturvetenskapliga normer och 

förhållningssätt. I detta ligger också att vissa läsarter har getts företräde och att det av läsaren 

anmodade sättet att läsa har getts företräde.26 

 

3.4 Gymnasieskolans styrdokument 

I skolans kursplaner beskrivs de mål som eleverna ska ha nått i slutet av en kurs i ett ämne. 

Genom en analys av kursplanerna för svenska kan vi således granska vilken roll 

litteraturhistorian förväntas ha i svenskundervisningen. Vidare kan vi undersöka vilka ramar 

svensklärare har att förhålla sig till vad gäller intermediala arbetssätt i undervisningen. Då 

uppsatsen behandlar Svenska B avser analysen främst denna kurs. Det kommer emellertid 

även att göras en kort redogörelse för de nya ämnesplaner som kommer att träda i kraft 2011, 

eftersom dessa ämnesplaner kommer att införas inom en nära förestående framtid. 

 

                                                 
22 Thavenius, Jan, Klassbildning och folkuppfostran – Om litteraturundervisningens traditioner, Stockholm 
1991, s. 20 f. 
23 Ibid., s. 27 f.  
24 Martinsson, s. 29 f. 
25 Brink, Lars, Gymnasiets litterära kanon – Urval och värderingar 1910-1945, Uppsala 1992, s. 29 f. 
26 Thavenius, s. 37 f. 
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Kursplanen för Svenska B nämner litteraturundervisning i två av de mål som eleven förväntas 

ha uppnått efter avslutad kurs. Det första av dessa mål slår fast att eleven ska ”kunna jämföra 

och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med 

anknytning till vald studieinriktning”.27 Detta mål betonar elevens analytiska förmåga: eleven 

ska inte bara kunna tillgodogöra sig litterära texter, utan även kunna ”jämföra” och ”se 

samband” mellan dessa. Läsning av litteratur betraktas således som ett medel för att höja 

elevernas kunskapsnivå, en tolkning som får stöd av Magnus Persson, som i Varför läsa 

litteratur? gör en analys av svenskämnets kursplaner. Persson gör en jämförelse mellan 

Svenska A och Svenska B och konstaterar att kurserna skiljer sig åt på så vis att de speglar 

olika bilder av litteratur och dess syfte i undervisningen. Medan A-kursen betonar att 

litteraturundervisningen ska bygga på elevens självständiga val samt sätta upplevelsen i 

centrum, är undervisningen mer strikt reglerad och framhåller litteraturens funktion som 

kunskapskälla i B-kursen.28  

 

Det andra målet i kursplanen för Svenska B fastställer att eleven ska ”ha tillägnat sig och ha 

kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med 

författarskap från olika tider och epoker”.29 Formuleringen ”centrala” verk kan tolkas som ett 

ställningstagande för kanonlitteratur och att denna bör beredas stort utrymme i 

undervisningen. Att Svenska B i mångt och mycket handlar om kanoniska verk påpekas också 

av Persson. Till skillnad från Svenska A, där kanon tycks mer eller mindre utesluten, kan 

Svenska B i stor utsträckning ses som ett bildningsämne som ska förmedla litteraturhistorisk 

kunskap, menar författaren.30 

 

Persson gör även några anmärkningar på kursplanerna i svenska som helhet. Han påpekar 

exempelvis att ett flertal begrepp med stor relevans för svenskämnet, såsom ”språk”, 

”identitet”, och ”kultur” används oklart och motsägelsefullt.31 Att kursplanerna i svenska är 

vaga och öppnar för flera tolkningar behandlas även av Hultin i Samtalsgenre i 

litteraturundervisning. En effekt som Hultin ser med de mångtydiga kursplanerna är att de 

kan tolkas på högst skilda sätt av olika lärare. Avgörande för tolkningen är vilken betydelse 

den enskilde läraren lägger i de vaga begreppen. En viss tolkning av ett begrepp kan användas 

                                                 
27 www.skolverket.se, 2011-03-14 
28 Persson, Magnus, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, Lund 
2007, s. 148 
29 www.skolverket.se, 2011-03-14 
30 Persson 2007, s. 148 
31 Ibid. s. 142  
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som en ”tolkningsnyckel” för att förstå kursplanen i helhet och på så viss påverka lärarens 

undervisning i stor utsträckning.32 

 

Hittills har det endast redogjorts för textbaserade mediers plats i svenskundervisningen. På 

några textställen i kursplanerna för svenska behandlas emellertid även andra typer av medier. 

I en beskrivning av svenskämnet och dess syfte33 går exempelvis att läsa: ”Mötet med språk, 

litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling.”34 Längre ned i 

samma text, under rubriken ”Mål att sträva mot” omnämns bildmedier på nytt. Här fastslås att 

skolan ska sträva efter att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig 

skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till 

litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och glädje”35. I nämnda citat nämns 

bildmedier tillsammans med litteratur och tycks därmed anta samma hierarkiska position som 

textbaserade medier. Precis som med många andra begrepp används emellertid begreppet 

”bildmedier” utan närmare förklaring eller precisering, och begreppet riskerar därmed att 

tolkas på diametralt olika sätt av olika lärare. En möjlig tolkning av begreppet skulle 

exempelvis vara att det innebär en tryckt bild i en bok medan en annan tolkning skulle kunna 

vara att det refererar till film eller internetbaserade källor.  

 

Hösten 2011 kommer en ny gymnasiereform, GY 2011 att träda i kraft. Reformen innebär en 

mängd strukturella förändringar av gymnasieskolan, både vad gäller en övergripande nivå och 

de olika skolämnena. En förändring är, som nämndes ovan, att kursplanerna kommer att 

ersättas av så kallade ämnesplaner. Vidare kommer kursbenämningarna att ändras. För 

svenskämnets del kommer detta att innebära att beteckningarna Svenska A; B och C kommer 

att ändras till Svenska 1; 2 och 3. 36 Att tolka de nya stegen som analoga med de gamla kan 

vara problematiskt då inte bara kursnamnen utan även innehållen har omformulerats. Detta 

resonemang till trots har vi valt att jämföra Svenska B med Svenska 2. En orsak till detta är att 

även Svenska 2, vilket kommer att framgå nedan, lämnar relativt stort utrymme för 

litteraturundervisning.  

 

                                                 
32 Hultin, Eva, Samtalsgenre i gymnasieskolans litteraturundervisning – En ämnesdidaktisk studie, Örebro 2006, 
s. 88 f. 
33 Denna beskrivning behandlar inte Svenska B specifikt utan hela svenskämnet i dess helhet. 
34 www.skolverket.se, 2011-05-16 
35 Ibid. 
36 www.skolverket.se, 2011-04-15 
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I beskrivningen av det centrala innehållet för Svenska 2 omnämns litteraturundervisning i två 

avsnitt. I ett av dessa beskrivs följande kunskapsområden vara relevanta för kursen: 

”Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning.”37 Detta textställe fokuserar på litteraturens formella aspekter istället för de 

innehållsliga. På så vis har Svenska 2 en likhet med Svenska B. Som nämndes ovan påpekar 

Persson att i denna kurs framställs litteratur snarare som en kunskapskälla än som en källa till 

nöje och upplevelse. Vidare benämner han Svenska B som ett litterärt bildningsämne. 

Formuleringen ”litteraturvetenskapliga begrepp” kan ses som en motivering till att även tolka 

den nya kursen som något av ett bildningsämne.  

 

Det finns emellertid vissa skillnader mellan Svenska B och Svenska 2 som pekar mot en 

tolkning av den sistnämnda kursen som mindre ”kanoncentrerad” än den förra. I följande 

stycke från ämnesplanen för Svenska 2 poängteras exempelvis att undervisningen skall 

omfatta både kvinnliga och manliga författare: ”Svenska och internationella författarskap, 

såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film 

och andra medier, från olika tider och epoker.”38 Att ämnesplanen explicit ger utrymme för 

litterära verk författade av kvinnor kan således tolkas som att kursen skall omfatta andra verk 

än de strikt kanoniska. En sådan tolkning kan även hämta stöd i det faktum att formuleringen 

”centrala verk” inte har fått följa med från den gamla kursplanen.  

 

Det andra avsnittet från ämnesplanen för Svenska 2 är intressant ur ytterligare en aspekt: det 

beskriver ”teater samt film och andra medier” som ett centralt område i undervisningen.  Att 

teater och film nämns explicit kan vara ett försök att ta sig bort från den öppenhet och 

mångtydighet som präglar kursplanen för Svenska B, där de medier som inte är textbaserade 

refereras till med det vaga uttrycket ”bildmedier”. Formuleringen skulle emellertid även 

kunna tolkas som att det är teater och film som, vid sidan om textbaserade medier, är de mest 

centrala medan andra medier, såsom Internet, är sekundära. Vilka effekter som de nya 

ämnesplanerna verkligen får återstår dock att se tills de har varit i bruk under en tid.  

 

 

                                                 
37 Ibid. 
38 www.skolverket.se, 2011-04-15 
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4. Forskningsläge 

 
Tidigare har vi redogjort för den historiska bakgrunden till kanon och intermedialitet som 

begrepp. Nu flyttar vi istället fokus till utvalda delar av den forskning som behandlar dessa 

begrepp. Vi kommer även ta upp forskning kring hög- och lågkultur samt ge ett didaktiskt 

perspektiv till hur svenskämnet kan gestalta sig i skolan.   

 
 

4.1 Kanon 

Kanon är ett mångtydigt begrepp och värderas således på olika sätt av olika forskare. Vi har i 

nedanstående redogörelse för kanonbegreppet utgått ifrån tre forskare med sinsemellan 

avvikande sätt att se på kanon. Harold Bloom representerar den konservativa skolan som vill 

bevara kanon som en i första hand västerländsk, manlig företeelse. William E. Cain står för en 

mer liberal inställning till kanon och menar att begreppet kanon bör vidgas till att innefatta 

andra än västerländska, manliga författare. E. Dean Kolbas företräder ett slags mellanting i 

sättet att se på kanon då han menar att begreppet bör vidgas men att det inte får ske på 

bekostnad av litterär kvalitet.  

