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Abstract 
Syftet med detta arbete var att undersöka lärares och gymnasieelevers attityder kring 
begreppet litterär kanon. Undersökningen avgränsades till två gymnasieskolor i två 
närkommuner i Norrbotten och totalt fyra klasser som läser kursen Svenska B. Intervjuerna av 
lärarna begränsades till gymnasielärare som undervisar i ämnet svenska. Vår undersökning 
utfördes genom att kombinera två olika metoder: kvalitativa intervjuer bland lärarna och 
kvantitativa enkätundersökningar bland eleverna för att få en bredare bild av ämnet. Enkäten 
besvarades av 60 elever och intervjuerna genomfördes med fyra lärare. I inledningen beskrivs 
kanondebatten i Sverige som fångade vårt intresse till att skriva detta arbete. I bakgrunden 
beskrivs kanonbegreppet, ensamt och i förhållande till värdering av litteratur, begreppet 
klassiker och dess funktion i skolan. Vidare beskrivs även vikten av att läsa äldre litteratur, 
Svenskämnets historia, styrdokument samt tidigare forskning. Resultatet visade att begreppet 
litterär kanon var okänt för eleverna. Lärarintervjuerna visade däremot att tre av fyra lärare 
var bekanta med begreppet men samtliga lärare hade kännedom om företeelsen som sådan. 
Gemensamt för lärarna var att de var positiva till en statlig lista men mer som ett hjälpmedel 
och inspirationskälla. Majoriteten av lärarna poängterar också att klassernas sammansättning 
påverkar undervisningens material och arbetssätt.  
 
Nyckelord: Litterär kanon, litteratur, attityder, svensklärare, elever. 
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1 Inledning 
 
Det har varit en intressant debatt i media under sommaren 2006 gällande litterär kanon vilket 
fångade vårt intresse. I vårt kommande arbete som svensklärare har litteratur en framträdande 
roll och därmed, inte minst, det urval av litteratur som hör till rollen som svensklärare. Några 
av oss minns med fasa de texter och böcker vi var tvungna att läsa i skolan medan andra 
minns dem med glädje. Böcker är en källa som tar oss till främmande platser där läsaren får 
lära känna olika intressanta personer och låter oss ta del av deras äventyr. Ett verk som många 
gånger används i skolans litteraturläsning är August Strindbergs roman Röda rummet. Dess 
inledning används ofta för att illustrera hur en god text ser ut:  
 

Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av solstrålar mot öster; 
de gingo genom rökarna från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, 
klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till Tyskans 
branta tak, lekte med vimplarna på skeppsbrobåtarna, illuminerade i fönstren på 
stora Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarna och tonade bort i ett rosenfärgat 
moln, långt, långt ut i fjärran, där havet ligger. Och därifrån kom vinden, och 
hon gjorde samma färd tillbaka genom Vaxholm, förbi fästningen, förbi 
Sjötullen utmed Siklaön, gick in bakom Hästholmen och tittade på 
sommarnöjena; ut igen, fortsatte och kom in i Danviken, blev skrämd och 
rusade av utmed södra stranden, kände lukten av kol, tjära och tran, törnade mot 
Stadsgården, for uppför Mosebacke, in i trädgården och slog emot en vägg.  
(Strindberg, 1978, s. 7) 

 
Röda rummet anses, enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se), vara nydanande för den 
moderna svenska litteraturen. Romanen är August Strindbergs genombrottsverk och han 
räknas till en av Sveriges mest betydelsefulla författare och är internationellt känd. Många 
betraktar verket därmed som en klassiker och bärare av Sveriges litterära arv, det vill säga den 
tillhör Sveriges litterära kanon. Vad som tillhör svensk litterär kanon är däremot inte fastställt 
vare sig i styrdokument eller i andra sammanhang. Läroplanen ger ingen konkret litteraturlista 
för lärare att arbeta efter och vissa skolor har sin egen inofficiella kanon som ofta är styrd av 
vad som finns i bokhyllan. Vi är intresserade av att ta del av hur andra lärare tänker när det 
gäller val av äldre svensk litteratur, vilka författare och verk som är viktiga och intressanta, 
och därmed få ta del av deras erfarenheter och värderingar. Vidare är vi också intresserade av 
elevers attityder kring företeelsen litterär kanon. 
 
1.1 Kanondebatt 
Harold Bloom, litteraturforskare verksam vid Yale University, gav 1994 ut sin bok The 
Western Canon och översatt till svenska fick den titeln Den västerländska kanon (Bloom, 
2000). I sin bok lägger han fram 26 oundgängliga författare, bland andra Shakespeare, Dante, 
Cervantes och Dickens. Norden representeras enbart av Ibsen och någon svensk författare 
ingår inte i Blooms kanon. Bloom menar att livet är för kort för att slösas bort på dåliga 
böcker och ser Shakespeare som en sorts ”urkanon” vilken har gett människan dess förmåga 
att återge det den uppfattar (Bloom, 2000). Bloom sätter likhetstecken mellan Shakespeare 
och Västerlandets kanon:  
  

Förmådde vi föreställa oss en universell kanon, multikulturell och 
multivalent, skulle dess enda oundgängliga bok inte vara en helig skrift, 
Bibeln, Koranen eller en österländsk text utan snarare Shakespeare, som 
spelas och läses överallt, på alla språk och under förhållanden av alla slag. 
(Bloom, 2000, s. 54) 

  

http://www.ne.se
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Författaren trycker inte på någon politisk eller ideologisk nytta med ”sin” kanon utan ser den 
estetiska nyttan och värdet. Denna ståndpunkt är de flesta överens om enligt Staffan Bergsten 
och Lars Elleström, båda docenter i litteraturvetenskap, men de menar vidare att det ”estetiska 
inte utan vidare låter sig särskiljas från det ideologiska i en vidare och allmännare 
bemärkelse” (Bergsten & Elleström, 1990, 2004). Författarna skriver också att Bloom 
skapade stort rabalder trots att han egentligen ”hävdade en synnerligen traditionell kanon” 
(Ibid.) med sin bok. Indignationen var massiv mot Blooms kanon, eftersom den var starkt 
dominerad av västerländska manliga författare, vilket visar den oenighet som kanonfrågan 
väcker bland litteraturvetare (Ibid.). Även Jan Thavenius, som forskar och undervisar vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, kan konstatera att: 
”Kanonbildningen befinner sig under ständig diskussion där det eurocentriska, det nationella, 
den vita rasen, det manliga släktet, de dominerande klasserna befinner sig under den kritiska 
korselden.” (Thavenius, 1999) Han skriver vidare att varje kanon omges av ett språk som 
påtalar odödlighet som vore den odödlig och allmängiltig. Detta förhållningssätt jämför 
Thavenius med kärlek: ”Kanons värld liksom kärlekens är utan tvivel full av trohet men också 
av otrohet.” (Thavenius, 1999, s. 133) Varje kanon omges av en slutenhet och är bestämd av 
underliggande sociala och kulturella intressen. Dock menar Thavenius att en kanon kan förbli 
oförändrad under en längre tid medan användningen av texterna kan genomgå en snabbare 
förändring (Ibid.).   
 
1.2 Aktuell kanondebatt i Sverige 
Under sommaren och hösten 2006 debatterades företeelsen litterär kanon flitigt i media i 
Sverige. Den folkpartistiska riksdagsledamoten Cecilia Wikströms förslag om en litterär 
kanonlista blev startskottet för en diskurs kring detta ämne. Denna debatt har främst utspelats 
på debattsidorna på Dagens Nyheter (DN). 
 
Wikströms förslag, publicerad i Sydsvenska Dagbladet 22 juli, 2006, går ut på att det ska 
arbetas fram en gemensam litteraturlista med titlar som alla skolelever bör läsa: ”Det skulle ge 
en klar signal om vikten av att ta del av det gemensamma språket och litteraturen”, skriver 
Wikström. Vidare menar Wikström att en kanonlista också skulle erbjuda ”en viktig 
vägledning till skolmyndigheter och kommuner att satsa på litteraturundervisning och 
kulturaktiviteter” (Wikström, 2006b). En satsning på en gemensam litterär bas skulle 
understryka hur viktigt det är att behärska en korrekt svenska, både i tal och i skrift. Wikström 
nämner följande verk som möjliga titlar i en svensk kanon: Bellmans epistlar, Selma 
Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa, Vilhelm Mobergs emigrantepos, Tomas 
Tranströmers dikter eller delar ur Kerstin Ekmans skönlitterära produktion. I denna första 
artikel nämner Wikström inte vem eller vilka som skulle ta fram denna lista, det vill säga göra 
urvalet (Ibid.). 
 
I en senare artikel i Dagens Nyheter, 3 augusti, 2006 skriver Wikström att i den svenska 
skolan var det fram till och med sextiotalet obligatoriskt att arbeta med en litterär kanon som 
utgjordes av både svenska och utländska verk men att läsningens betydelse därefter har 
urholkats i och med senare läroplaner. Wikström efterlyser en bred debatt om vilken litteratur 
som skoleleverna ska läsa och förslår att en litterär kanonlista ska arbetas fram av ”de som 
besitter sakkunskapen, alltså företrädesvis Svenska Akademien, Skolverket och, inte minst, 
landets svensklärare” (Wikström, 2006a). 
 
Enligt Wikströms kritiker finns en dold avsikt med denna lista. Den ska ses som en signal till 
alla invandrare om att dessa böcker bör man läsa för att kunna bli en ”riktig” svensk 
medborgare. Bland annat ställer Stefan Jonsson, kulturjournalist på Dagens Nyheter, sig 
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frågan huruvida Sverige vill ha ett parti (Folkpartiet) som sorterar in människor i kulturella 
fack; underförstått huruvida en medborgare läst eller inte läst de titlar som finns på 
kanonlistan. Jonsson skriver vidare att det var just Wikströms dolda avsikt som utlöste den 
livliga debatten gällande en litterär kanon i Sverige. Jonsson instämmer dock i att svenska 
skolbarn ska och bör läsa god svensk litteratur men menar att huvudfrågan är om staten ska 
bestämma vilka böcker som svenska skolelever läser i skolan (Jonsson, 2006). Staffan 
Bergsten sammanfattar kritiken i debatten mot en litterär kanonlista i två punkter:  

/…/ dels att listan skulle få karaktär av officiellt påbud och därmed inskränka 
de enskilda lärarnas rätt att välja fritt, dels att den genom begränsning till 
etablerad svenskspråkig litteratur skulle befästa nationell självtillräcklighet 
och utestänga invandrare och kulturella minoriteter inom landet. (Bergsten, 
2006) 

Bergsten menar vidare att en litterär kanon, om än inte klart avgränsad och ständigt öppen för 
förändringar, har funnits i Sverige i ett par hundra år och fram till mitten av 1900-talet. 
Därefter, i efterkrigstidens Sverige, öppnas portarna ut mot stora världen ”efter det att 
modernismens genombrott raserat vedertagna begrepp om smak och stil” (Ibid.). Under 1960-
talet förkastas allt som har med borgerlig kultur att göra, menar Bergsten, och svensk litterär 
kanon är inget att framhålla. Under 1980-talet blev det dock åter rumsrent att knyta an till 
tradition och kulturarv enligt författaren. Vidare menar Bergsten att kanonbildning är att 
jämföra med den biologiska evolutionen: de starkaste överlever på bekostnad av de svagare 
och varken politiska eller ideologiska utspel kan påverka detta. Författaren påminner om att 
de ”individuella valmöjligheterna återstår – för såväl skolans lärare och elever som för alla 
vanliga bokläsare.” (Bergsten, 2006) 
 
Dagens Nyheter har i september 2006, i kanondebattens kölvatten, genomfört en omröstning 
bland sina läsare med syftet att kora de populäraste verken, DN-läsarnas kanon. Där intas 
första- och andraplats av utländska verk: Fjodor Dostojevskijs Brott och straff följt av Mikhail 
Bulgakovs Mästaren och Margarita och på tredjeplats kommer Vilhelm Mobergs 
utvandrarsvit (hela listan, se bilaga 3). Två andra, större omröstningar, genomfördes under 
1990-talet i syfte att försöka fastställa någon sorts svensk kanon. 1997 genomför 
biblioteksväsendet i Sverige en omröstning med titeln Sveriges 100 bästa böcker. Vilhelm 
Mobergs utvandrarsvit intar förstaplatsen och följs av Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och 
Bröderna Lejonhjärta (se bilaga 4). En inventering av topp 20 visar att tolv titlar är utgivna 
tidigare än 1980. Sveriges Television (SVT) genomför 1998 en omröstning gällande det mest 
betydelsefulla svenska verket under 1900-talet (se bilaga 5). Även denna lista toppas av 
Vilhelm Mobergs utvandrarsvit följt av Harry Martinssons Aniara. Den totala listan består av 
100 titlar där topp 20 nästan uteslutande intas av äldre litteratur. Två undantag finns: 
författarna Göran Tunström och Sören Olsson/Anders Jakobsson.  
 