 

4.1.1 Harold Bloom och den konservativa kanonsynen 

Litteraturvetaren Harold Bloom ger i Den västerländska kanon sin syn på kanondebatten och 

till vad kanon som begrepp bör inrymma. Bloom menar att den hängivne läsaren som läser för 

konstens och passionens skull blir en allt ovanligare företeelse i vårt moderna samhälle; ett 

samhälle och en kanondebatt som fokuserar allt mindre på litteraturens estetiska värde och allt 

mer på dess kontext. 39 Bloom talar rent av om en ”flykt från det estetiska”40 och menar att 

flera av hans forskarkollegor inom litteraturvetenskapen har börjat bortse från litteraturens 

estetiska kvaliteter för att istället låta valet av god litteratur och kanon handla om litteraturens 

samhälleliga anknytning. För Bloom handlar kanon däremot i huvudsak om estetik och han 

menar att de verk som historiskt sett har upptagits i kanon har fått denna status på grund av 

sina rent estetiska värden. I samma mening fastslår han dock att valet av vilka böcker som 

                                                 
39 Bloom, Harold, Den västerländska kanon, Stockholm 2000, s. 28 
40 Ibid., s. 29 
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idag upptas i kanon har kommit att handla alltmer om politik och ideologi, vilket alltså Bloom 

ställer sig klart negativ till.41 

 

Enligt Bloom bör kanonbegreppet alltså inte öppnas för sådana verk som söker uppnå 

kanonstatus av andra skäl än rent konstnärliga. Bloom menar även att de som vill vidga 

kanonbegreppet anser att det estetiskt värdefulla inom litteraturen skapas genom klasskampen, 

det vill säga att konst skapas genom klassmotsättningar och de lägre klassernas drivkraft och 

lidelse. Bloom poängterar istället att det estetiskt värdefulla bestäms av människan själv, 

oberoende av klass. Det estetiska ligger alltså i betraktarens öga enligt Bloom. Skaparna av 

det estetiska materialet och därigenom även kanonbegreppet är dock konstnärerna eller 

författarna själva. Enligt Bloom skapas just själva kanonbegreppet av hur konstnärer förhåller 

sig till sina verk och varandra.42 De verk som rymmer så pass stor originalitet att de kan 

inspirera senare konstnärer till andra alster anses på det sättet nå kanonstatus. På detta sätt 

menar även Bloom att Shakespeare och Dante utgör de författare från vilka kanonbildningen 

utgår, eftersom det mått av originalitet som Shakespeare och Dante rymmer varken förr eller 

senare har skådats inom litteraturhistorien.43  

 

Syftet med att läsa kanonlitteratur är enligt Bloom inte att göra oss till goda, moraliska 

människor. Han menar däremot att litteraturen kan hjälpa människan att förstå sig själv och 

sitt känsloliv bättre. Syftet med att bilda och avgränsa en kanon är enligt Bloom således att 

sätta gränser för litteraturen; gränser som fokuserar på litteraturens estetiska värden och som 

skyddar den ifrån exempelvis politiska intressen.44 

 

4.1.2 William E. Cain och den liberala kanonsynen  

William E. Cain frågar sig inledningsvis vilken kunskap som har störst värde för individen, 

och följaktligen vilka böcker studenter skall läsa och tillgodogöra sig i skolan. 

Grundproblematiken i denna frågeställning ligger enligt Cain i hur vi väljer att se på 

kanonbegreppet och vad som skall rymmas inom detta. Cain är kritisk till de kulturellt 

konservativa, som Harold Bloom ovan, och menar att deras sätt att se på kanonbegreppet som 

något strikt estetiskt ger en alltför enkel föreställning om vad litteratur är. Han menar också 

                                                 
41 Ibid., s. 29 ff. 
42 Ibid., s. 34 ff. 
43 Ibid., s. 577 ff. 
44 Ibid., s. 43 ff. 
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att kanonbegreppet inte kan ses utan en kontext och historisk anknytning då allt som skrivs är 

färgat av sin tid. 

 

Cain riktar vidare kritik mot att den litteratur som sägs tillhöra kanon i princip uteslutande har 

skrivits av vita författare. Han talar följaktligen om “literary injustice” och syftar med detta 

begrepp på den snedfördelning av författare som kanonbegreppet historiskt sett har stått för, 

där exempelvis afroamerikaner varit kraftigt underrepresenterade. Därför riktar Cain också 

kritik mot tidigare nämnda konservativa litteraturteoretiker, vilka han menar är obenägna att 

ta in nya influenser och författare i kanonbegreppet. Dessa, menar Cain, avfärdar alla försök 

att omdana kanonbegreppet som politiska handlingar från den akademiska vänstern. Cain 

ställer sig även frågande till varför nyupptäckta verk av exempelvis svarta författare inte kan 

rymmas inom kanonbegreppet tillsammans med de redan etablerade klassikerna. Eftersom 

tradition och historia är begrepp som är i ständig förändring bör även litteraturens kanon följa 

med i denna utveckling enligt Cain. Han menar också, till skillnad från konservativa forskare 

som exempelvis Harold Bloom, att litteratur kan ha litterära värden och kvaliteter såväl som 

historiska eller sociala.45 Enligt Cain ger även kanonbegreppet en bristfällig bild av den 

samlade litteraturen och historien om vissa grupper av författare är uteslutna från den, eller 

som Cain själv skriver: 

 

“The ”tradition” does not make coherent sense when African-American writers are absent 

from it.”46 

 

Vidare pekar Cain på hur själva kanonbegreppet historiskt sett ständigt har omdanats då 

litteratur som från början inte ansetts höra till de så kallade klassikerna har tolkats på nytt och 

sedan fått en säker ställning inom kanon. Som exempel på detta nämner Cain Moby Dick, en 

bok som från början sågs som en informationskälla om valar snarare än det episka mästerverk 

som det senare har omvärderats till. Denna omvärdering sker än idag enligt Cain då nya 

författare och texter ständigt återupptäcks som vidgar vårt sätt att se på litteratur, historia och 

filosofi. Cain poängterar dock att detta synsätt inte delas av hans mer konservativa kollegor 

som nu liksom förr ser på de nya influenserna i litteraturen som ledande till traditionens 

förfall snarare än till dess fortlevnad. 

 

                                                 
45 Gorak, Jan m.fl. 2001, s. 3 f. 
46 Ibid., s. 5 



21 
 

Vidare ställer sig William E. Cain frågan om vad litterär kvalitet är och vem som avgör det. 

Av hans resonemang framgår att det i mångt och mycket är konservativa, vita 

litteraturforskare som är ansvariga för vad som hyllas respektive förkastas inom litteraturen. 

Cain menar också att dessa litteraturvetare ofta gömmer sig bakom begrepp som ”literary 

value” och ”literary excellence” utan att närmare förklara innebörden bakom dessa uttryck. 

De som ställer sig konservativa till den litterära kanonbildningen har heller inget intresse av 

att precisera den exakta innebörden av dessa begrepp enligt Cain, eftersom de i så fall skulle 

öppna för en diskussion kring hur uttryck som dessa och även kanonbegreppet i sig kan 

definieras.  

 

Cain pekar i sitt resonemang även på den ständiga dispyten bland litteraturvetare om vad som 

tillhör kanon och ej och menar att Shakespeare egentligen är den enda författare som forskare 

har lyckats nå konsensus om. Här riktar också Cain kritik mot de konservativa forskare som 

ser det som en nödvändighet att enas om vilka författare som tillhör kanon. Cain menar 

istället att det just är den ständiga diskussionen kring kanon som gör begreppet fruktsamt och 

som får synen på litteratur och kanonbegreppet att utvecklas och ständigt omdefinieras.47  

 

Cain avslutar till sist sin argumentation om en vädjan till en samexistens mellan äldre 

kanoniska texter och nya, möjligen blivande texter i vår litterära kanon: 

 

My argument calls for greater inclusiveness – not the elimination of the old 
canonical texts, but, instead, the addition of new texts that are valuable themselves 
and that lead to a deepened understanding of the more familiar, widely known 
ones.48 

 

4.1.3 E. Dean Kolbas och den vidgade kanonsynen 

E. Dean Kolbas lägger i Critical theory and the literary canon fram skäl för att vidga 

kanonbegreppet. Han menar att kanonbegreppets knappa representation av litteratur skriven 

av kvinnor, homosexuella, författare utanför västvärlden och författare med arbetarbakgrund 

har kommit att skapa en känsla av indignation inom det litteraturvetenskapliga 

forskningsfältet. Samtidigt menar han att det finns en ovilja hos många forskare att lyfta 

denna obalans i kanonbegreppets författarrepresentation och en okunskap till hur det kan 

göras. Ett skäl till denna ovilja, menar Kolbas, är att kanonbegreppet försvarar den vita, 

                                                 
47 Ibid., s. 5 ff. 
48 Ibid., s. 15 
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västerländska mannens intressen och kultur. Kanon är enligt Kolbas med andra ord ett sätt att 

framhålla den egna, västerländska kulturen och negligera den icke-västerländska. 

 

Kolbas är för ett kanonbegrepp som lyfter in en större bredd av författare. Däremot vidhåller 

han att kravet på estetiskt värde bör stå kvar för att ett verk skall kunna upptas i kanon. Han 

menar alltså till exempel att kanonbegreppet självklart skall uppta fler kvinnor, men att 

urvalet av dessa kvinnliga författare inte skall göras på premisser av deras kön utan estetiskt 

värde. 

 

Vidare menar Kolbas att kanonbegreppet även bör tas i anspråk för den populärlitteratur som 

uppvisar särskilda estetiska kvaliteter. Vägen till att uppnå detta, menar han, går genom att 

använda sig av litteraturvetenskapens metoder för att analysera litteratur av det mer 

högkulturella slaget och istället använda dessa vid analysen av populärlitteratur. Detta gör att 

man kan belysa litteratur, tidigare klassad som lågkultur, ur nya infallsvinklar och eventuellt 

omvärdera delar av det populärlitterära beståndet.49 

 

4.2 Motsättningen mellan hög- och lågkultur enligt Magnus Persson  

Hur kan man klassificera det som Kolbas betecknar som hög- eller lågkultur ovan? Magnus 

Persson, litteraturvetare och docent i svenska, beskriver i avhandlingen Kampen om högt och 

lågt debatten kring vad som kan anses tillhöra hög- respektive lågkultur inom kultursfären. 

Persson beskriver hur denna debatt handlar om ett behov av att sätta gränser i kulturen. Hög- 

kontra lågkultur är ett motsatspar där den höga kulturen anses moraliskt uppbygglig och 

estetiskt tilltalande till skillnad från lågkulturen.50  

 

Persson beskriver förhållandet mellan högkulturell konst och lågkulturell media som kantat av 

konflikter. Som grund till denna konflikt ställer han upp det förhärskande sättet att se på konst 

respektive media. Konst betraktas, enligt Persson, ofta som att den har ett inneboende estetiskt 

värde vilket är oberoende av en yttre kontext. För att ett verk skall anses konstnärligt skall 

konstnären heller inte ha skapat det med andra ambitioner än rent estetiska. Verk skapade för 

att exempelvis appellera till en viss marknad kan därför inte anses vara hög konst. Persson 

ställer media mot denna konstdefinition och menar att media till skillnad från konst är mer 

                                                 
49 Kolbas, Dean E., Critical theory and the literary canon, Colorado 2001, s. 36 ff.  
50 Persson, Magnus, Kampen om högt och lågt, Stockholm 2002, s. 19 
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publik och har som främsta syfte att tilltala så många som möjligt. Media söker enligt detta 

synsätt att tilltala de mer primitiva egenskaperna hos sina konsumenter och deras behov av 

underhållning och förströelse. Media kan därför, enligt denna definition, inte skapa någon 

djupare mening till skillnad från konsten. Persson pekar även på hur det finns en rädsla för att 

konstens renhet kan hotas om skiljelinjen mellan konst och media suddas ut. 

 

Persson tar vidare upp hur moderniteten betraktas som förstörande av ett dittills harmoniskt 

rådande tillstånd. Eftersom medierna går i bräschen för moderniteten betraktas de därför ofta 

som ett slags syndabockar och som ledande till den klassiska högkulturens och traditionens 

förfall. Rädslan för att detta förfall skall uppstå skapar enligt Persson en så kallad moralisk 

panik eller mediepanik. En mediepanik skapas av rädslor för att ett nytt kulturellt uttryck skall 

omkullvälta rådande normer och leda till moraliskt förfall. Persson poängterar att sådan panik 

har utspelats såväl historiskt som i vår tid. Under 1900-talet fick exempelvis jazzen agera 

syndabock för ungdomens förfall medan denna roll har övertagits av tv- och datorspel under 

2000-talet. 

 

Persson berör slutligen hur barn och ungdomar ofta ses som offer då de är särskilt receptiva 

för masskulturens olika uttryck. Persson menar att det ofta sätts likhetstecken mellan kulturell 

och mental mognad och att ett moraliskt förkastligt medieinnehåll därför kan skada den 

själsliga utvecklingen. Det antas därför att barn och ungdomar måste skyddas från denna 

degenerering och att de därför behöver vägledning från vuxna. Här blir skolans roll också 

framträdande som en beskyddare av traditionella kulturella värden och som en motpol till 

mass- och populärkulturen.51 

 

4.3 Olika uppfattningar om svenskämnet 

Hur svenskämnet förhåller sig till litteraturen tar Lars-Göran Malmgren upp i Svensk-

undervisning i grundskolan. Han skiljer på tre olika sätt att betrakta ämnet svenska i 

grundskolans senare år och gymnasiet. För det första tar han upp svenska som ett 

färdighetsämne. Detta bygger i huvudsak på att lära eleverna språkets regelsystem, vilket sker 

genom upprepade, formellt strukturerade övningar. De färdigheter som eleverna lär sig genom 

dessa övningar förväntas de sedan kunna tillämpa praktiskt i vardagssituationer. Nyttan av 

                                                 
51 Persson 2002, s. 28 ff. 
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svenskämnet blir alltså i detta fall strikt praktisk och utrymmet för skönlitterära moment 

begränsat.52 Gunilla Molloy knyter an till Malmgrens perspektiv och menar även att syftet 

med litteraturläsningen i det färdighetsbaserade svenskämnet handlar om övning i 

läsfärdighet.53 

 

Den andra ämnesuppfattningen betecknar Malmgren som svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne. Det centrala ämnesstoffet anses här vara den litteratur som betraktas vara en 

del av vårt ovärderliga kulturarv. Detta perspektiv inriktar sig således på att eleverna skall ta 

del av vår västerländska kanon för att på så vis få en gemensam kulturell bildning. En central 

föreställning bakom denna ämnesuppfattning är att läsningen av klassiska litterära verk har en 

karaktärsdanande verkan, då de antas kunna utveckla elevernas personligheter. Malmgren 

poängterar slutligen att detta perspektiv grundar sig på den traditionella uppdelningen av 

svenskämnet i en språklig och en litterär del. Undervisning i grammatik å ena sidan och 

litteraturhistoria å den andra ses med andra ord som två åtskilda moment. 

 

Den tredje uppfattningen om svenskämnet som behandlas av Malmgren är svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Denna uppfattning avviker från de båda tidigare på så sätt att 

undervisningen här inte följer en strikt plan. Istället betraktas elevernas varierande upplevelser 

och förutsättningar som undervisningens centrala utgångspunkt. Syftet med detta är att 

eleverna utifrån sina egna erfarenheter skall förstå större språkliga och historiska 

sammanhang. Genom den starka kopplingen mellan elevernas prefrenser och svenskämnet är 

förhoppningen att de dels skall få en djupare kunskap om ämnet, dels att de skall få större 

förståelse för humanistiska värden och mellanmänskliga relationer. 

  

4.4 Intermedialt arbetssätt i praktiken 

Ann Watts Pailliotet m.fl. beskriver i artikeln ”Intermediality: Bridge to critical media” 

literacy, hur intermedialitet kan definieras och användas i olika undervisningssituationer. 

Författarna definierar inledningsvis intermedialitet som förmågan att kritiskt läsa och skriva 

med hjälp av och utifrån olika symbolsystem. De poängterar också att läsning inte handlar om 

ett passivt tillgodogörande av prosa, utan om ett aktivt och kritiskt meningsskapande utifrån 

prosa såväl som andra medier. På samma sätt menar de att skrivande handlar om att uttrycka 

                                                 
52 Malmgren, Lars-Göran, Svensk-undervisning i grundskolan, Lund 1988, s. 87 
53 Molloy, Gunilla, Läraren litteraturen eleven, Stockholm 2002, s. 24 
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sig genom olika medier och på varierande sätt. Vidare har författarna en bred uppfattning om 

vad en text eller ett medium är. De talar om så kallade meningsskapande enheter (meaning-

making devices) såsom ord, bilder, ljud och musik. Författarna menar även att elevernas icke-

verbala uttryck som deras klädstilar och kroppsspråk bildar ett teckensystem som går att läsa 

av och tolka.   

 

Pailliotet m.fl. diskuterar vidare förtjänsterna med ett intermedialt arbetssätt. Oavsett om det 

handlar om att läsa en bok, att titta på ett TV-program eller att designa en webbsida lär sig 

läsaren att förstå olika teckensystem och hitta meningsbärande element. I nästa steg kan en 

dynamik uppstå i vilken läsaren får en djupare förståelse genom att kombinera olika mediers 

teckensystem. På så sätt kan studiet av ett medium ge kunskaper om ett annat. Ett exempel på 

hur detta kan gestaltas ger författarna genom att beskriva hur kunskapen om musik som ökar i 

volym och intensitet har ett direkt samband med ökad dramatik i exempelvis en film. 

Författarna menar vidare att ett intermedialt arbetssätt är förtjänstfullt på så sätt att det 

aktiverar läsarens olika sinnen. Kombinationen av olika medier stimulerar läsarens sinnen, 

känslor och intellektuella processer vid tolkningen av olika texter enligt Pailliotet m.fl. 

 

Pailliotet m.fl. lyfter fram vikten av ge eleverna mer utrymme i valet av vilka texter de vill 

läsa och att som lärare eller förälder undvika att moralisera över de val eleverna gör. 