Det har under 1900-talet funnits och skapats skilda kanon för olika grupper: pojkar och flickor 
och olika samhällsklasser har försökt skapa sig olika kanon och att olika skolklasser kan ha 
olika kanon delvis beroende på det litteratururval som läraren gör. Var finns 
samstämmigheten kring en kanon, frågar Thavenius? Han avslutar själv med att konstatera att 
det finns flera olika kanon och att förändringar hör till det normala (Thavenius, 1999). 
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1.3 Syfte 
Vårt övergripande syfte med denna uppsats är att undersöka attityder hos lärare och elever 
gällande svensk litterär kanon i gymnasieundervisningen. Utifrån detta syfte har följande 
frågeställningar utformats:  
 

• Hur uppfattar och förklarar lärare och elever begreppet kanon?  
 

• Vilken inställning har lärare och elever till införandet av en statlig litteraturlista?  
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2 Bakgrund 
 
2.1 Definitioner av kanon 
Enligt Nationalencyklopedin på Internet beskrivs begreppet kanon som: ”Regel (Samling), 
text (er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till 
det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrevs en viss författare.” (www.ne.se) 
Det skapades under senantiken listor över föredömliga författare eller verk som borde 
studeras som rättesnöre och ur detta bruk har det uppstått en modern litteraturvetenskaplig 
betydelse av ordet kanon. Den innefattar för det första det urval av litterära verk som under en 
särskild tid läses i skolor och genom nyutgåvor hålls aktuella och för det andra är föremål för 
forskning. Detta urval påverkas av tidens värderingar och förmodas även sätta sin prägel på 
nya generationers litterära uppfattningar och normer (www.ne.se). Litteraturforskaren Lars 
Brink ger ytterligare en förklaring till ordet »kánon» och skriver att den ursprungliga 
betydelsen var »måttstock» och kom via grekiskan från semitiska språk. Mest välbekant är 
ordet kanon inom religionsvetenskapen där den uppfattas som en samling böcker som 
bekänns som gudomligt inspirerande (Brink, 1992). Kanonbegreppet kan betraktas som ett 
instrumentellt rättesnöre eller måttstock på vad som betraktas som normerande och är 
dessutom under en ständig pågående process. Bengt-Göran Martinsson, filosofie doktor och 
docent i kommunikation vid Linköpings universitet, hänvisar till att begreppet kanon går 
tillbaka till teologernas tal om de kanoniska skrifterna det vill säga de erkända och upphöjda 
böckerna i bibeln. Kanonepitetet används om en kulturs allmänt erkända författare och deras 
verk (Martinsson, 1989). 
 
Brink skriver att bortsett från enskilda läsare påverkas en litterär kanon av olika faktorer. För 
det första av aktiva skönlitterära författare som väljer vissa konstarter och genrer samt att den 
hålls vid liv genom att ha äldre författare som ideal. För det andra vidmaktshålls kanon genom 
litteraturkritikers värderingar och omnämnanden och sist men inte minst har undervisning och 
forskning också en inverkan på ett lands litterära kanon (Brink, 1992). 
 
Begreppet kanon har debatterats av många författare och forskare. Den teologiska betydelsen 
har fått ge vika för en modernare definition där de litterära uppfattningarna bygger på nya 
värderingar och normer. I och med att värderingar förändras och värderingskriterierna avgör 
kanons utseende sker det en ständig process som påverkar svensk litterär kanon.  
 
2.1.2 Definitioner av begreppen kanon och attityder 
Vi kommer att förhålla oss till den modernare definitionen av begreppet kanon som ges av 
Nationalencyklopedin, det vill säga de urval av litterära verk som läses i skolor och antas 
prägla nya generationers litterära uppfattningar och är därmed föremål för forskning. Denna 
definition stämmer bäst överens med arbetets syfte. Vi jämställer begreppet litterär kanon med 
det litterära arvet och kommer i fortsättningen använda begreppet litterär kanon i vår uppsats.  
 
Attitydbegreppet brukar inom den socialpsykologiska forskningen innehålla tre olika 
komponenter enligt Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, och Thom Jonsson, 
universitetsadjunkt i socialpsykologi. Attityder är en tanke- eller kunskapskomponent som 
handlar om de föreställningar och idéer människan har om en speciell situation, objekt eller 
individ. Efter detta följer en känslokomponent som avser vilka känslor människan har för ett 
objekt. Den sista komponenten syftar till människans benägenhet att handla på ett visst sätt i 
förhållande till den aktuella situationen eller personerna (Angelöv & Jonsson, 2000). Vad 
gäller vårt syfte så använder vi oss av den definition av attitydbegreppet som den 
socialpsykologiska forskningen använder.  

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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Vidare skriver Angelöw & Jonsson (2000) att attityder och beteende inte är alltid samspelta. 
Människan kan ställas inför olika situationer där det kan vara svårt att följa sina attityder. 
Detta kan bero på exempelvis tidsbrist, materiell bekvämlighet, rädsla för att avvika från 
gruppen och att undvika hot eller negativa konsekvenser. Återigen handlar det även om hur 
betydelsefulla attityderna är för människan. Attityder förändras och ibland handlar de mer om 
tillfälliga åsikter än attityder. Vi är medvetna om att dessa förutsättningar ingår i 
attitydbegreppet. 
 
2.1.3 Populärlitteratur kontra finlitteratur  
I diskussioner kring litterär kanon är värdering av litteratur central. De texter som får status av 
litterär kanon anses, per definition, värdefulla, och det är i förhållande till dessa som andra 
texter värderas. Åsikter om vad som räknas till bra och viktig litteratur eller vad som är 
populärlitteratur diskuteras i samhället och media, i skolan samt inom olika litteraturkretsar. 
Men frågan som är omdiskuterad och svår att definiera är vad som egentligen räknas som bra 
litteratur? Författaren Bengt Brodow skriver att det brukar påstås att ”populärlitteraturen odlar 
schabloner, stryker läsaren medhårs och harmoniserar verkligheten genom att alltid ha ett 
lyckligt slut.” (Brodow, 1996, s. 208) Men detta återfinns även inom finlitteratur. Brodow 
anser också att triviallitteraturen genom tiderna har stött på starkt motstånd bland lärare och 
det kan också återspeglas genom de olika existerande benämningarna som finns på 
litteraturen: kiosklitteratur, skräplitteratur och tantsnusk. Värderingen i dessa benämningar har 
en negativ innebörd och dessa kan kategoriseras som en andra klassens litteratur (Ibid.). 
 
Högskolelektorn vid Bislethögskolecenter, Anne-Kari Skardhamar diskuterar de fördelar och 
nackdelar som finns hos finlitteraturen respektive populärlitteraturen. Finlitteratur 
kännetecknas av en skapande författare som inte behöver följa fasta mönster och har rollen 
som upphovsman. Språket skiljer sig stilistiskt med att det inte är präglat av schabloner och 
fasta uttryck. För övrigt nämner Skardhamar att finlitteraturen blir värderad av 
litteraturkunniga kritiker. Skardhamar diskuterar även populärlitteraturens fördelar eftersom 
de fasta mönstren kan ge en slags trygghet till läsaren även om verklighetsuppfattningen ofta 
är förvriden och förenklad. Läsaren vet hur handlingen kommer att fortskrida och behovet av 
denna litteratur verkar finnas hos läsaren (Skardhammar, 1994). 
 
Litteraturforskaren Magnus Persson redogör för hur litteratursociologen Robert Escarpit för 
fyrtio år sedan delade in litteraturen i två av varandra oberoende kretslopp – ett bildat och ett 
populärt. Den bildade litteraturen var synonymt med den litteratur som diskuterades på 
kultursidor, universitet och skolor. Den hade en bildad läsekrets som förstod att uppskatta det 
estetiska värdet. Den populära litteraturen var däremot synonymt med triviallitteratur och som 
sådan var den utestängd från det bildade kretsloppets institutioner. Triviallitteraturen 
kännetecknades av standardisering och den krävde inte ”en estetiskt fostrad publik” (Persson, 
2002, s. 11). Vidare beskriver Persson hur dessa skilda kretslopp numera har blivit mer 
flytande. Det blir svårare och svårare att kategorisera respektive kretslopps läsare:  
 

Populärlitteraturen har, liksom masskulturen i stort, börjat tränga in på 
kultursidorna och tilldrar sig ett stadigt ökande intresse från olika akademiska 
discipliner som ett seriöst och utmanade forskningsfält. Litterär och kulturell 
normbildning har fråntagits sitt drag av självklarhet och naturlighet och det är 
inte längre någon enkel uppgift att se var skiljelinjerna i kulturen går med 
hjälp av traditionella distinktioner mellan ’högt’ och ’lågt’, ’fint’ och 
’populärt’, ’avantgarde’ och ’masskultur’. (Persson, 2002, s. 11f) 
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Persson skriver att begreppen masskultur och populärkultur ges olika tolkningar av olika 
aktörer, oftast används de som synonymer. Vidare menar Persson att benämningen 
populärkultur ger en mer positiv klang än masskultur (Persson, 2002). 
 
Redan under 1800-talet gavs kritiken mot populärkultur en könsdimension då den förknippas 
med kvinnan. Vissa författare och litteraturkritiker identifierar explicit ”massan” med kvinnor 
och masskulturens publik ges egenskaper som emotionell, irrationell och passiv. Kvinnlighet 
och underlägsen smak förknippas med masskulturens publik och Persson i sin tur ger ett 
flertal exempel på hur olika författare och kritiker mer eller mindre explicit identifierar 
masskulturens publik med kvinnan (Ibid.). Persson refererar till författaren Lisbet Larsson 
som i sin tur hävdar att kvinnors läsande, identifikatorisk läsning präglad av närhet och 
inlevelse, ständigt har förkastats av forskningen. Detta till förmån för den distanserade och 
analytiska läsningen som lika ständigt idealiserats av, företrädesvis, manliga litteraturforskare. 
Men trots att gränserna blir allt mer flytande mellan ”högt” och ”lågt” menar Persson att 
kulturen fortfarande präglas ”av hierarkier, både ur ett estetiskt och ur ett sociologiskt 
perspektiv” (Persson, 2002, s. 335). 
 