Författarna menar även att lärare och föräldrar måste acceptera elevernas populärkultur och 

kallar till och med populärkultur för dagens ”mass social educator” och menar med detta att 

medier lär oss olika sociala normer och beteenden. Författarna ser även en fara med att 

marginalisera elevernas kultur då detta bara ökar gapet mellan skolans undervisning och den 

faktiska verkligheten. De använder sig även av begreppet ”critical media literacy”, vilket 

syftar till att lära eleverna att ifrågasätta alla texter de läser och att förhålla sig kritiskt till 

dem. Författarna poängterar vidare intermedialitetens fostrande roll och menar att flexibilitet i 

användandet av olika medier gör eleverna mer mångfacetterade i sina tankesätt och bättre 

problemlösare. Överhuvudtaget lägger författarna stor vikt vid det intermediala arbetssättet 

och menar att detta bör genomsyra all form av undervisning. De är även noga med att 

intermedialitet inte bör betraktas som ett separat ämne utan att det bör vara ett självklart 

arbetssätt, då det skolar eleverna i ett kritiskt förhållningssätt till medier såväl som deras 

omvärld.54 

                                                 
54 Watts Pailliotet, Ann m.fl., ”Intermediality: Bridge to critical media literacy”, Reading Teacher, 2000, s.208 
ff. 
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Intermedialitetens förtjänster har även diskuterats av Diane Lapp m.fl. i artikeln 

”Intermediality: How the use of multiple media enhances learning”. De har observerat lärare 

som använder sig av ett intermedialt arbetssätt i olika undervisningssituationer. Som exempel 

på ett intermedialt arbetssätt har lärarna använt sig av filmiska gestaltningar av och 

tillsammans med litteratur. Resultatet av detta visade att eleverna fick en djupare förståelse 

för den litterära texten när de även fick ta del av den filmiska gestaltningen. Lärarna i 

undersökningen uppvisar på detta sätt positiva erfarenheter kring undervisning med en 

intermedial prägel då det framförallt skapar variation i undervisningen, något som författarna 

av artikeln också är ense om.55 

 

4.4.1 Praktisk tillämpning av film i klassrummet 

För att närmare beskriva på vilka olika sätt ett intermedialt arbetssätt kan gestalta sig 

presenterar vi här de olika attityder till filmvisning i svenskundervisningen som Christina 

Olin-Scheller tar upp i Mellan Dante och Big Brother. Hon tycker sig kunna finna tre olika 

förhållningssätt till användandet av film i undervisningen hos lärare. Dessa tre förhållningssätt 

handlar om att se film som illustration, som utfyllnad eller som jämförelse. Då film används 

som illustration kan det antingen handla om filmatiseringar av klassiska verk eller för att 

gestalta en tidsepok eller tidsanda. Olin-Scheller menar att detta är det vanligaste 

angreppssättet av de tre, men att det däremot inte uppmuntrar till någon direkt analys av 

filmmaterialet. Filmen blir istället just ett komplement och utgör ett kompensatoriskt snarare 

än kvalitativt inslag i undervisningen enligt Olin-Scheller. Kompensatoriskt på sådant sätt att 

film endast uppfattas som en förenkling av det litterära verket och en snabbare väg till att nå 

kunskap om det. 

 

Film som utfyllnad förekommer enligt Olin-Scheller oftast i tematiskt upplagda studier, där 

film fungerar som ett extra inslag i en redan färdig undervisningsplan. Filmens funktion blir 

här att förstärka ett tema snarare än att underbygga det. Ämnesområdets undervisning är alltså 

inte avhängigt av film för att fungera, utan filminslaget äger oftast rum i slutet av 

arbetsområdet som en avslutning. Bearbetningen av filmen i detta arbetssätt är i det närmaste 

obefintlig.  

                                                 
55 Lapp, Diane m.fl., ”Intermediality: How the use of multiple media enhances learning”, Reading Teacher, 
1999, s. 776 ff. 
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Då film används som jämförelse lyfts likheter kontra olikheter fram mellan litterära verk och 

filmatiseringar av desamma. Filmen får här fungera som en alternativ ”läsning” av det 

litterära verket. Olin-Scheller poängterar dock att det är det litterära verket som hela tiden är 

dominerande i detta perspektiv. Filmen tvingas på så sätt förhålla sig till det litterära verket 

och inte viceversa i analysen.56  

 

Olin-Scheller poängterar vidare att olika medier och dess funktioner inordnas i en tydlig 

hierarki inom svenskämnet, i vilken skönlitteratur har den främsta ställningen. I denna 

hierarkiska ordning värderas således skönlitteratur som högkultur. Bildmedier, såsom film, 

betraktas däremot som lågkultur och något som handlar om underhållning snarare än bildning. 

Som förklaring till denna hierarkiska ordning nämner författaren flera omständigheter. Hon 

menar att en förklaring står att finna i svensklärarnas högskole- och universitetsutbildning. 

Denna utbildning har sedan länge satt klassiska litterära verk i fokus medan andra typer av 

texter och medier har fått ett begränsat utrymme. Som en följd av detta har lärarna inte getts 

den ämnesbakgrund som är nödvändig för att skapa bredd i undervisningen, enligt Olin-

Scheller. Hon beskriver även hur avsaknaden av fortbildning ytterligare minskar deras 

möjligheter att ta till sig alternativa och intermediala arbetssätt. Ytterligare en orsak till att 

klassisk litteratur premieras i undervisningen är enligt författaren de traditioner som 

härbärgerar på många skolor. 

 

Ytterligare en faktor som begränsar lärarnas möjligheter att anamma nya arbetssätt är 

omständigheter av mer praktisk natur. Bristande ekonomiska resurser kan exempelvis leda till 

att urvalet av litteratur blir begränsat, varför lärare endast har äldre litteratur att tillgå. En hög 

arbetsbörda ger därtill knappa utrymmen för reflektion och utvärdering av arbetssätt mellan 

lektionspassen.57 

 

                                                 
56 Olin-Scheller, Christina. Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasieelevers textvärldar, Karlstad 
2006, s. 112 ff.  
57 Ibid., s. 136 f.  
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5. Resultat 

 
I detta avsnitt presenteras först undersökningens informanter. Därefter följer en beskrivning 

av det resultat som framkom vid intervjuerna. För att några av intervjuernas återkommande 

teman ska kunna lyftas fram har intervjuerna inordnats efter olika kategorier med 

utgångspunkt i intervjufrågorna. Kategorierna har vi försett med rubriker som sammanfattar 

de delar av intervjumaterialet de belyser. Presentationen av informanterna sammanfattar 

frågorna 1 och 2 i intervjumaterialet. Under rubriken ”Informanternas inställning till 

litteraturundervisningen i stort” behandlas frågorna 3 och 7, under rubriken ” Informanternas 

uppfattningar om kanon och dess roll i undervisningen” behandlas frågorna 4 till 6, under 

rubriken ” Informanternas implementerande av intermedialitet i undervisningen” fråga 8. 

Slutligen behandlas frågorna 10 och 11 under rubriken ”Informanternas värdering av olika 

medier” och frågorna 12 till 14 under ”Orsaker till informanternas arbetssätt”. 58  För att 

skydda informanternas integritet har de försetts med beteckningarna A-F.  

 

5.1 Kort presentation av informanterna 

Samtliga sex informanter är verksamma inom gymnasiet och arbetar på tre olika skolor i 

Västsverige. Det finns en viss spridning i hur länge informanterna varit verksamma som 

lärare, huvuddelen har dock arbetat inom yrket under en längre tid och samtliga är behöriga 

inom sina respektive ämnen.  

 

Informant A har varit verksam som lärare i 28 år och undervisar i svenska och tyska. 

Informant B har vari yrkesverksam i 6 år och undervisar i engelska och svenska. Informant C 

har arbetat som lärare i 34 år och undervisar i svenska och engelska. Han ser emellertid 

engelska som sitt huvudämne. Informant D har 12 års erfarenhet av yrket och undervisar i 

svenska, kommunikation och retorik. Han är även behörig i historia men har inte undervisat i 

detta ämne den senaste tiden. Informant E har varit verksam i trettio års tid och undervisar i 

svenska och filosofi. Informant F har arbetat som lärare i trettiofem år och undervisar i 

svenska och religion.  

 

                                                 
58 Se bilaga. 



29 
 

5.2 Informanternas inställning till litteraturundervisning i stort  

Inledningsvis kan en gemensam nämnare för studiens informanter uppmärksammas: de viker 

alla en stor del av Svenska B till litteraturhistorieundervisning. Intervjuperson A uppskattar att 

denna undervisning upptar ungefär 70 procent av B-kursen medan intervjuperson E beräknar 

samma siffra till cirka 50 procent. Intervjuperson B undervisar i svenska på ett program där 

B-kursen är uppdelad på tre terminer, varav ungefär en termin ägnas åt litteraturhistoria. 

Intervjupersonerna C, D och F vill inte uttrycka sig i procent, men i likhet med övriga 

informanter menar även de att litteraturhistoria utgör en central del av Svenska B. 

Intervjuperson D väljer att beskriva sin användning av litteratur i undervisningen på följande 

sätt:  

Man kan inte prata om procent, det kan man inte göra, men man kan ha mycket 
litteratur i bakgrunden och så gör man uppgifter utifrån litteraturgrejerna. Så det 
genomsyrar kursen kan man nästan säga. 

 

Med hjälp av litteraturläsning kan man således täcka upp många andra moment som ingår i 

kursplanen menar informanten ifråga, och han får medhåll av intervjuperson C som ger 

uttryck för samma resonemang. Den sistnämnde informanten beskriver litteraturhistorien som 

”lejonparten” av svenska B och han menar att med litteraturen som utgångspunkt kan eleverna 

få träna olika färdigheter, exempelvis muntlig eller skriftlig redovisning. Intervjuperson F i 

sin tur ägnar inte så stor del av undervisningen åt läsning av litteratur, men läsning om 

litteratur däremot får stort utrymme.  

 

Vidare kan det påpekas att majoriteten av intervjupersonerna låter personligt intresse och egna 

preferenser påverka valet av litteratur till undervisningen. Intervjuperson A anser exempelvis 

att det är en tungrodd process att motivera en hel klass till att läsa en bok och för att det ska 

kännas något lättare måste man som lärare välja litteratur som man själv är intresserad av. 

Intervjuperson B beskriver hur han väljer verk till litteraturhistorien såhär: 

 

Jag väljer i första hand sånt som jag tycker om själv. Det är liksom det första kriteriet 
(skratt). Tycker inte jag att det är bra så bryr jag mig inte om det. 

 

Ovanstående citat visar att intervjupersonens personliga uppfattning om en bok har en 

avgörande betydelse för huruvida boken kommer att behandlas i undervisningen eller ej. 

Informant E ger inte den egna smaken riktigt lika stor betydelse, utan menar att han utgår från 

ett läromedelspaket och låter detta till viss del vägleda honom i valet av litteratur. Han väljer 

emellertid att lägga till några av sina egna ”husgudar” och andra verk som han anser att 
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läroboken missar. Informant A lyfter även fram hur rent praktiska omständigheter kan styra 

hennes litteraturval: 

 

Ja, på ett yttre plan så väljer jag nog faktiskt de titlar som finns i skolans skrubb 
(skratt) eller det här litteraturrummet eller så.  

 

Ovanstående citat pekar alltså på hur informanten väljer det som finns tillgängligt och på detta 

sätt styrs av skolans materiella tillgångar. Det egna intresset för litteraturen är som tidigare 

nämnts en viktig utgångspunkt vid litteraturundervisningen för en övervägande del av 

studiens informanter. Kännetecknande för de flesta av intervjupersonerna är även att de tycks 

vilja överföra sitt intresse och sin inspiration till eleverna: att läsning av och undervisning 

kring litteratur måste upplevas som lustbetonat och inte som alltför mycket tvång är ett 

återkommande tema under intervjuerna. Intervjuperson A påpekar exempelvis att 

undervisningen inte får präglas av negativ bedömning och ”bock i kanten”. Även informant F 

framhåller att han är mån om att eleverna ska bli positivt inställda till litteraturen:  

 
Om jag nu ska få eleverna intresserade av litteratur då måste jag försöka locka 
eleverna på ett positivt sätt, det måste finnas ett urval, du ska läsa en av böckerna 
men välj själv […] Då har man fått satt det i sjön lite mer positivt… Jag försöker 
aldrig tvinga dem. 

 

Som citatet visar menar ovanstående informant att han strävar efter att eleverna inte ska 

uppleva litteraturhistorieundervisningen som tvingande och därför ser han till att de har ett 

rikt urval av böcker att välja mellan. 

 

5.3 Informanternas uppfattningar om kanon och dess roll i undervisningen 

Flera av studiens informanter bereder stort utrymme åt kanonlitteratur i svenskämnets B-kurs. 

Främst intervjupersonerna B, D och F menar att denna typ av litteratur har en stor roll i 

undervisningen, men även intervjuperson C menar att den har en ganska stor roll. 

Intervjuperson A i sin tur skulle vilja ge kanon mer plats i undervisningen än vad den har 

idag. Som det ser ut nu beror mängden kanonlitteratur på vilken typ av klass hon undervisar i: 

  

Nu har jag fått en sån ny klass som jag har väldigt mycket, en 93-grupp, en grupp 
med 93:or, och de ber att få läsa känd litteratur. Så vi har alltså hunnit med att läsa 
Förvandlingen, vi har läst Doktor glas, och de går ju bara i tvåan än va. Och nu vill 
de väldigt gärna läsa Främlingen. Alltså det är inte illa. De har själva kommit med 
förslaget. 
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Bedömer ovannämnda informant att eleverna är tillräckligt mogna intellektuellt och de själva 

önskar att få läsa kanonlitteratur, får den med andra ord ta större plats än vad den annars hade 

fått. 

 

Intervjuperson E avviker något från de andra informanterna. Han menar att hans elever bör 

känna till de olika litterära epokerna och de tankegångar som är kännetecknande för dessa – 

något som kanonlitteratur kan ge exempel på. Samtidigt menar han att kanon har fått ett 

alltmer begränsat utrymme i hans undervisning. Istället försöker han plocka in litteratur som 

faller utanför den en traditionell kanon:   

 

[J]ag tycker nog att det är bra med den nya läroplanen för gymnasiet som kommer 
nog innebära att man verkligen bemödar sig om att man tittar på litteratur utanför de 
här, vad säger man, gamla vita män, är det så? 

 
Intervjuaren: Ja just det, den västerländska vita mannen. 

 
Jaja, visst, och västerländska vita män ja, att man verkligen bryr sig om att ta de 
andra världsdelarna och där vill jag gå i bräschen för och jag försöker med eleverna 
att ta upp lite annat som inte finns, inte nobelpristagare va. 

 

Intervjuperson E är den informant som i störst utsträckning väljer att plocka in annan litteratur 

än kanonlitteratur i undervisningen. Han är emellertid inte helt ensam om att se svårigheter 

med kanon. Ytterligare två informanter, A och B, framhåller att begreppet inte är 

oproblematiskt. Intervjuperson B ger uttryck för vissa dubier kring att kanoniserade verk får 

ta ett så stort utrymme i hans egen undervisning. I likhet med intervjuperson E menar han att 

det är problematiskt att kanon marginaliserar vissa typer av litteratur. Intervjuperson A i sin 

tur ser inte i första hand ett problem med kanonlitteraturens existens och dess plats i 

undervisningen utan snarare med själva begreppet. Hon menar att begreppet har blivit alltför 

politiskt laddat och att den som är uttalat positiv till kanon riskerar att hamna i ett fack: 

  

Jag har funderat rätt mycket kring det här med kanon. Det har ju blivit tycker jag en 
lite olycklig politisering av det. Det stämplas ju liksom folkpartist i pannan på dig 
om du säger att du uppskattar kanon. 

 

Även om somliga informanter således ser problem kring kanonbegreppet, är majoriteten som 

sagt i grunden positiv till begreppet och dess plats i litteraturhistorieundervisningen.  

Majoriteten av informanterna uppvisar även stora likheter vad gäller sättet att legitimera 

kanon. De ger, om än på något olika sätt, uttryck för föreställningen att undervisning kring 

och läsning av kanonlitteratur motiveras av dess bildande effekt. Intervjuperson C menar att 
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han ger kanonlitteratur en relativt stor roll i undervisningen för att den kan ses som en sorts 

allmänbildning. Även intervjuperson A menar att en allmän kännedom om kanoniska verk ger 

människor gemensam kunskap, och hon menar att det är viktigt att ha sådan för att kunna föra 

djupare samtal. Intervjuperson F anser inte bara att kanonlitteratur kan ha en betydelse på 

individnivå, utan även för människosläktet i stort och han menar att kanonlitteraturen är ett 

värdefullt arv som bör förvaltas för kommande generationers räkning: 

 
Alltså, jag tycker så här att vi är på väg att kasta hela det västerländska kulturarvet 
överbord. Våra elever kan ingenting om viktiga författarskap och det oroar mig 
starkt, för att det här är ett fädernearv som har förts från generation till generation 
under årtusenden och nu håller vi på trettio år på att glömma allt, allt som vi har 
hållit högt och berättat från generation till generation. 

 

Som framgått ovan motiverar de flesta av studiens informanter kanons plats i undervisningen 

på likartat vis: kanonlitteratur ger allmänbildning och gemensamma referenspunkter. På 

frågan om kanoniserade verk bör uppfylla vissa kriterier och i så fall vilka, är informanterna 

emellertid mer splittrade. Vad som är kännetecknande för de flesta intervjusvar är dock att de 

fokuserar på textspecifika egenskaper, vad som bör känneteckna själva texten. Informant D 

menar exempelvis att kanonlitteratur bör vara representativ för den litterära epok som den 

tillhör. Vissa texter bör helt enkelt läsas för att de fångar en viss tidsanda. Informant C i sin 

tur menar att ett kriterium för kanonlitteratur kan vara dess litterära inflytande, att den har 

påverkat senare författare: 

 

Det kanske är det att de har betytt väldigt mycket för andra som gör att de har 
hamnat i kanon. Det är ju inte så många som läser Joyce exempelvis, men Joyce 
tillhör ju definitivt kanon för att han har betytt så oerhört mycket och det skulle vara 
ett kriterium då kanske.  

 

Ett fåtal av informanterna fokuserar inte enbart på själva texten utan även på läsaren när de 

uppger vilka kriterier som de tycker att kanonlitteratur ska leva upp till. Intervjuperson E 

menar exempelvis att kanoniserade verk ska sätta igång läsarens kreativitet och 

tankeverksamhet. Även intervjuperson A fokuserar på hur texterna blir mottagna av läsarna, 

eller närmare bestämt eleverna:  

 

Ett kriterium är att det måste vara hyfsat läsbart för unga människor. Det går inte att 
göra som det var förr att man läste bara för läsandets skull, utan det måste vara en 
läsbarhet. Men med hjälp kan mycket bli ganska läsbart 
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Som citatet visar väljer informanten att besvara frågan utifrån sin roll som lärare och menar 

att den kanonlitteratur skolan väljer att ta upp bör vara sådan som kan läsas och förstås av 

ungdomar. 

 

5.4 Informanternas implementerande av intermedialitet i undervisningen 

Av våra informanter är merparten positiv till att använda andra medier än det textbaserade i 

litteraturhistorieundervisningen. Begreppet intermedialitet får dock relativt snäva ramar i 

informanternas undervisning. Det i särklass vanligaste intermediala inslaget i deras 

undervisning är film i olika former. Informant A använder film parallellt med text för att 

presentera verk inom litteraturhistorien för att på så sätt göra dem mer tillgängliga och 

intresseväckande för eleverna. Även informant B och D uppger att de använder sig av film i 

relativt stor utsträckning. Informant B har svårt att ange konkreta skäl till användandet av film 

medan informant D använder film för att framförallt variera sig. Den senare använder även 

film för att göra eleverna medvetna om verk de annars kanske inte hade tagit sig tiden att läsa. 

Han beskriver det på följande sätt: 

 

Jane Austen till exempel, det är ju jättebra filmer tycker jag. Det är kanske inte alla 
som orkar läsa hennes böcker. Tre-, fyrahundra sidor och då, ja plötsligt så får de 
upp ögonen för det istället.   