Anna Williams, filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, skriver också 
om företeelsen populärlitteratur i ett genus- och historieperspektiv men med författaren i 
fokus. Williams menar att svensk kanontradition utgörs av en manlig författarelit såväl som 
av en genreelit. Kvinnor har historiskt sett oftare skrivit i lågstatusgenrer som barnlitteratur 
och populärlitteratur. Kvinnors romaner marginaliserades medan männen omformades till en 
högkulturell genre. Trots stora marknadsframgångar för många kvinnor, eller kanske just 
därför, är det ett fåtal kvinnliga författare som ingår i en traditionell litterär kanon under 1900-
talet. Williams menar att ”Kanske bottnar det i myten om att författaren eller konstnären inte 
kan vara samtidigt stor konstnär och populär [– – –] antingen är man det litterära geniet, eller 
så säljer man” (Williams, 1997, s. 31). Williams refererar till författaren Paul Lauter som i sin 
tur menar att de kvinnliga författarna ofta inte passar in i denna modell och därför reduceras 
till att förknippas med genrer som benämns som massmarknads- eller populärlitteratur (Ibid.). 
 
2.2 Klassiker 
En definition av vad en klassiker är ges av Nationalencyklopedin: ”författare (eller annan 
konstnär) som har skapat verk med allmänt erkänt bestående värde” (www.ne.se). Exempel 
som ges är de svenska författarna Tegnér och Runeberg. I essän Vid Romanens fötter 
definierar författaren Ruth Halldén begreppet klassiker som verk ”som har dyrkats av en viss 
äldre generation i låt oss säga ett halvt sekel” och äldre böcker som har hållit sig kvar på 
marknaden i två tusen år. Halldéns skäl till att hon läser klassiker är att hon föredrar de allra 
bästa kornen av litteratur som redan sovrats under flera år och detta underlättar urvalet bland 
litteraturens enorma utbud (Halldén, 1997, s. 7). Enligt Brink har klassikerbegreppet många 
påtagliga likheter med kanonbegreppet men är inte synonymt med detta. Brink påtalar att 
begreppet kanon kan användas om en större grupp av författare medan klassiker kan användas 
vid benämning av en individuell författare eller verk (Brink, 1992). De verk som klassats som 
klassiker fungerar därmed som en av byggstenarna i en litterär kanon. 
 
2.2.1 Klassikers funktion i skolan 
Brodow behandlar ett antal möjliga argument för att motivera till läsning av klassisk litteratur 
i skolan. Författaren framför att den klassiska litteraturen är viktig för att den tillhör vårt 
kulturarv och bör förvaltas och föras vidare. Förutom att den ger läsaren ett kulturellt kapital 
och bildningsvärde har klassisk litteratur också gett prov på sin livskraft genom att bli läst och 
omtolkad under lång tid. Brodow påpekar också att klassiska verk berättar om äldre tiders 

http://www.ne.se
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ideal och leverne och är ofta mycket lätta att ta till sig på grund av att de innehåller klara 
renodlade och okomplicerade karaktärer och har tydliga konflikter. Han skriver dessutom att 
klassikerna ofta är spännande och fängslande för läsaren. Intresset för litteratur hos eleverna 
förändras under hela skoltiden och förmågan att förstå och få utbyte av klassiska verk ökar 
steg för steg. Brodow anser vidare att läraren bör diskutera litteraturval med eleverna. Risken 
är att elevers val skiljer sig markant från lärarens val av litteratur. Att då få eleverna att 
intressera sig för äldre litteratur, klassiker, kan vara svårt (Brodow, 1996). 
 
2.3 Varför är det viktigt att läsa? 
Författaren Bengt Brodow påminner lärare om hur viktig måldiskussionen är i skolarbetet. En 
inte helt ovanlig fråga från en elev kan lyda: Varför ska jag läsa den här ”skittråkiga” boken? 
Det är viktigt att kunna bemöta elevernas frågor och förklara syftet med ett arbetsmoment. 
Brodow anser att måldiskussionen ständigt ska hållas öppen och levande även om eleverna 
inte direkt ifrågasätter ett moment eller ett litteraturval. En öppen måldiskussion höjer elevens 
motivation och därmed även resultatet av momentet ifråga. Lärarens egen roll som förmedlare 
av litteraturens fördelar och av hur mycket den kan ge får inte underskattas. Läsning av 
skönlitteratur av olika slag ger en utveckling och mognad som är viktig både för den 
personliga utvecklingen som för ett framtida yrkesliv. Brodow beskriver ett antal kriterier som 
talar om varför det är viktigt att läsa texter/litteratur av olika slag: 
 

• Förbättra läsförmågan, genom att läsa snabbare får du som läsare ett bättre 
sammanhang i det du läser, läsförståelsen förbättras 

• Ordförrådet ökar 
• Förmågan att själv skriva korrekt och varierande ökar 
• Öka din kunskap om olika grupper i det svenska samhället och i andra kulturer; både i 

nutid och förr i tiden 
• Själva läsupplevelsen, både humor och spänning 
• Avkopplingen som en bra bok ger 
• Lära känna sig själv genom att leva sig in i diktade personers livsöden 
• Skapa beredskap inför ”vuxenlivet” 
• Kunna se kritiskt och reflekterande på olika slags litteratur 
• Orientera sig om olika författare i olika länder och deras inflytande 
• Orientera sig om kulturens och litteraturens utveckling 

 
Brodow anser att denna måldiskussion känns extra viktig inför ett moment med äldre litteratur 
där språket ofta känns ålderdomligt och det finns en del svåra ord. Att läsa skönlitteratur från 
olika tider och olika kulturer bidrar till allmänbildning och kunskap om människor skriver 
Brodow (Brodow, 1996). Vid läsning och bearbetning av det litterära arvet, äldre litteratur, 
betyder lärarens eget intresse en hel del för omfattningen och urvalet som görs i skolan. 
Författaren menar vidare att eleverna själva sällan frivilligt väljer att läsa äldre litteratur då de 
har svårt att se hur den ”kan ha relevans för deras egen personlighetsutveckling.” (Brodow, 
1996, s. 217) Här betonar Brodow hur ett lärarsamarbete kan främja arbetsmetoder och 
litteraturval när det gäller den äldre litteraturen. Lärare som samarbetar och söker äldre texter 
utanför de vanliga antologierna har en större möjlighet att framställa en användbar 
kulturarvslista (Brodow, 1996). 
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2.4 Ämnet svenska 
 
2.4.1 Litteraturens roll i svenskan under 1900-talet 
Thavenius skriver att under den senare delen av 1800-talet etablerades svenskämnet som ett 
eget ämne i alla skolformer. Denna etablering föregicks av en lång övergångsperiod bort från 
den härskande prästutbildningen, de klassiska språken och den religiösa kulturens inverkan på 
skolan (Thavenius, 1999). 
  
Thavenius beskriver hur första hälften av 1900-talet har kommit att kallas för 
litteraturundervisningens ”storhetstid” där reformen av läroverket år 1905 blev startskottet. 
Han menar vidare att det inte råder någon tvekan om att det fanns en stabil kanon under denna 
period. Den bestod av företrädesvis svensk 1700- och 1800-talslitteratur och präglades av 
idealism och nationalism. Kärnan bestod av Esaias Tegnér, Erik Gustav Geijer, Johan Ludvig 
Runeberg och Victor Rydberg. Denna kanon var synonym med ”vår” litteratur och ”vårt 
svenska” kulturarv (Thavenius, 1999, s. 125). Till denna kanon hörde också en fastlagd syn på 
dessa verk som gjorde att verken inte behövde tolkas, i denna äkta litteratur talade författaren 
direkt och oförfalskat till läsaren. Thavenius anser vidare att en ”kanon karakteriseras också 
av vad som inte ingår i den” (Thavenius, 1999, s. 124). Under den här perioden hade de då 
nutida författarna svårt att ta plats liksom de kvinnliga författarna. Vidare fanns inte heller 
plats för modernistisk eller experimenterande litteratur (Thavenius, 1999). 
 
Andra hälften av 1900-talet präglas av andra världskriget då efterkrigstiden sätter sina spår i 
det svenska samhället trots att Sverige inte var direkt indraget i kriget. Välfärdssamhället 
ställer större krav på att fler ska få ta del av kultur och utbildning. Demokratins ideal, skriver 
Thavenius, får en större påverkan både vad gäller skolan och arbetslivet. Samhället fjärmar 
sig från tidigare ideal som dikterats av överhetssamhället och som förts fram via läroverket. 
Allt fler går allt längre i skolan och Sverige går in i en tid som börjar kallas 
utbildningssamhället (Ibid.).  
 
Under 1960-talet genomgår hela skolväsendet i Sverige en förändring och detta resulterar, 
bland annat, i en mer enhetlig gymnasieskola, skriver Gun Malmgren, som undervisar och 
forskar vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. De tre skolformerna 
gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan slås samman till en gymnasieskola och 1970 får denna 
gymnasieskola en ny läroplan, Lgy 70. Den läroplan som föregår denna sammanslagning är 
Lgy 65. Kursplanen i svenska i Lgy 65 är konkret och utförlig och momenten motiveras och 
förklaras. Vidare bestod kursplanen av två delar; en för gymnasiets treåriga linjer och en för 
fackskolans tvååriga linjer. Dessa elevgrupper betraktas på olika sätt och skillnaderna blir 
tydliga i de olika delarna i kursplanen i svenska. Enligt Malmgren ger denna uppdelning två 
olika svenskämnen under sextio- och sjuttiotalet; ett ”högre” svenskämne för 
gymnasieeleverna och ett ”lägre” för fackskoleeleverna. Litteraturens ställning håller på att 
försvagas vilket förstärks ytterligare i och med införandet av läroplanen Lgy 70. Den 
läroplanen överger delvis tanken på en svensk kanon och antalet antologier ökar markant 
under sextio- och början av sjuttiotalet. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet hårdnar 
debatten kring det svenska kulturarvet. Bland annat menar författaren Lars Gyllensten att den 
svenska skolan medvetet undanhåller eleverna kulturarvet och dåvarande skolministern Bengt 
Göransson vill se ett mer gammaldags bildningsämne med språk- och kulturarv i centrum. 
Lgy 70 ersätts i början av 1980-talet med Supplement 80 och med den läroplanen får 
gymnasieskolan för första gången en gemensam kursplan i svenska. Den nya kursplanen utgör 
dock ingen större skillnad i praktiken gentemot tidigare kursplaner då den kan modifieras till 
stora delar. Kulturarvsdebatten fortsätter under 1980-talet men en viss förskjutning av fokus 
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till språkdelen gör att litteraturen får lämna plats för bland annat processkrivning (Malmgren, 
1999). 
  
Svenskämnet har under 1900-talet varit den svenska skolans centrala bildningsämne utan att 
för den skull ha varit en homogen företeelse. Ämnet har givits olika innehåll, funktion och 
form vid olika tider. Litteraturens roll har sett olika ut liksom huruvida svenska ska ses som i 
första hand ett språkämne eller ett litteraturämne. Thavenius anser att skolan åter befinner sig 
i en övergångstid då skriftspråk och litteratur har fått konkurrens av de nya medierna och det 
flerkulturella samhället förändrar undervisningens villkor (Thavenius, 1999).  
 