 

Informant E och F använder sig endast i begränsad utsträckning av film i 

litteraturundervisningen. Informant E använder film i huvudsak för att introducera olika 

författare för eleverna. Informant F använder sig av kortare filmavsnitt för att presentera 

epoker eller delar av verk, till exempel avsnitt ur Homeros Odysséen. Han använder sig även 

av film i jämförande studier och nämner som exempel en uppgift där eleverna får jämföra 

filmen Apocalypse now med dess litterära förlaga, Mörkrets hjärta av Joseph Conrad. 

Informant F förklarar vidare att den främsta anledningen till hans knappa filminslag i 

undervisningen beror på tidsbrist. Han menar att han inte är beredd att offra den tid som 

filmvisning kräver från litteraturhistorien som han redan anser sig ha ont om tid till. Även 

informant C anser sig ha för lite tid för filmvisning och han menar även att undervisningen i 

litteraturhistoria inte är betjänt av en sådan: 

 

Nej, sen det här med film… man skulle kunna tänka sig att köra en snutt men att titta 
på filmer, långfilmer det tycker jag är sån bortkastad tid på en svenskundervisning. 



34 
 

Det går åt mer en veckas undervisning till den där filmen. Jag har gjort det, det har 
hänt, men jag har inte gjort det på länge nu.     

 

Ett annat medium som en del av studiens informanter använder är det webbaserade. Informant 

C, som alltså inte använder sig av filmmediet i speciellt stor utsträckning, nämner istället 

internetsidan bellman.net som ett värdefullt hjälpmedel i undervisningen. Även informant D 

brukar använda sig av material på Internet, däribland en sida som ger eleverna möjlighet att 

besöka det helvete som Dante beskriver i Den gudomliga komedin. Att Internet kan användas 

som hjälpmedel i litteraturhistorieundervisningen nämns även av informant E, som visserligen 

inte brukar dra så mycket nytta av mediet för egen del men som däremot brukar låta eleverna 

använda det vid informationssökning.    

 

Informanternas värdering av olika medier 

Informanterna uppvisar klara skillnader i sättet att se på olika medier i undervisningen. 

Informant A hör till de informanter som har ett uttalat positivt sätt att se på framförallt film i 

undervisningen. Hon beskriver det på följande sätt: 

 

Filmen är ju, alltså det är en sån tillgång. Det är så skönt att få vara svensklärare och 
få veta att jag kan arbeta med film och det är inte fult och det är inte flykt och det är 
inte… utan det går. Om jag bara kan få ihop det tidsmässigt och så, så är det ju ett 
fantastiskt bra medium… 

 

Ovanstående citat belyser hur informanten ser film som en tillgång i undervisningen och hur 

det är ett medium som ryms inom svenskämnets ramar. Hon beskriver även hur filmmediet är 

tidsbesparande då det kan gestalta exempelvis en epok på ett överskådligt sätt. Dessutom 

menar hon att filmmediet verkar inbjudande för en yngre generation som är vana vid mediet. 

 

Informant B och D är likt A positiva till filmmediet och menar att film kan lämpa sig bättre än 

text i vissa sammanhang. Informant B menar till exempel att Shakespeares pjäser är gjorda för 

att ses, inte läsas och informant D att vissa filmatiseringar är mer värda att studera än dess 

litterära förlagor. Informant C menar tvärtemot B och D att filmatiseringar saknar det djup 

som böckerna har. 

 

Vad som ändå är genomgående för de olika informanterna är att samtliga, om de skulle bli 

tvungna att välja, prioriterar det textbaserade mediet före andra. Informant E är fast besluten 
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om att han fram till sin lärargärnings slut kommer använda sig av i huvudsak textmedier i 

litteraturhistorieundervisningen. Han menar även att tryckta texter har en särskild fördel: 

 

Det är ju så bra att en bok har sidor, man kan hänvisa till vissa sidor. Så enkelt är det. 

 

Informant F ser sin egen roll som lärare som ett slags vägvisare för annan litteratur och andra 

källor än de eleverna i regel kommer i kontakt med utanför skolans värld: 

 

Jag ser mig själv som en motvikt till det här bruset som de ändå är en del av. Alltså, 
jag använder inte bloggar, jag använder inte Facebook eller såna här media 
överhuvudtaget alltså för det har de ändå. Jag måste liksom vara den där tråkiga 
personen i forsen som säger det finns det här också och det här, försöker leda floden 
åt ett annat håll. 

 

5.5 Bakomliggande orsaker till informanternas arbetssätt 

Merparten av informanterna har inte något kollegialt samarbete kring 

litteraturhistorieundervisningen. Informant A och E ser sig däremot som en sorts mentorer 

eller inspiratörer till andra lärare då de menar att lärare kan rådfråga dem eller få förslag till 

arbetsupplägg. Informant D anser sig inte vara påverkad av kollegor i speciellt stor 

utsträckning, men menar att han däremot hämtar inspiration och får nya uppslag från 

lärarkandidater som har praktik på skolan. Den enda informant som har ett nära och mer 

konkret samarbete med andra kollegor är informant F. Han samarbetar med en lärare i historia 

vid undervisning i litteraturhistoria för att sätta de litterära epokerna i en vidare historisk 

kontext. För övrigt ser informanterna inte att de skolor vid vilka de är anställda har en specifik 

litteraturtradition, varför detta heller inte påverkar informanternas undervisning. 

 

Samtliga informanter beskriver hur den undervisning som de själva fått vid högskolan 

präglades av ett stort fokus på kanoniserade verk. Informant F beskriver exempelvis hur han 

under sin studietid brukade få långa listor med kanonlitteratur som han skulle läsa medan de 

böcker han själv uppskattade låg utanför denna lista. Även informant B menar att hans 

utbildningstid präglades av traditionella litteraturstudier. Han framhåller dock att 

litteraturlistan innehöll fler verk av kvinnliga författare än vad den traditionella kanon gör – 

något som han menar var en feministisk föreläsares förtjänst. Vidare beskriver flertalet 

informanter att högskolans undervisning nästan uteslutande lyfte fram textbaserade medier. 

Informant C minns sina universitetsstudier som präglad av väldiga mängder skönlitteratur och 
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fakta kring författarna bakom verken. Studierna följdes sedan upp av muntliga seminarier vid 

vilka litteraturen diskuterades. Informanten menar att detta har påverkat honom på så sätt att 

han betonar elevernas analytiska och reflekterande förmågor i litteraturhistorien, eller som 

han själv uttrycker det: 

 

…jag vill ju framför allt uppnå det här med litteraturhistorien att eleverna själv kan 
dra slutsatser och poängterar alltid att det handlar inte om att kunna rabbla femton 
verk av Strindberg utan något sånt där. Det man behöver kunna däremot om 
Strindberg det är ju varför han skriver som han skriver… 

 

Även andra informanter menar att deras studier har påverkat dem. Informant B, som enligt 

egen utsago har fått en undervisning baserad på ett öppnare förhållningssätt till kanon än det 

traditionella, menar ändå att hans egen undervisning är just traditionell:  

 

…jag tenderar att använda det materialet som jag fick mig i min undervisning, eller 
som när jag undervisades, då tenderar jag ju att använda de berättelserna själv. Och 
det är naturligtvis inte enbart positivt, för då för jag ju liksom bara vidare den här 
väldigt konservativa kanonmodellen som finns va… 

 

Informanten lyfter i ovanstående citat fram hur han för vidare den kanontradition han själv 

undervisats i och hur han även använder samma material som han själv fick under sina högre 

studier. Vidare menar även informanten ifråga att han följer sina egna studiers kronologiska 

sätt att se på litteraturhistorien då han själv undervisar på detta sätt. Även informant F anser 

sig ha blivit påverkad av sina egna studier, om än på ett något annorlunda sätt. Han beskriver 

hur universitetets strikta syn på litteraturundervisning och vilka verk som är kvalificerade till 

denna delvis har skrämt honom. Som en följd av detta försöker han undvika att styra 

elevernas litteraturval alltför mycket och se till att litteraturhistorieundervisningen präglas av 

valfrihet och en positiv känsla. Informant E menar att han i början av sin lärargärning var 

påverkad av sina lärarstudier på så sätt att dessa fick upp hans ögon för biografier och att han 

därmed kom att utveckla ett intresse för författares levnadsbanor. Detta intresse försökte han 

vidare förmedla i sin undervisning, men då han märkte att eleverna var intresserade av texter 

som sådana snarare än författarna bakom gav han emellertid upp denna ambition. 

 

För övrigt påpekar informant B att ytterligare en faktor som har en avgörande betydelse för 

hans litteraturhistorieundervisning är kursplanerna, vilka han hela tiden har i åtanke då han 

utformar sin undervisning. Detta är, menar informanten, både negativt och positivt:  
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Det ger mig frihet men det kan ju ge eleverna otrygghet. En svenskakurs kan ju se 
väldigt olika ut beroende på vem som har den och det är ju inte bra, tycker jag i 
princip. Så då borde det ju vara lite mer styrning, tycker jag faktiskt. 

 

Som framgår av citatet anser informanten att styrdokumenten är väldigt öppna. Detta ger 

honom möjlighet att utforma kursen efter egna önskemål men samtidigt kan kursen se olika ut 

beroende på vem som håller i den. 

 

6. Analys 

 
Nedan följer en analys av det material som redovisats i studiens resultatdel. Vi använder oss i 

denna del av den hermeneutiska ansats som beskrivits i undersökningens metodavsnitt. Denna 

ansats kommer främst till uttryck genom den objektiverande hermeneutiska cirkeln och det 

del-helhetsperspektiv som denna innebär. Främst har vi valt att betrakta studiens bakgrund 

och forskningsläge som en helhet utifrån vilken resultatets olika delar kan förstås. 