2.5 Styrdokument 
 
2.5.1 Nuvarande läroplaner 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994, Lpf 94, har skolan en skyldighet att se till att 
eleverna ska få en ”förtrogenhet med Sveriges kultur och historia” och påtalar att ”en trygg 
identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingsgrunder.” (www.skolverket.se) 
 
2.5.2 Kursplaner för ämnet svenska 
I nuvarande kursplan för ämnet svenska syftar utbildningen till att ”/…/ ge eleverna 
möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet /…/” (www.skolverket.se). Eleverna 
ska få lära känna olika författare och litteratur men kvantiteten eller kvaliteten av vad som ska 
läsas specificeras inte, vilket leder till större valfrihet för både läraren och eleven. Vikten av 
kulturarvet poängteras men begreppet definieras inte. Mål som utbildningen strävar mot är 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” (www.skolverket.se). Här har det förstnämnda citatet 
konkretiserats och begreppet kulturarv har preciserats till att avse skönlitteratur från olika 
tider och kulturer. Kursplanen nämner också att eleven genom lust och fantasi ska närma sig 
litteraturen (www.skolverket.se). 

Ytterligare mål som definieras med koppling till kulturarv och kanon är att eleverna ”får 
möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och 
att tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika 
tider” (www.skolverket.se). Detta citat påtalar att kanon och kulturarv har en central plats i 
undervisningen i svenska även om begreppet kanon aldrig nämns. 

Skolan ska sträva efter att eleverna ”utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt 
pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar förståelse för 
varför människor skriver och talar olika” (www.skolverket.se). Här påtalas vikten av att 
eleverna får en förståelse för det svenska språkets historia och utveckling. Denna förståelse 
kan man uppnå genom att läsa litteratur från olika epoker.  

I kursplanen för ämnet svenska vidgas kulturarvet ytterligare gällande kursen Svenska B: 

Läsning enligt elevernas önskemål ingår även i Svenska B, men litterära och 
andra texter fokuseras tydligare som kunskapskällor. Perspektivet vidgas 
ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I kursen accentueras 
starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande 
samhällsförhållanden. (www.skolverket.se) 

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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I kursen Svenska B är målet att eleverna ska fördjupa sig och vidareutveckla sina kunskaper 
från Svenska A. Fokus ligger på litterära texter och betonar läsning av texter som återger sin 
tid. Dessa kriterier och mål är anledningen till att undersökningen är lagd i Svenska B.  

 
2.6 Tidigare forskning 
 
2.6.1 Fristående verk historiskt sett 
I Lars Brinks doktorsavhandling Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i 
läromedel 1910-1945 har Brink undersökt läromedel i litteratur för gymnasieundervisningen. 
De tre stora urval som undersökningen inriktar sig på är: antologier, litteraturhistoriska 
läroböcker och fristående verk. När det gäller de fristående verkens roll i undervisningen 
kommer Brink fram till att efter år 1910 blev läsningen av de fristående verken allt vanligare i 
den svenska gymnasieundervisningen. Dessutom var skillnaden mellan skolorna ganska stora 
och urvalet blir också mer skönlitterärt efter år 1910. Det svenska litterära urvalet ökar också 
hela tiden fram till 1945 i förhållande till nordisk och övrig utländsk litteratur men i 
sammanhang av ökad läsning totalt och inte på grund av att läsning av nordisk och utländsk 
litteratur minskar (Brink, 1992). Enligt Brink ”spelar fristående verk en mindre roll i 
undervisningen än antologier och litteraturhistorier, oavsett om vi utgår från bestämmelserna, 
det dagliga arbetet eller examenssituationen” (Brink, 1992, s. 143) men de fristående verken 
ger ett större uttryck av aktivt val på grund av att de enskilda verken behandlas under en 
längre tid och de är också mer minimerande till antalet. Brink pekar också på skillnader från 
förr när det gäller valet av fristående verk. Numera påverkas valet mer av lärarens och 
elevernas beläsenhet och av gruppens samlade intresse när det gäller litteratur. Tillgången är 
ytterligare en faktor som påverkar valet av litteratur. Ett visst urval av litteratur har på grund 
av skolans ekonomi och tillgången på passande litteratur till rimligt pris dessutom påverkat 
undervisningen genom till exempel klassuppsättningar. Föreningen mellan en konservativ 
utgivningspolitik och en konservativ litteratursyn leder på samma sätt enligt Brink till en 
konservativ influerad läsning (Brink, 1992). 
 
2.6.2 Litteraturens liv i möten med läsare i ett socialt sammanhang 
Bengt-Göran Martinssons doktorsavhandling Tradition och betydelse handlar om hur 
litteraturens liv ter sig i möten med läsare verksamma i ett konkret socialt sammanhang. 
Forskarens fokus ligger på gymnasiets litteraturundervisning under åren 1865-1968 med 
utgångspunkt i ett källmaterial av studentuppsatser som behandlar litterära ämnen 
(Martinsson, 1989). Martinsson skriver att hans främsta skäl till val av detta 
undersökningsobjekt är att ”denna undervisnings främsta syften är (var) att vidareförmedla en 
bestämd litteratur, ibland kallad det litterära arvet, genom att väcka den till liv och göra den 
till en angelägenhet för nya läsargenerationer” (Martinsson, 1989, s. 10). Att 
litteraturundervisningen har förmedlat en litterär tradition anser Martinsson som självklart 
men frågar sig om detta är den enda form av tradition som är relevant när man vill förklara 
avbrott och kontinuitet i relation till skolans litteraturundervisning. Att skolan har en stor roll i 
bevarandet av kanontraditionen är tydligt och litteraturforskare som Brink och Martinsson 
belyser detta ifrån olika synsätt i sina avhandlingar om litteratur.  
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3 Metod 
 
3.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av både intervjuer, kvalitativ metod, och enkäter, kvantitativ metod 
i vår studie. Judith Bell, professor vid Nottingham University i Storbritannien, skriver att det 
finns skilda perspektiv och traditioner vid val av olika metoder vid insamlande av 
information. Forskare som är kvantitativt inriktade samlar in fakta och fördjupar sig i att 
studera relationer mellan olika uppsättningar av fakta. De ger kvantifierbara och om möjligt 
även generaliserbara slutsatser. Medan forskare som tillägnar sig ett kvalitativt perspektiv är 
mer intresserade av att få kännedom om hur människor upplever sin värld (Bell, 2000). Något 
förenklat kan en kvantitativ studie användas när något ska mätas eller en frekvens ska anges. 
En kvalitativ studie används för att undersöka till exempel ett handlingsmönster eller 
människors sätt att resonera eller reagera enligt Jan Trost, professor i sociologi vid Uppsala 
universitet (Trost, 2001). Vi valde att kombinera dessa metoder för att samla in rådata. För att 
nå syftet med uppsatsen utförde vi en enkätundersökning bland gymnasieelever för att få ett 
bredare material att analysera och genom detta få elevernas attityder kring litterär kanon. 
Vidare genomfördes fyra intervjuer med svensklärare för att få ett djupare perspektiv och 
även få lärarnas inställningar till våra forskningsfrågor. Anledningen till att vi inte valde att 
intervjua elever var för att begränsa studiens storlek. 
 
3.2 Kombinerad studie 
Författarna Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang skriver att en kombination av olika 
metoder många gånger är en klar fördel. Det finns enligt dem ingen grund att anse att ett enda 
angreppssätt att tolka omvärlden är det rätta och enda sättet. De metodiska redskapen, 
kvalitativa och kvantitativa har båda nackdelar och fördelar var för sig och genom en förening 
kan dessa ta ut varandra. Genom att kombinera intervjuer och enkäter blir bilden sannolikt 
mer nyanserad och helhetsinriktad (Holme & Solvang, 1991). Författaren Bell framhåller 
också att varje perspektiv har sina starka och svaga sidor och utesluter inte att forskare kan 
frångå de tillvägagångssätt som normalt förknippas med metoden i fråga (Bell, 2000). 
Anledningen till valet av en kombinerad studie var att vi ville få gymnasieelevernas 
uppfattning om begreppet litterär kanon på ett bredare plan än vad enbart intervjumetoden 
skulle ge. Vi ansåg att en kombination förhoppningsvis skulle ge en mer nyanserad bild av 
studien. 
 
3.3 Enkäter  
Trost skriver att enkätundersökningar ofta är av slaget standardiserade datainsamlingar. En 
hög grad av standardisering innebär att frågorna och situationen är desamma för alla 
svarande/intervjuade. Som forskare är det viktigt att sträva efter att ge de svarande samma 
yttre omständigheter och en likvärdig presentation av mätinstrumentet.   
 
Vad gäller företeelsen strukturering beskriver Trost två olika betydelser i sammanhanget 
datainsamling. Den ena betydelsen är när frågorna i ett formulär har fasta svarsalternativ 
vilket ger en strukturerad undersökning medan öppna svarsalternativ ger en ostrukturerad 
undersökning. Den andra betydelsen av strukturering i dessa sammanhang handlar om i vilken 
grad en datainsamling behandlar ett enda ämne, helheten istället för enskilda frågors 
svarsalternativ. Ett frågeformulär som behandlar ett enda ämne har en hög struktur enligt 
denna andra betydelse vilken Trost föredrar. Vidare skriver Trost att frågorna i en enkät ska 
konstrueras på ett enkelt och lättbegripligt språk, till exempel genom att undvika svåra 
facktermer och att vara konsekvent i språkbruket. Frågorna ska också vara lätta att förstå och 
inte för långa. Vidare ska frågorna ha betydelse för undersökningen och ha en genomtänkt 
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ordningsföljd. Trost föredrar enkätfrågor med fasta svarsalternativ. Dessa frågor är lättare att 
sammanställa och svarsbenägenheten är normalt större än vid öppna frågor. Vidare kan öppna 
frågor ge forskaren problem med att tyda enkätpersonens handstil (Trost, 2001).    
 
Bell menar att en ”enkät är en bra metod för att samla in en viss typ av information på ett 
snabbt och förhållandevis billigt sätt – under förutsättning att svarspersonerna kan läsa, att de 
tolkar frågorna på i stort samma sätt som man själv och att forskaren är tillräckligt 
disciplinerad för att utelämna alla onödiga frågor.” (Bell, 2000, s. 103) Enkätmetoden kan ses 
som ett snabbt sätt att samla in information men metoden är mer komplex än så. Metoden 
kräver mycket struktur och planering från utformning av enkäten till insamlandet och 
analysen enkäten. 
 
3.3.1 Enkätgenomförandet 
Vår enkät kan benämnas ha en hög grad av standardisering och en varierad grad av 
strukturering. Våra frågor handlar inte enbart om litterär kanon utan även om svenskämnet i 
allmänhet och svensk litteraturhistoria. Det är inte helt lätt att fastslå graden av struktur, enligt 
det sätt som Trost föredrar, eftersom frågorna/ämnena i allra högsta grad gränsar till varandra. 
Vi valde att formulera majoriteten av frågorna med fasta svarsalternativ och endast ett fåtal 
med öppna svar. I vårt fall innebar det att samtliga elever, fyra klasser, fick svara på samma 
frågor och att de befann sig i klassrumsmiljö. Vårt mätinstrument var givetvis likadant för alla 
elever. Tidsintervallet för att fylla i enkäten uppskattas till ungefär fem till tio minuter och 
därefter samlades enkäterna in. 
 
3.4 Intervjuer 
Professor Steinar Kvale beskriver och sammanfattar metoden kvalitativa intervjuer med att 
säga att:”the qualitative research interviews attempts to understand the world from the 
subjects’ points of view, to unfold the meaning of peoples’ experiences, to uncover their lived 
world prior to scientific explanations.” (Kvale, 1996, s. 1) Enligt Kvale kan intervjuer ses som 
ett dagligt samtal där en speciell teknik används vid frågorna som ställs och intervjuerna är 
fokuserade vid ett speciellt tema som intresserar båda parterna. Forskaren och intervjuarens 
mål är att söka kvalitativ och inte kvantitativ kunskap. Erfarenheterna och kunskapen utifrån 
intervjuerna beskriver speciella och nyanserade situationer och forskaren strävar inte efter att 
generalisera data. Intervjuarens roll är att urskilja och klargöra kunskapen så långt som det är 
möjligt (Kvale, 1996). 

Kvale diskuterar även en motsättning som kan finnas bland många forskare när det gäller 
intervjuer som forskningsmetod, nämligen objektiviteten. Hur kan samtalen ses som 
trovärdiga när de kan tolkas på många olika sätt? Kvale förklarar dock närmare att det inte är 
frågan om subjektiva eller objektiva förklaringar utan att det handlar om intersubjektiv 
interaktion. Det finns ett flertal definitioner på begreppet objektivitet, menar Kvale, vilket gör 
det svårt att karakterisera intervjumetoden som vare sig objektiv eller subjektiv (Kvale, 1997). 
En intervju kan inte sägas vara vare sig objektiv eller subjektiv; kärnan består istället av en 
intersubjektiv interaktion. Inom samhällsvetenskapen har objektivitet likaställts med 
intersubjektivitet, det vill säga ett påstående uttrycker intersubjektiv giltig kunskap om det 
godtas (accepteras som sant eller sannolikt) och har prövats med hjälp av procedurer eller 
metoder som i princip kan användas av flera, eller i idealfallet av vem som helst (www.ne.se). 

 

http://www.ne.se
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Ju högre grad den standardiserade intervjun är, desto lättare är det att ordna och fastställa 
kvantiteten av resultaten. Att lämna en viss frihet till den intervjuade är av betydelse men en 
viss struktur är också av vikt eftersom det ger i någon mån en garanti för att de ämnen eller 
teman kommer med i intervjun (Bell, 2000).  

Då vårt övergripande syfte är att undersöka attityder till litterär kanon kändes det relevant 
med även en kvalitativ del i vår undersökning. Trost beskriver att vill man försöka förstå hur 
människor resonerar eller urskilja ett handlingsmönster är en kvalitativ studie att föredra 
(Trost, 2001).  
 
3.4.1 Intervjugenomförandet 
Vi valde att intervjua de fyra svensklärarna vid respektive arbetsplats i ostörda lokaler. 
Författarna Holme och Solvang beskriver intervjusituationen som en krävande metod och 
framhåller vikten av att personen som ska intervjuas informeras om arbetet och att deltagandet 
är absolut frivilligt för att en nödvändig tillit kan skapas i intervjusituationen (Holme & 
Solvang, 1991). Av hänsyn till detta har vi givetvis i förväg frågat om de vill bli intervjuade 
och påpekat att anonymitet råder. Lärarna har även fått information om intervjuns 
tillvägagångssätt och intervjufrågorna i förväg för att de ska kunna vara förberedda på ämnet 
svensk litterär kanon. Kvale har formulerat en lista över krav som ställs på intervjuaren för att 
vara framgångsrik. Intervjuaren ska vara insatt och känna till intervjuns fokus i detalj. 
Intervjun ska även vara strukturerad, det vill säga att intervjuaren beskriver syftet, inleder och 
avslutar intervjun. Tydlighet vid att använda korta enkla frågor och att vara hänsynstagande 
vid att låta den intervjuade tala till punkt och tolererar pauser. Vi utgick ifrån dessa råd när vi 
planerade och genomförde intervjun (Kvale, 1996).  Eftersom vi valde att använda oss av en 
mer ostrukturerad form av intervju men dock med ett frågeformulär att följa valde vi att 
använda oss av bandspelare för att underlätta analysarbetet och ha möjlighet att återgå till 
samtalet. I andra hand använde vi oss av det verktyget för att ha möjlighet att ledigare föra ett 
samtal utan att känna press av att hinna dokumentera. Intervjupersonerna godkände också 
användning av bandspelare. Bell poängterar också vikten av att ha svarspersonens tillåtelse 
vid detta (Bell, 2000).  
 
3.5 Urvalsgrupp 
Enkätundersökningen riktades till elever i gymnasieskolan som läser Svenska B. Vi valde att 
undersöka två utvalda gymnasieskolor i två närkommuner i Norrbotten för att få ett bredare 
perspektiv. De två undersökta skolorna kommer att benämnas i arbetet som skola 1 och skola 
2. Totalt undersöktes fyra klasser i yrkesförberedande program. På skola 1 består de två 
undersökta klasserna av uteslutande pojkar medan klasserna på skola 2 består av enbart 
flickor. Totalt medverkade 62 elever i enkätundersökningen. Anledningen till att vi valde att 
inrikta oss på kursen Svenska B var för att tonvikten av litteraturundervisningen är lagd under 
denna kurs och en eventuell kanon är mer framträdande.  
 
När det gällde lärarna utfördes intervjuerna med fyra svensklärare verksamma inom 
gymnasieskolan. Dessa lärare är personer vi har kommit i kontakt med under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Tre av lärarna arbetar på skola 1 och den fjärde 
arbetar på skola 2. Två av lärarna, A och D, har varit verksamma mellan 15-17 år medan de 
andra två lärarna, B och C, har varit verksamma i fem år. Samtliga intervjuade lärare är 
kvinnor.  
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3.6 Bortfall 
Vid genomförandet av enkätundersökningen var två elever från skola 1 inte närvarande och 
från skola 2 var totalt åtta elever inte närvarande. Totala bortfallet för undersökningen var 14 
procent. Enligt Trost (2001) hamnar bortfallet inom marginalen för vad som är acceptabelt. 
Av de 62 besvarade enkäterna var två stycken oseriöst ifyllda och är ej medräknade i 
resultatredovisningen och behandlades som internt bortfall. Sammanlagt behandlas 60 
elevenkäter i resultatet. Inget bortfall skedde i intervjuerna. 
 
3.7 Undersökningens upplägg och bearbetning 
Vi lät eleverna svara på en enkät (se bilaga 2) där majoriteten av frågorna hade fasta 
svarsalternativ och några var av typen öppna frågor. Dessa enkäter fick eleverna svara på utan 
förberedelse. Både elever och lärare informerades om såväl syfte som användningsområde 
gällande denna undersökning och att anonymitet rådde. Vi genomförde enkätundersökningen 
var för sig i två klasser vardera.  
 
Inför lärarintervjuerna fick lärarna ta del av intervjuunderlaget i förväg (se bilaga 1). Vi ville 
att de skulle ges möjlighet att reflektera över våra frågeställningar för att kunna lämna så 
utförliga svar som möjligt. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och genomförde två var. 
(Carina intervjuade lärare A och C medan Monica intervjuade lärare B och D). 
 
Bearbeting av enkäterna inleddes med att det insamlade materialet, rådatan, räknades och 
strukturerades fråga för fråga. Svaren utifrån de fasta svarsalternativen räknades och 
summerades. Gällande de öppna frågorna valde vi att räkna och även kategorisera enkätsvaren 
utifrån de teman som uppstod vid bearbetningen av materialet. Göran Ejlertsson, docent i 
samhällsmedicin, menar att vissa teman ofta återkommer hos respondenterna och därför är 
kategorisering att föredra (1996).  
 
Vi valde att visa den bearbetade enkätdatan i form av stapeldiagram vid frågorna med fasta 
svarsalternativ för att tydliggöra och underlätta för läsaren. Därefter valde vi även att visa 
resultatet omarbetat till procenttal, även detta för att underlätta tolkningen av undersökningen. 
Anledningen till att vi valde att både visa stapeldiagram i antal och även i procent var för att 
läsaren av uppsatsen själv skulle kunna se att rådatan stämmer och att kunna kontrollera 
beräkningarna vi gjort. 
 
Vad gäller intervjuerna inleddes bearbetningen med att varje intervju transkriberades och en 
första sammanställning av råmaterialet gjordes. Enligt Kvale (1997) bör en klarläggning av 
materialet göras för att undvika överflödigt material såsom avvikelser och upprepningar. Efter 
bearbetningen av materialet skedde ett urval, varvid några intervjufrågor valdes ut efter syftes 
frågeställningar och några vid frågor där fylliga svar erhållits.  
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4 Resultat  
 
I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen bland eleverna och resultatet av 
intervjuerna bland lärarna. I den första delen redovisas enkätundersökningen och i den andra 
delen redovisas intervjuerna. 
 
4.1 Resultat och analys av enkäter 
De kvantitativa resultaten visas dels i form av stapeldiagram och dels i löpande text. Varje 
enkätfråga (se bilaga 2) kommer att redovisas enskilt med resultat följt av analys. Totalt har 
60 elever varav 28 pojkar och 32 flickor svarat på enkätundersökningen. Birgitta Rudberg, 
lektor i pedagogik för lärarutbildningen vid högskolan i Stockholm beskriver i boken Statistik 
att tecknet n står för totala antalet data, i detta fall antal svaranden (elever) som svarat på 
undersökningen. Vid varje tabell framgår antalet svaranden med n i resultatet (Rudberg, 
1993). För att underlätta läsningen av resultatet visas enkätfrågorna dels med tabell där antal 
elever anges och dels i procent under tabellen. Detta för att läsaren av arbetet själv ska kunna 
se exakt hur många elever som har givit respektive svar och för att snabbt kunna läsa 
resultatet med hjälp av procent. Vi valde också att vidareutveckla resultatet genom att jämföra 
pojkars och flickors enkätsvar eftersom vi i efterhand såg att klasserna var renodlade pojk- 
och flickklasser och för att det kunde vara intressant att visa. 
 
Enkätens första fråga behandlar elevernas intresse av att känna till Sveriges historia. 
Resultatet presenteras nedan i figur 1.  

Fråga 1: Tycker du att det är viktigt att känna till Sveriges historia?
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Figur 1. Elever (n = 60) Gymnasieelevers intresse av att känna till Sveriges historia. 

Av svaren framgår det att de flesta eleverna tycker att det är viktigt att känna till Sveriges 
historia. Majoriteten av eleverna, 54 procent, har svarat Delvis och 39 procent av eleverna har 
svarat Ja. Det är endast 8 procent som har svarat Nej. Vidare är det dessutom bara pojkar som 
har svarat Nej, 18 procent. Vid svarsalternativet Delvis är både pojkarna och flickorna 
förhållandevis jämna i sin uppfattning. Vid jämförelse mellan pojkar och flickor verkar 
flickorna mer positiva till ämnet eftersom 53 procent har svarat Ja mot pojkarnas 21 procent. 
Ingen flicka har angett svarsalternativ Nej. Sammanfattningsvis kan denna fråga visa på att 
eleverna tycker att Sveriges historia är viktig att känna till. Det är endast 8 procent av eleverna 
som inte tycker det är viktigt. En skillnad som kan ses är att 53 procent av flickorna har svarat 
att det är viktigt med historia medan pojkarna verkar mer negativa till frågan. 
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På enkätfråga 2, om vikten av att känna till Sveriges litterära historia, har majoriteten av 
eleverna svarat Nej eller Delvis. Det är 33 procent av eleverna som inte tycker att det är 
viktigt att känna till Sveriges litterära historia och har därför svarat Nej medan 57 procent av 
eleverna har svarat att det är Delvis viktigt. Det är endast 10 procent som har svarat Ja på 
frågan om det är viktigt att känna till Sveriges litterära historia. Pojkarna verkar vara mer 
negativa i sin uppfattning i frågan då 68 procent har svarat Nej och inte en enda pojke har 
svarat Ja. Detta att jämföra med flickorna där 19 procent har svarat Ja. Endast 3 procent av 
flickorna har svarat att det inte är viktigt att känna till Sveriges litterära historia. Resultatet 
presenteras nedan i figur 2. 