     

Undersökningen har visat oss att våra informanter tydligt värderar olika typer av texter och 

medier. Dels värderar samtliga informanter det skrivna ordet högre än mediala uttrycksformer 

som film, dels värderar de kanonlitteratur högre än annan litteratur i 

litteraturhistorieundervisningen. Samtliga informanter är positiva till att det skall finnas en 

litterär kanon, om än mer eller mindre. De informanter som är positiva till kanon men som 

ändå är ifrågasättande menar att begreppet ifråga är alltför snävt och utesluter andra författare 

än de manliga, västerländska. Detta stämmer väl överens med Cains resonemang om att 

Blooms konservativa kanonsyn lämnar litet utrymme för exempelvis kvinnliga och 

utomeuropeiska författare. Merparten av informanterna sluter sig dock till Blooms skola och 

hans sätt att betrakta kanon som en konservativ företeelse med en uppsättning verk som bör 

studeras för deras estetiska värde snarare än sociala. Informanternas ställningstagande blir här 

en tydlig del i förhållande till den vetenskapliga traditionen som helhet med Bloom som 

främste förespråkare. 

 

Anmärkningsvärt är att informanterna inte verkar vara påverkade av den debatt som har förts 

och som förs kring kanonbegreppet och huruvida det bör vidgas eller ej. Med undantag för de 

två informanter som är mottagliga dels för kvinnliga författare, dels för utomeuropeiska inom 

kanonbegreppet följer de just en konservativ syn i sättet att se på kanon och vilka verk de 
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anser höra hemma i litteraturhistorien. Denna konservativa litteratursyn stämmer i hög grad 

överens med litteraturundervisningens historia där just bildande, klassisk litteratur värderas 

främst. Distinktionen av en litteratur som i högre grad bildande än annan tas även upp av 

Magnus Persson som skiljer på hög- och lågkultur inom litteraturen såväl som andra 

uttrycksformer. Den historiska bakgrunden förklarar på detta sätt som helhet väl hur och 

varför informanterna behandlar litteraturhistorien på det sätt de gör. 

 

Informanterna har alltså som regel en konservativ syn på kanon, definitionen av vad kanon 

egentligen är skiljer sig dock åt mellan dem. Definitionerna sträcker sig från kanonlitteratur 

som litteratur representerande en epok särskilt väl, litteratur med stort inflytande även på 

annan litteratur till litteratur som är mentalt utvecklande. Orsaker till detta går bara att 

spekulera i, men en möjlighet är att informanterna har blivit utbildade efter olika traditioner, i 

olika tider och av lektorer som har representerat olika synsätt kring kanon. Dessutom ger 

kursplanen i Svenska B liten vägledning i hur kanonlitteratur och litteraturhistoria bör 

behandlas, vilket bakgrunden visat. Den knappa vägledningen i exempelvis vilka verk som 

bör läsas eller om och hur epoker bör tas upp ger en tolkningsfrihet men även en utbildning 

som inte är enhetlig. Litteraturhistorien blir således inte ett ämnesområde med likvärdigt 

innehåll på olika skolor.     

 

Vidare visar studiens resultat att majoriteten av informanterna motiverar kanonlitteraturens 

framskjutna position i undervisningen genom att peka på dess allmänbildande aspekter. Detta 

förhållningssätt kan ses som en del som belyser det resonemang Malmgren för kring olika 

uppfattningar om svenskämnet. Nämnda författare menar att ett sätt på vilket svenskämnet 

ofta uppfattas är som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, vars främsta syfte är att ge 

eleverna en inblick i det västerländska kulturarvet och därmed gemensamma kulturella 

referensramar. Att flera informanter så starkt förknippar kanon med allmänbildning kan 

således ses som ett uttryck för detta perspektiv på svenskämnet. Vidare belyses även 

Malmgrens övriga perspektiv i vår undersökning. En av informanterna ger uttryck för ett 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv på det sättet att hon anpassar undervisningens nivå efter 

elevgruppens. En annan informant menar att målet med hans undervisning är att eleverna 

skall förvärva analysredskap snarare än faktakunskaper. Detta kan som del förstås utifrån 

Malmgrens perspektiv på svenska som ett färdighetsämne.     

 



39 
 

Några av studiens informanter ser det inte bara som sin roll att förmedla det kulturarv som de 

menar att kanonlitteraturen utgör, utan menar att de rentav måste försvara denna litteratur från 

nya influenser. Informanterna ser sig som vägvisare vilka bör ge eleverna andra alternativ än 

de som de stöter på och använder utanför skolan. Här finns en tydlig parallell till Cain och 

hans beskrivning av hur konservativa förespråkare av ett traditionellt kanonbegrepp befarar att 

de nya influenserna i litteraturen kommer att leda till traditionens förfall snarare än till dess 

fortlevnad. En annan orsak till att vissa av informanterna inte är beredda på att ge andra 

medier som film en större plats i undervisningen är att detta skulle inkräkta för mycket på den 

tid som krävs för litteraturhistoriens skriftliga litteratur i deras tycke. 

   

Informanterna värderar som vi tidigare nämnt textbaserade medier främst. Andra mediala 

uttrycksformer blir således sekundära i merparten av informanternas undervisning. Vår 

undersökning har även visat att informanternas val av intermediala arbetssätt i regel 

inskränker sig till film. Detta medium har alltså en särställning bland de icke-textbaserade. Ett 

annat medium som informanterna nämner att de använder i sin undervisning är det 

internetbaserade.  

 

Watts Pailliotet lyfter i sin forskning fram hur elever lär sig att tolka utifrån olika mediers 

teckensystem och hur kunskap om till exempel filmmediets teckensystem kan ge ett redskap 

med vilket eleven kan förstå textmediets. Undersökningen visar att informanterna ser vissa 

förtjänster med icke-textbaserade medier, men att dessa handlar om praktiska faktorer snarare 

än kvalitativa. De informanter som använder andra medier än text i sin undervisning gör 

främst detta för att spara tid, eller för att locka eleverna till litteraturstudier med hjälp av 

medier som eleverna är mer intresserade av. Detta sätt att använda icke-textbaserade medier 

tyder i vår mening på att informanterna inte värderar dessa som teckensystem likvärdiga med 

textbaserade. Informanterna verkar med andra ord inte se att kunskap om hur man kan 

analysera exempelvis en film kan gynna förståelsen för och analysen av litteratur. De verkar 

heller inte se att film kan ge en djupare förståelse för ett litterärt verk som Lapp m.fl. menar. 

Informanternas val av arbetssätt utgör i detta fall den del med vilken deras värderingar kring 

olika medier som helhet kan förstås.  

 

När det kommer till användandet av film kan man se denna resultatdel i ljuset av Olin-

Schellers resonemang kring film som illustration. Informanterna använder nämligen, i 

enlighet med Olin-Schellers perspektiv, i hög utsträckning film för att just illustrera olika verk 
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och epoker snarare än att låta filmen tala som ett medium för sig. En av informanterna uppger 

även att han använder film som jämförelse, även detta ett av Olin-Schellers perspektiv. I det 

jämförande perspektivet jämförs ett litterärt verk med dess filmatisering. Det litterära verket 

ges dock större betydelse i analysen enligt Olin-Scheller. Att så är fallet i nämnda informants 

undervisning går att utläsa med hjälp av informantens övriga svar där litteraturen har en klar 

särställning bland medierna. Vi tillåter oss alltså här att använda oss av vår hermeneutiska 

förståelse för intervjun som helhet för att kunna dra en slutsats av denna mindre del av 

intervjun med informanten.  

 

Vad är det egentligen som bestämmer hur undervisningen kring kanon och intermedialitet ser 

ut i den litteraturhistoriska delen av svenskämnet? Som vi tidigare berört har kursplanen en 

roll i att framhärda vad som skall tas upp i litteraturhistorien och bestämmer således ramarna 

för ämnesområdet. Även om kursplanen inte mer ingående beskriver vad som skall tas upp 

inom litteraturhistorien betonas ändå betydelsen av ämnesområdet och kanon belyses med 

hjälp av formuleringen ”centrala svenska, nordiska och internationella verk”. Vad som är just 

centrala verk belyses däremot inte närmare. Detta öppnar för en personlig tolkning och för att 

lärare väljer de verk som intresserar dem mest. Detta visar även vår undersökning exempel på. 

Samtliga informanter lyfter nämligen fram det personliga intresset som en avgörande faktor 

för vilka verk de tar upp i litteraturhistorieundervisningen. Trots att det personliga intresset får 

stort utrymme i litteraturvalet har vår undersökning visat att informanterna ändå väljer 

kanonlitteratur i stor utsträckning. 

 

Ett skäl till varför informanterna i vår undersökning betonar kanon i undervisningen trots sina 

stora valmöjligheter, kan som vårt resultat också visar, bero på att de är färgade av sina egna 

högskole- eller universitetsstudier. Informanterna menar nämligen genomgående att deras 

egen utbildning har påverkat deras val av just kanonlitteratur i litteraturhistorien. Denna del 

av resultatet kan därför belysa och ytterligare förstärka vår bakgrundsgenomgång där Brink 

och Martinsson menar att kanon förs vidare från universitet till student som i sin tur 

reproducerar universitetets litteratursyn. Ett par av informanterna i vår undersökning menar 

också att de väljer att ta upp de verk som läroböckerna i svenska behandlar. Detta kan enligt 

vår mening också ses som ett vidareförande av en sedan tidigare fastställd bild av kanon och 

vilken litteratur som bör rymmas i begreppet. 
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Vidare ger undersökningens resultat såväl som tidigare forskning exempel på hur orsaker av 

praktisk natur kan styra vilken litteratur lärare använder sig av i svenskundervisningen. I vår 

undersökning menar en av informanterna att hon väljer den litteratur som finns tillgänglig på 

skolan. En del av resultatet som kan förstås utifrån Olin-Scheller som menar att just praktiska 

faktorer till viss del påverkar litteraturvalet. 