Fråga 2: Är det viktigt att känna till Sveriges litterära historia?
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Figur 2. Elever (n = 60) Gymnasieelevers intresse av att känna till Sveriges litterära historia.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet i figur 2 att det enligt elevernas attityder verkar vara 
mindre viktigt att veta. I relation till första frågan verkar eleverna mer positiva till att känna 
till Sveriges historia än till att känna till Sveriges litterära historia. Det är enbart flickorna som 
har svarat Ja på denna fråga.  
 
På frågan om eleverna tycker att ämnet svenska är viktigt visar resultatet att 70 procent  
av eleverna tycker att det är viktigt med ämnet svenska och 23 procent tycker att det är delvis 
viktigt. Resultatet presenteras nedan i figur 3. 

Fråga 3: Tycker du att ämnet svenska är viktigt?
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Figur 3. Elever (n = 60) Relevansen av ämnet svenska enligt gymnasieelever. 
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Det är endast 7 procent av eleverna som har svarat att de inte tycker det är viktigt med 
svenska. Majoriteten av eleverna tycker det är viktigt med ämnet svenska. En intressant 
aspekt är att 91 procent av flickorna tycker det är viktigt med ämnet svenska i förhållande till 
pojkarna där 47 procent har svarat Ja. Resultaten visar också på att det är bara pojkar, 14 
procent, som anser att ämnet svenska inte är viktigt. Det är 9 procent av flickorna som tycker 
att det är Delvis viktigt med ämnet svenska medan det är 39 procent av pojkarna som har valt 
svarsalternativet Delvis. Resultatet visar att huvudparten av eleverna har uppfattningen att 
ämnet svenska är viktigt. Tänkvärt att reflektera över är att 91 procent av flickorna är positiva 
till ämnet svenska i förhållande till pojkarna där svaren är relativt jämnt fördelade över de tre 
svarsalternativen.  
 
På frågan om elevernas kännedom gällande begreppet litterär kanon visar det sig att de flesta 
elever inte vet eller har hört begreppet litterär kanon förut. Totalt har 88 procent av eleverna 
besvarat enkätfrågan med Nej och endast 12 procent har angett att de har hört begreppet. 
Ingen elev har angivit svarsalternativ Ja och därför inte heller angett någon förklaring i 
anslutning till detta. Samtliga pojkar, 100 procent, har svarat Nej på frågan om de känner till 
begreppet litterär kanon. Det är endast flickor, 22 procent, som har angett att de har hört 
begreppet förut. Resultaten påvisar att majoriteten av eleverna inte känner till begreppet 
litterär kanon. Ingen elev har svarat Ja på denna fråga och de fåtal elever som har hört 
begreppet, 12 procent, var enbart flickor. Resultatet presenteras nedan i figur 4. 

Fråga 4: Känner du till begreppet litterär kanon?
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Figur 4. Elever (n = 60) Gymnasieelevers kunskap gällande begreppet litterär kanon. 
 
På frågan om elevernas attityder till att det är viktigt att läsa äldre svensk litteratur visar 
svaren att 52 procent av eleverna har svarat Delvis och att 38 procent har angett 
svarsalternativ Nej. Det är enbart 10 procent som tycker det är viktigt att läsa äldre svensk 
litteratur. Resultatet visas nedan i figur 5. 
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Fråga 5: Tycker du det är viktigt att läsa äldre svensk litteratur (klassiker)?
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Figur 5. Elever (n = 60) Gymnasieelevers attityder till vikten av att läsa äldre svensk litteratur. 
 
Vid en jämförelse av pojkar och flickor på fråga 5 har 61 procent av pojkarna svarat Nej mot 
flickornas 19 procent. Däremot har 66 procent av flickorna svarat att de tycker att det är 
Delvis viktigt gentemot pojkarna där 36 procent har svarat Delvis. Även i denna fråga visar 
det sig att majoriteten av eleverna tycker det är delvis viktigt att läsa äldre svensk litteratur. 
Men hela 38 procent av eleverna tycker inte det är viktigt att läsa klassiker.  
  
På den öppna frågan (se fråga 6) om eleverna kunde nämna någon äldre svensk klassiker som 
de mött under gymnasietiden lämnade 55 procent av eleverna blankt eller skrev svar av typen 
”vet ej, kommer inte ihåg” medan 45 procent av eleverna har namngett en eller två titlar. 
August Strindbergs Fröken Julie var den mest frekvent förekommande titeln, 20 procent av 
enkäterna, medan det i övrigt förekom ett flertal olika titlar. Andra exempel på namngivna 
verk är Vilhelm Mobergs Utvandrarna och Invandrarna och Hjalmar Söderbergs Pälsen. Tre 
elever, 5 procent, namngav utländska verk. Till exempel: Skriet från vildmarken och 
Skattkammarön. Mer än hälften av eleverna, 55 procent, kunde inte namnge någon äldre 
svensk klassiker som de mött under gymnasietiden.  
  
Vid fråga 7, en öppen fråga, om varför eleverna tror att skolan trycker på betydelsen av att ta 
del av äldre svensk litteratur/kulturarv lämnade 42 procent av eleverna blankt eller skrev svar 
av typen ”vet inte”. Den andra hälften av elevgruppen, 58 procent, har skrivit svar av typen 
”tillhör allmänbildningen”, ”förstå utvecklingen historiskt sett”, ” får inte glömmas bort”, 
”viktigt” och ”bra att känna till”. Pojkarna är något överrepresenterade, 56 procent, i gruppen 
som svarade ”blankt/vet inte”. Vidare fanns ett par svar av typen ”i brist på annat” och 
”skolan är gammalmodig” som är inräknade i gruppen som avgett svar. Utifrån elevernas svar 
på denna fråga kan olika faktorområden anas, tillhör allmänbildningen, förstå utvecklingen 
historiskt sett, viktigt och bra att känna till.  
 
På frågan om vilken typ av läromedel som eleverna mest möter i ämnet svenska var 
fördelningen mellan de tre alternativen, antologier, klassiker och populärlitteratur tämligen 
jämn, likaså fördelningen mellan flickor och pojkar. Vilken typ av läromedel som eleverna 
upplever används mest i svenskan är klassiker som fick 22 svar följt av antologier, 18 svar 
och populärlitteratur som fick 17 svar. En elev har inte angett något svarsalternativ vilket 
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resulterade i en blank röst. Fler svarsalternativ har angetts i ett fall därför redovisas resultatet 
endast i antal svar och ej i kombination med procent. Resultatet presenteras nedan i figur 6. 

Fråga 8a: Vilken typ av läromedel/litteratur upplever du används mest i svenskan?
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Figur 6. Elever (n = 60) Gymnasieelevers uppfattning om läromedels användning i ämnet svenska. 
 
Klassiker används mest enligt eleverna i svenskundervisningen tätt följt av läromedlet 
antologier och populärlitteratur. Resultatet i figur 6 visar att vilken typ av läromedel/litteratur 
som används i skolan är tämligen jämnt när det gäller antal svar. Detta gäller även vid 
jämförelse mellan pojkar och flickors svar. 
 
På frågan om i vilken form eleverna upplever att litteraturen till största del används i skolan 
visar resultaten (se fråga 8b) att litteraturläsning till största delen består i läsning av utdrag av 
texter. På detta svarsalternativ Läser utdrag har 31 svar angetts. De som angett att de läser 
mest hela böcker är 21 elever medan 11 stycken har angett att de ser mest film. 
Svarsalternativet Läser hela böcker skiljer sig åt när det gäller pojkar och flickor då fler 
flickor, 9 stycken, har angett att de Läser hela böcker. När det gäller alternativet Ser film är 
det tämligen jämnt mellan pojkar och flickor, det skiljer sig bara med ett svar. Fler 
svarsalternativ har angetts i tre fall därför redovisas resultatet endast i antal svar och ej i 
kombination med procent. Resultatet presenteras i figur 7 (se nästa sida). 
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Fråga 8b: I vilken form används/möter ni litteraturen till största del?
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Figur 7. Elever (n = 60) Gymnasieelevers uppfattning om i vilken form de möter litteraturen. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten i figur 7 att eleverna möter litteraturen till största del 
genom att Läsa utdrag, tätt följt av Läser hela böcker och alternativet Ser film. Någon större 
skillnad mellan flickor och pojkar verkar inte finnas i denna fråga. 
 
På enkätfråga 9 svarade en tydlig majoritet, 77 procent, bland både pojkar och flickor Nej på 
frågan om staten eller Skolverket ska upprätta en lista med böcker som alla elever ska läsa 
eller ta del av. Endast ett fåtal elever, 13 procent, Vill veta mer om ämnet och ännu färre 
svarade Ja, 10 procent. I övrigt är det förhållandevis jämnt mellan pojkarnas och flickornas 
svar i alla svarsalternativ: Ja, Nej och Vill veta mer. Endast 3 procent av pojkarna samtycker 
till att upprätta en lista och bland flickorna samtycker enbart 16 procent. Resultatet visar att 
eleverna inte tycker att en statlig lista med böcker att läsa eller ta del av är att föredra. 
Resultatet presenteras nedan i figur 8. 

Fråga 9: Tycker du att staten/Skolverket ska upprätta en lista med böcker som alla 
elever ska läsa eller ta del av?
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Figur 8. Elever (n = 60) Gymnasieelevers attityder till upprättandet av en statlig litteraturlista. 
 
Av resultatet i denna fråga kan det utläsas att eleverna inte vill ha en statlig lista som 
bestämmer bokvalet. Endast 13 procent vill veta mer kring ämnet för att kunna svara Ja eller 
Nej. 
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På fråga 10, om de kunde namnge några svenska författare eller verk lämnade 27 procent av 
eleverna blankt eller svarade ”vet inte” eller liknande på den öppna frågan. Resterande, 73 
procent, har namngett en eller flera författare. De mest frekventa författarnamnen är August 
Strindberg, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf och i någon mån Bellman. Vad gäller namngivna 
titlar var förekomsten tämligen låg. Några exempel fanns dock: Utvandrarna, Giftas och 
Röda rummet. I denna fråga är flickorna något överrepresenterade i gruppen ”blankt/vet inte” 
med sina 62 procent medan pojkarna står för 38 procent.  
 
På den avslutande frågan ”Tänk dig 100 år framåt! Vilka böcker från idag tror du kommer att 
ingå i framtidens litteraturundervisning?” har 43 procent av de svarande lämnat blankt eller 
svarat ”vet inte” eller liknande. Resterande 57 procent har föreslagit författarnamn som till 
exempel Liza Marklund, Jan Guillou, Mikael Niemi och titlar som och Ondskan, Gömda och 
Odjuret. Just Ondskan är mest frekvent då 17 procent av eleverna har förslagit den. En elev 
svarade ”om vi ens läser böcker om 100 år”. Fördelningen mellan pojkar och flickor i gruppen 
”blankt/vet inte” visar att det är 30 procent pojkar och 70 procent flickor som inte namngett 
någon titel eller författare. Däremot har pojkarna nästan uteslutande namngett Ondskan och 
pojkarna står för de 17 procent som namngett den. Flickorna är mer varierade i sina förslag på 
denna fråga. Författarna som angetts kan anses som populärförfattare med undantag för 
Mikael Niemi.  
 
4.2 Resultat och analys av intervjuer  
Samtliga fyra lärare fick intervjufrågorna en till två veckor i förväg via e-post och därmed 
hade de möjlighet att reflektera och förbereda sig inför intervjuerna (intervjufrågor, se bilaga 
1). Dessa utfördes i ostörda grupprum på respektive skola. Resultatet av intervjuerna 
redovisas nedan fråga för fråga i en sammanfattande form. Ett urval av intervjufrågornas 
redovisas här. De fyra lärarna benämns som lärare A, B, C och D i denna resultatdel.  