 

7. Diskussion 

 

7.1 Allmänna reflektioner och didaktiska implikationer   

Ett av de mest slående resultaten med vår undersökning är hur lärarnas personliga preferenser 

styr hur deras undervisning i litteraturhistoria ser ut och vilken litteratur de väljer att behandla. 

Kursplanen i Svenska B ger stöd för denna frihet i uttolkandet av vilka böcker som skall ingå i 

kursen, samtidigt som den genom betonandet av centrala verk och epoker kan ge stöd för en 

undervisning i litterär kanon. Denna grund i kursplanen tillsammans med lärarnas benägenhet 

till att betona just kanon, beroende på tidigare utbildning och personligt intresse, skapar en 

undervisning i litteraturhistoria fast rotad i kanonlitteraturen. På ett sätt skulle man därför 

kunna säga att lärarna i högre utsträckning än kursplanen upprätthåller kanon i skolan. Detta 

tedde sig ganska överraskande för oss då vår förförståelse baserad på vår egen utbildning har 

gett oss ett mer öppet förhållningssätt till kanon i undervisningen än det informanterna ger 

uttryck för. Detta resultat har således tvingats oss att revidera vår förförståelse för lärares 

användande av kanon och gett oss ny förståelse för detta fenomen.    

 

En fråga som uppenbarar sig när vi reflekterar kring kursplanens implementerande eller 

kanske icke-implementerande av kanon är hur detta påverkar kvaliteten på svenskämnet och 

undervisningen i litteraturhistoria. Å ena sidan ger denna öppenhet en större möjlighet för 

lärare att skräddarsy sin undervisning efter elevgrupp och det personliga intresset. Som vår 

undersökning har visat är just det personliga intresset avgörande för litteraturvalet, vilket 

också bör betraktas som någonting positivt i våra ögon. En bra lärare är en engagerad lärare 

enligt vår mening och en engagerad lärare är någon som tror på och uppskattar det han eller 

hon lär ut. Å andra sidan kan den öppenhet som kursplanen ger uttryck för leda till en spretig 
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ämnesbild utan tydliga direktiv för hur undervisningen skall se ut. Risken blir då att elever på 

olika skolor med olika lärare får alltför olikartade utbildningar. 

 

Informanterna i vår undersökning framhåller vidare hur en stor del av nyttan med 

kanonläsning ligger i dess bildande egenskaper. Sättet att se på kanon som bildande ligger 

också i linje med en del av den forskning vi har tagit upp. En fråga vi ställer oss är däremot 

om svenskämnet verkligen kan sägas vara bildande om det inte inkorporeras med andra 

medier än det textbaserade? Dels är kunskap om andra medier del av kursplanen för svenska 

på gymnasial nivå, dels torde det också vara av vikt att lära eleverna hantera flera än ett 

medium i dagens informationssamhälle enligt vår mening. Allmänbildning är även ett begrepp 

som ständigt vidgas och i dagens samhälle där exempelvis film och Internet får stort utrymme 

bör kanske även skolans syn på allmänbildning vidgas. 

 

Samtidigt kan frågan ställas till vilken grad elever behöver medietränas och i vilka ämnen. 

Watts Pailliotet menar att ett intermedialt perspektiv bör genomsyra all skolans undervisning 

och att eleverna ständigt skall tränas i att hantera olika medier. Kanske behöver emellertid inte 

detta perspektiv vara en konstant i undervisningen. Litteraturhistorian eller åtminstone stora 

delar av den är kanske helt enkelt inte är beroende av intermediala inslag om ämnesområdet 

handlar om att ge eleverna kunskap om skrivna verk. Kontentan bör dock bli att 

undervisningssättet bör anpassas efter elevgruppens förutsättningar och efter lärarens 

pedagogik. En filmatisering kan till exempel fungera bättre i en klass med liten läsvana och, 

som en av våra informanter har varit inne på, som ett slags introduktion till litteraturen.  

 

Även om ett intermedialt perspektiv inte bör bli ett självändamål enligt vår mening, bör man 

heller inte göra en hierarkisk uppdelning mellan olika medier som är fallet för våra 

informanter. Vi menar i likhet med Pailliotet att olika medier i själva verket är olika 

teckensystem som sinsemellan har ett lika högt värde. Till skillnad från våra informanter tror 

vi därför att estetiska och mediala uttrycksformer, oavsett om det handlar om litteratur, film 

eller webbaserat material ger träning i ett analytiskt förhållningssätt.  

 

Att informanterna inte värderar ett medium som film på samma sätt som text blir också tydligt 

i deras undervisningssätt. Film ses i regel mer som ett komplement till litteraturen än som ett 

eget medium av våra informanter, vilket vår undersökning har visat. En följd av detta kan bli 

att andra medier än det skrivna ses just som sekundära i vårt tycke.              
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Avslutningsvis vill vi lyfta fram Kolbas perspektiv på ett kanonbegrepp som innefattar en 

större bredd av författare än Blooms konservativa kanon tillåter. Samtidigt menar vi, precis 

som Kolbas, att vidgandet av kanon inte får bli ett självändamål och att författare upptas i 

kanon på grund av skäl andra än rent estetiskt kvalitativa. En utveckling av Kolbas perspektiv 

i undervisningssammanhang skulle också kunna vara att eftersträva en större öppenhet 

gentemot andra medier än textbaserade. Vi menar då inte att dessa medier skall ingå i samma 

kanon som den litterära, ett medium som film bör istället betraktas utifrån sin egen kanon. 

Däremot bör exempelvis film och de analysmodeller som det mediet behandlas utifrån, även 

kunna användas i studiet av litteratur.      

 

7.2 Avslutande metoddiskussion 

Vi anser att vår hermeneutiska ansats har betjänat vårt arbete väl. Detta eftersom vår 

undersökning till stor del handlar om tolkning av människors uppfattningar och värderingar. 

Hermeneutiken lyfter fram förståelsen för forskningsobjektet som absolut centralt och hur 

denna förståelse grundar sig i den undersökandes förförståelse. Vi känner därför att vår 

hermeneutiska ansats har tillåtit oss att fokusera på det material informanterna har givit oss i 

undersökningens resultat för att sedan kunna tolka detta utifrån olika grunder. Till dessa 

grunder hör bland annat undersökningens bakgrund och forskningsläge samt vår praktiska 

erfarenhet av litteraturhistorieundervisning. 

 

Vårt val av en kvalitativ intervju står i ett tydligt samband till vår hermeneutiska ansats. 

Eftersom målet med vår undersökning är att söka ta reda på gymnasielärares värderingar och 

syn på begreppen kanon och intermedialitet valde vi att intervjua informanterna utifrån öppna 

frågor där lärarna gavs stort utrymme att uttrycka sina tankar. Den kvalitativa intervjun gav 

oss även möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga frågorna vid behov och för att föra 

informanterna vidare i sina resonemang. Vidare lämpade sig den kvalitativa intervjun väl för 

att låta informanterna uttrycka hur de själva ser på sitt arbete med kanon och intermedialitet. 

Hur begreppen kanon och intermedialitet praktiskt kommer till uttryck i undervisningen ger 

emellertid vår undersökning litet underlag för att diskutera. Här hade undersökningen kunnat 

kompletteras med en fältstudie. En sådan studie får dock vänta till en större undersökning där 

det utrymme finns som krävs för en sådan kombination.     
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle som vi tidigare berört kunna vara att antingen komplettera 

studien med en fältstudie eller att göra en ny studie som en fältstudie med större fokus på 

lärares praktiska förhållningssätt till kanon och intermedialitet. Ett annat möjligt upplägg 

skulle kunna vara att analysera de intermediala uttrycken i sig närmare, till exempel hur 

webbsidor som behandlar litterärt material är uppbyggda och vilka didaktiska förtjänster de 

har. 

 

Slutligen ser vi ett värde i att undersöka skillnader mellan nyutexaminerade lärare kontra 

lärare med fler yrkesverksamma år bakom sig. Detta skulle kunna belysa hur lärare som är 

utbildade i olika tider ser på litteraturundervisning, kanon och intermediala arbetssätt. 

Möjligen kan detta perspektiv också användas för att undersöka vad som händer när lärare 

med varierande erfarenhet och eventuellt avvikande ämnessyner möts och samarbetar.      
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Bilaga 

 

 
Intervjuschema 

 

1. Hur länge har du varit verksam som lärare? 

2. Undervisar du i något annat ämne utöver svenska, i så fall vilket eller vilka? 

3. Hur stort utrymme ger du litteraturhistoria i din svenskundervisning? 

4. Tycker du att så kallad kanonlitteratur bör uppfylla vissa kriterier, i så fall vilka? 

5. Hur stor roll bedömer du att kanonlitteratur har i din undervisning? 

6. Finns det andra typer av litteratur som har en framträdande roll i din undervisning, i så 

fall vilka? 

7. Hur väljer du ut vilka verk du tar upp i litteraturhistorian och varför väljer du just 

dessa verk? 

8. Använder du dig av andra medier än textbaserade när du undervisar i litteraturhistoria, 

i så fall vilka? 

9. Vilken betydelse anser du att olika medier har i litteraturhistorieundervisningen? 

10. Ser du större förtjänster med vissa medier än andra i undervisningen av 

litteraturhistoria? 

11. Hur betraktar du andra medier än text i undervisningen, som stöd eller mer bärande 

delar? 

12. Anser du att ditt val av arbetssätt påverkas av samarbeten med kollegor eller, i så fall 

hur? 

13. Anser du att skolan har ett visst sätt att se på skönlitteratur och undervisningen kring 

den? Tror du att detta påverkar din egen undervisning? 

14. Hur såg undervisningen ut kring skönlitteratur under dina lärarstudier? Hur tror du att 

detta har påverkat din egen undervisning och val av arbetssätt? 

 
 