 
Vad anser du vara svensk litterär kanon? 
 
Lärare A och C gav uttömmande svar vilket resulterade i var sin lista med 15-20 
författarnamn. Urval av exempel som gavs var: Heliga Birgitta, Landskapslagarna, Bellman, 
Almqvist, August Strindberg, Moberg, Edit Södergran, Selma Lagerlöf, Per Lagerqvist och 
Moa Martinsson. Lärare A menar dock att det är svårt att enbart tala om en svensk kanon. 
Hon vill istället tala om en västerländsk kanon och nämner att verk som tillhör kanon ska vara 
något som funnits i århundraden. Lärare C gav en förklaring till varför vissa verk blir 
klassiker: böckerna har kvalitéer och ofta ett budskap, de håller genom tiderna och känns 
alltid aktuella. Exempel på sådana verk som lärare C nämner är: ”Vilhelm Moberg med 
Utvandrarna” och ”Selma Lagerlöf med Gösta Berlings saga”. Lärare B och D hade däremot 
svårt att räkna upp namngivna verk och var mer inne på att hela Sveriges litteraturhistoria är 
en sorts svensk kanon. De nämner också liksom lärare A och C: ”Strindberg, Bellman och 
Selma Lagerlöf” men de har svårt att nämna fler författare eller verk och nämner också ofta 
utländska författare.  
 
Hur förhåller du dig till litterär kanon? 
 
Lärare A anser att det är viktigt med litterär kanon för att det är ett kulturarv och för att den 
inte ska glömmas bort. Lärare A nämner också att vissa elever hittar klassikerna men många 
gör det inte och man får inte slarva bort litteraturundervisningen och inte heller göra det för 
lätt för eleverna. Lärare C har aldrig hört begreppet innan denna intervju och tror att mycket 
handlar om ett genuint intresse för litteratur och nämner vidare också allmänbildning som ett 
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skäl till att det är bra med litterär kanon. Genom att läraren har: ”ett genuint intresse för 
böcker gör det lättare att förmedla och det smittar av sig på eleverna”. Tre av fyra av de 
intervjuade, lärare B, C och D, berör vikten av att anpassa valet av litteratur efter den klass 
man undervisar.   
 
Vad skulle du vilja hinna med att bearbeta? 
 
Lärare A skulle vilja hinna läsa mer hela verk och nämner att det generellt sett är ”flera 
epoker som ska bearbetas” och på grund av det blir det tidsbrist. Lärare C nämner lyrik som 
något hon skulle vilja hinna med mer av. Lärare B nämner Stagnelius och hans dikter och 
även arbetarförfattarna medan lärare D nämner Almkvist och Fröding. Lärare B, C och D 
berör även vid denna fråga vikten av att anpassa litteraturval efter de elever de undervisar. 
Lärare D nämner dessutom betydelsen av att få eleverna att förstå den epok eller tid som 
verken skrevs i. 
 
Vad tycker du om förslaget att upprätta en slags statlig lista med titlar? 

 
Lärare A tycker att det kan vara ganska bra med en lista för att den ger riktlinjer men påpekar 
”att den inte ska vara för lång”. Vem som ska arbeta fram denna lista eller bestämma vilka 
verk som ska vara med berörs inte av lärare A. Lärare C anser att undervisningen kunde bli 
mer likvärdig i skolan än idag men poängterar att det också är en tolkningsfråga: ”är det bra 
att styra för mycket”? Lärare C nämner också att en statlig lista på ett sätt kan underlätta för 
lärarna, ”man vet vad som ska gås igenom”. Lärare B säger att det kanske inte skulle vara så 
tokigt, skulle kanske bli mer fokus på våra svenska författare då. Däremot tror hon inte på att 
skriva in titlar i läroplaner och kursplaner utan mer som en lista att ”luta sig mot”. Lärare B, C 
och D poängterar återigen att det är klassernas sammansättning som påverkar 
litteraturundervisningens val av material. 
 
Antologier kontra hela böcker? 
 
Lärare A föredrar att läsa hela verk men använder på grund av tidsbrist antologier. Lärare B 
och C nämner att de använder båda kategorierna i undervisningen. Lärare B använder 
antologier när det gäller språk- och litteraturhistoria och lärare D instämmer med lärare B som 
använder både antologier och hela verk. Lärare C nämner att med tanke på den 
elevsammansättning hon har fungerar antologier bättre men nämner att hon vill arbeta mer 
med hela verk. 
 
Vilka böcker från vår tid tror du kommer att ingå i framtidens litterära kanon? 
 
Lärare A nämner bland annat författarna Kerstin Ekman, Bruno K Öijer och Lars Gustavsson. 
Men hon tror även att Kristina Lugns dikter och framförallt hennes dramer kommer att ingå i 
framtidens kanon.  Lärare C tror att framförallt ungdomslitteraturen kommer att ingå i 
eftervärldens kanon och nämner ungdomsförfattarna Kristina Waldén och Peter Pohl. Hon 
säger att det särskilt kommer vara böcker som har ett tema som går över tiderna, t.ex. 
utanförskap. Lärare C nämner också en annan genre, kriminalromanerna med författarna 
Henning Mankell och Håkan Nesser. Lärare B, C och D nämner Ondskan av Jan Guillou.  
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5 Diskussion 
 
Inledningsvis diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet i förhållande till arbetet. 
Därefter diskuteras och analyseras resultaten från elevenkäterna och lärarintervjuerna och 
avslutningsvis behandlas pedagogiska erfarenheter inför framtiden och till sist förslag på 
fortsatt forskning. 
 
5.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, i enkät- och intervjuundersökningen är beroende av hur 
sanningsenligt informanterna har besvarat frågorna och hur vi har analyserat svaren. Vidare 
kan det sammansatta begreppet reliabilitet, enligt Trost, sägas bestå av fyra komponenter: 
kongruens, precision, objektivitet och konstans. Med kongruens menas likhet mellan frågor 
som avses mäta samma sak medan precision handlar om svarsregistrering; både hos en 
intervjuare och hur en svarande fyller i en enkät. Med komponenten objektivitet avses 
huruvida skilda intervjuare registrerar samma sak eller inte. Konstans mäter tidsaspekten med 
den förutsättningen att det som mäts inte ändrar sig i ett kortsiktigt perspektiv (Trost, 2001).   
Kongruensen bedömer vi som god då vi har använt samma mätinstrument (enkäten) vid 
enkätundersökningen och noggrant följt samma intervjumall vid de fyra intervjuerna. 
Precisionen får också benämnas som god eftersom bandspelare användes vid intervjuerna. Det 
hjälpmedlet, kombinerat med det faktum att vi tillsammans transkriberat och sammanställt 
resultatet, borgar för en hög objektivitet. Både enkät- och intervjuundersökningen 
genomfördes inom en tidsperiod av två veckor vilket betyder att konstansen får anses vara 
hög. 
 
Begreppet reliabilitet är relevant att använda vid en kvantitativ undersökning; när något ska 
mätas. Vår enkätundersökning hade avsikten att mäta huruvida elever som läser Svenska B 
känner till eller kan förklara begreppet litterär kanon. För att kunna tala om hög reliabilitet 
och en hög grad av standardisering krävs det att undersökningen är genomförd på så 
likvärdigt sätt som möjligt för alla svaranden. Vår undersökning får sägas uppfylla kraven på 
hög standardisering och en hög reliabilitet. Samtliga elever i de undersökta fyra klasserna 
fyllde i ett likadant mätinstrument (enkäten) och miljön var klassrumsmiljö i samtliga fyra 
fall. De fyra intervjuerna utfördes i ostörda utrymmen på informanternas arbetsplatser. 
Samtliga informanter hade möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna eftersom de fick ta 
del av frågorna i förväg.  
 
Graden av validitet eller giltighet mäter huruvida mätinstrumentet uppfyller det avsedda 
syftet. Frågor och svarsalternativ ska vara utformade för att tjäna syftet på ett relevant sätt 
(Trost, 2001). Själva kärnfrågan i vår enkät Känner du till begreppet litterär kanon? 
utformade vi med tre svarsalternativ Ja, Nej, Har hört begreppet. För att få en korrekt bild av 
elevernas kunskap kring detta begrepp kompletterades frågan med en uppmaning att vid 
svarsalternativ Ja skriva en förklaring med egna ord. Graden av validitet kan anses vara hög 
då enkätfrågorna tjänar vårt syfte med arbetet. Vad gäller validiteten av intervjuresultaten 
anser vi att vi fått tillförlitliga svar av informanterna (lärarna). Vi har fått en uppfattning om 
informanternas attityder till litterär kanon och införandet av en statlig litteraturlista. 
Informanterna gavs tillfälle att förbereda sig inför intervjuerna men det är dock svårt att mäta 
denna förberedelsetid och hur den har påverkat resultatet.  
 
5.2 Diskussion och analys 
Vårt syfte med arbetet var att undersöka attityder hos lärare och elever gällande svensk litterär 
kanon i gymnasieundervisningen. Genom att belysa både lärarens och elevens attityder kring 
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en litterär kanon blir perspektivet i undersökningen vidare. Styrdokumenten som skolan ska 
verka efter kan uppfattas som tvetydiga och luddiga så det finns en anledning att fundera över 
vilka värderingar och attityder som styr i skolan. Eftersom en litterär kanon räknas som en 
”måttstock” på vad som kan anses normerande och dessutom förmodas påverka nutidens 
litterära uppfattningar och värderingar är ämnet viktigt i forskningssammanhang enligt oss. 
En litterär kanon bildas enligt Brink genom urval och selektion av värderingar (Brink, 1992). 
Vi kan konstatera att den aktuella debatten om litterär kanon, som väckte vårt intresse för 
ämnet, verkar ha gått eleverna i vår undersökning tämligen spårlöst förbi. Ingen av eleverna 
kunde förklara begreppet skriftligt på den öppna frågan i enkätundersökningen, vår kärnfråga. 
Dock svarade sju elever, enbart flickor, att de hade hört begreppet. Orsakerna till att ingen 
elev känner till litterär kanon kan vara att begreppet inte är speciellt vanligt eller att andra 
begrepp används istället som till exempel klassiker.  
  
Denna omfattande kanondebatt har pågått under sommaren 2006, och pågår fortfarande, och 
den rör litteraturundervisningen i den svenska skolan. Dem det berör, nämligen eleverna, har 
enligt vår undersökning inte införlivats i eller tagit del av denna debatt. En av våra intervjuade 
lärare hade heller aldrig hört begreppet litterär kanon förut. Politiker och andra debattörer 
(litteraturforskare, kulturjournalister) känns ibland fjärmade från verkligheten och vardagen i 
skolan. En vidare debatt gällande själva svenskämnet där de direkt berörda innesluts vore att 
föredra. Hur ska svensktimmarna räcka till och vilka delar ska ingå och hur ska de värderas? 
Thavenius anser att svenskämnet står inför en övergångstid då fokus flyttas från litteratur- och 
språkdelen till de nya medierna (Thavenius, 1999). En fråga är och förblir hur skolan ska 
kunna få medel och verktyg att motivera elever till att intressera sig för en svensk litterär 
kanon. Brodow påvisar hur viktig måldiskussionen är i skolan. Som lärare måste man ha ett 
mål med sin undervisning och sina litteraturval och kunna visa eleverna hur den äldre 
litteraturen kan ha något att ge eleverna, hur de ska kunna identifiera sig med den äldre 
litteraturen till exempel (Brodow, 1996). Lärarens eget intresse av litteratur är av största vikt 
menar Brodow vidare. Läsning av olika typer av skönlitteratur ger en personlig utveckling, 
allmänbildning och förbättrar även läsförmågan och skrivförmågan med mera enligt Brodows 
kriterier. I enkätundersökningens fråga 6, en öppen fråga, ombads eleverna att förklara varför 
skolan trycker på vårt svenska kulturarv/äldre svensk litteratur. Här har drygt hälften av 
eleverna svarat i enlighet med ett antal av Brodows kriterier: tillhör allmänbildningen, viktigt 
att förstå utvecklingen historiskt sett, får inte glömmas bort med mera (Ibid.). I vår egen roll 
som svensklärare tycker vi att Brodows kriterier är viktiga och användbara i arbetet med 
litteratur. Dessa kriterier kan användas som ett verktyg för att få en bra och givande 
måldiskussion med eleverna i skolan kring att läsa äldre svensk litteratur. 
 
När det gäller redovisningen av enkätundersökningen valde vi att vidareutveckla resultatet 
genom att redogöra för skillnader mellan flickor och pojkar. Vi tyckte det skulle vara 
intressant att visa en jämförelse mellan pojkar och flickor. Flickorna verkar överlag mer 
positiva till skolan och undervisning och även till litterär kanon. Orsaker till detta kan vara att 
pojkarna som går ett yrkesprogram är mindre studiemotiverade när det gäller de teoretiska 
ämnena. En annan orsak som kan påverka resultatet är lärarnas roll i de olika klasserna.  
 
Majoriteten av eleverna verkar enligt enkätundersökningen tycka att det är viktigt att känna 
till Sveriges historia. Men på frågan om eleverna tycker det är viktigt att känna till Sveriges 
litterära historia verkar elevernas attityder vara mer negativa. Detta kan betyda att eleverna 
tycker att fokusen på litterär historia är mindre viktig. Det är möjligt att själva begreppet 
litterär känns abstrakt för de flesta elever i vår undersökning och därför kan de inte relatera till 
frågans innebörd. När det gäller attityden och uppfattningen om vikten av ämnet svenska, 
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visar resultatet klara tendenser på att ämnet är viktigt eftersom majoriteten av eleverna, 70 
procent, har svarat Ja. Endast 7 procent, det vill säga fyra elever har angett att de inte tycker 
att ämnet svenska är viktigt. 
 
När det gäller om eleverna kunde nämna någon svensk klassiker som de har mött i 
undervisningen visar resultatet att August Strindbergs Fröken Julie är den mest frekventa 
titeln. En faktor som kan ha påverkat eleverna i denna fråga är att den titel som de nämner är 
den de arbetade sist med i skolan. Andra exempel som nämns är Vilhelm Moberg med 
utvandrarserien och Hjalmar Söderberg med Pälsen. Däremot visar resultatet att de flesta 
elever (55 procent) svarade: ”vet inte” eller ”kommer inte ihåg”. Möjligen hade denna 
procentsats varit lägre om eleverna fått möjlighet att förbereda sig och ta del av frågorna i 
förväg. Både enkäterna och intervjuerna visar att August Strindberg och hans böcker hålls 
kanoniserade och levande i litteraturundervisningen. I inledningen av detta arbete citeras 
Röda Rummet; ytterligare ett (litet) bidrag till kanoniseringen av August Strindberg och hans 
verk.  
 
På frågan vilken typ av läromedel/litteratur och i vilken form eleverna möter litteraturen till 
största del visar resultatet klassiker tätt följt av antologier och populärlitteratur. Faktorer som 
kan ha spelat en roll vid fråga 8a och 8b kan vara läraren och elevernas arbetssätt och 
framförallt elevernas vana och snabbhet till att läsa hela böcker. En annan faktor som kan ha 
påverkat de olika valen är tidsbrist vilket försvårar möjligheten att i undervisningen hinna läsa 
hela böcker. Kursen Svenska B utformas inte på samma sätt i de undersökta klasserna utan 
elevsammansättningen styr arbetssätt och litteraturval. Vi kan konstatera att enkätfrågorna 8a 
och 8b blev något för lika i sin konstruktion. En intressant fråga hade varit vilka sorts texter 
eleverna själva föredrar att använda i undervisningen. Vidare var det inte helt tydligt för alla 
elever vad en antologi är. Vid själva enkättillfället framkom frågan ”Vad är en antologi?” 
vilken då besvarades med att det är ett läromedel med textutdrag som eleverna använder i 
undervisningen. Till största del verkar eleverna läsa utdrag ur böcker eller antologier och även 
helt fristående verk. I jämförelse mellan pojkar och flickor kan en liten skillnad ses genom att 
flickorna verkar läsa fler hela böcker.  
 
Vid frågan om eleverna kunde namnge några svenska författare eller verk kunde enkätfrågan 
tydliggjorts ännu mer genom att specificera vad vi menar med ej nutida, det vill säga vilka 
tidsramar som är gällande i frågan. Detta kunde eventuellt ha hjälpt eleverna. Majoriteten av 
eleverna har ändå nämnt någon författare eller något verk då enbart 27 procent inte har 
besvarat frågan. Den sista öppna enkätfrågan i undersökningen var mer tänkt som en rolig och 
intressant fråga där eleverna fick skriva vilka böcker de trodde skulle komma att ingå i 
framtidens svenska litterära kanon. Orsaker till att 43 procent hade svarat blankt eller ”vet 
inte” kan vara att eleverna tog frågan på större allvar än vad som var tänkt. Författare och 
titlar som nämns är Liza Marklund, Jan Guillou, Mikael Niemi och framförallt Gömda, 
Ondskan och Odjuret. Tendenserna visar alltså att eleverna tror och tycker att mestadels 
författare som brukar benämnas populärförfattare kommer att ingå i framtidens kanon om 
hundra år.  
 
Lärarintervjuerna gav blandade synvinklar på vad en svensk litterär kanon är och innehåller. 
Eftersom vi endast intervjuat ett fåtal lärare, fyra stycken, kan inte någon generell slutsats 
läggas fram utan resultatet visar på några enskilda lärares attityder kring en litterär kanon. Två 
av de fyra intervjuade lärarna, A och C, gav mycket detaljerade svar med många olika 
författarnamn och verk medan lärare, C och D, hade svårt att räkna upp namngivna verk och 
författare och nämner dessutom många utländska författare. Hur dessa lärare förhåller sig till 
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litterär kanon visar resultatet i intervjuerna att merparten av lärarna berör vikten av att anpassa 
valet av litteratur efter den klass som läraren undervisar i. Detta resultat kan bero på att tre av 
lärarna undervisar i klasser med enbart pojkar och att pojkarna i dessa klasser möjligen inte 
prioriterar teoretiska kunskaper. Lärare A nämner dock vikten av litterär kanon för att bevara 
ett kulturarv.  
 
De intervjuade lärarna var positiva till upprättandet av en litterär kanonlista. En sådan lista 
skulle kunna användas som stöd och inspiration för svenskläraren i sina litteraturval och för 
att sätta större fokus på den svenska litteraturen. Riktlinjer och en mer jämlik skola ges som 
exempel på hur undervisningen skulle kunna förbättras med en statlig lista. En av lärarna 
tycker dock att det skulle vara en lista som lärarna kan ”luta sig mot” och inte att titlarna ska 
inskrivas i styrdokumenten. Återigen poängteras klassernas sammansättning som faktor för 
vad som påverkar litteraturval och material i undervisningen. Men frågan kvarstår: hur ska 
urvalet göras? Lärarna ansåg att en sådan inte lista ska införlivas i styrdokument och 
kursplaner. Eleverna ansåg inte att en statlig lista var att föredra eftersom 46 elever av 60 
svarade nej till upprättandet av en lista. Vi är positiva till att bevara det svenska kulturarvet 
och ser en litterär kanonlista som inspiration och ett hjälpmedel men förhåller oss restriktiva 
till att den skrivs in i styrdokumenten. I denna fråga förhåller vi oss i enlighet med de 
intervjuade lärarna. 
 
I och med att det inte finns några styrdokument som konkret visar vilken litteratur skolan ska 
bearbeta är det tämligen fritt för läraren att själv välja litteratur till undervisningen. I 
kursplanen för svenska står det bland annat: ”att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från 
olika tider och kulturer” (www.skolverket.se). Genom intervjuerna kommer det fram att 
majoriteten av lärarna poängterar att klassernas sammansättning påverkar undervisningens 
material och arbetssätt. Det ska dock nämnas att dessa tre lärare arbetar på samma skola med 
pojkar som går ett yrkespraktiskt program medan den fjärde och sista intervjuade läraren 
arbetar på en annan skola med enbart flickor som dessutom studerar på en gymnasielinje med 
högt intag på. Vi kan konstatera att utformningen av kursen Svenska B skiljer sig åt mellan 
gymnasieprogrammen.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att begreppet litterär kanon inte är speciellt känt vare sig 
bland eleverna eller bland lärarna i vår undersökning. Under arbetet med denna rapport har vi 
också konstaterat att ingen i vår omgivning har känt till begreppet litterär kanon. Denna 
reflektion gäller familj och bekanta med olika slags yrken, bakgrund och utbildning. Vår 
undersökning har handlat om attityder gällande svensk litterär kanon och vi kommer att 
fortsätta att följa debatten kring detta ämne. Kommer den nya regeringen att följa Danmarks 
väg och upprätta en officiell litteraturkanon?  
 
5.3 Erfarenheter för framtiden 
Vi har sett att begreppet kanon inte är speciellt känt bland eleverna och även när det gäller 
lärarna fanns det vissa frågetecken kring begreppet. Detta trots att elever och lärare i allra 
högsta grad berörs av begreppets innebörd och den debatt som pågått och pågår i Sverige.  
Motivationsfrågan och måldiskussionen i klassrummet är extra viktig när eleverna ska läsa 
äldre litteratur. Kan jag som lärare förklara syftet med den valda litteraturen? Genom samtal 
med eleverna kan vi tydliggöra kanon och dess verks fördelar för att få eleverna att inse 
nyttan med dessa kunskaper. Vi som blivande gymnasielärare måste ta ansvar för 
litteraturundervisningen och förmedlandet av det svenska kulturarvet. I vår framtida 
svensklärarroll har vi ytterligare förstärkt vår uppfattning i hur viktigt det är att kunna 
motivera elever till läsning och att som lärare själv vara en läsare. Detta arbete kommer vi att 

http://www.skolverket.se
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ta med oss i vårt kommande yrke i och med att vi har fått fördjupad kunskap om företeelsen 
svensk litterär kanon och dess komplexitet.  
 
5.4 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant om någon ville utföra en större undersökning med fokus på svensk 
litterär kanon för att kunna urskilja en eventuell kanon i gymnasieskolan. Används samma 
antologier, finns det regionala och/eller lokala skillnader? Vidare vore det intressant att 
närmare undersöka hur lärare fördelar lektionstimmarna mellan att bearbeta äldre och nyare 
litteratur och hur närvarande genusperspektivet är vid planering och litteraturval. Tydligt är att 
innehållet i kursen Svenska B, trots samma kursplan, ser olika ut beroende på program och 
lärare. 
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Bilaga 1 

Intervju 

Strukturering av frågor: 

 

• Hur länge har du varit verksam som svensklärare? 

• Vad anser du vara svensk litterär kanon? 

• Hur förhåller du dig till litterär kanon? 

• Hur låter du eleverna få ta del av vårt svenska litterära arv? 

• Vad skulle du vilja hinna med att bearbeta? 

• Antologier kontra läsa hela böcker? 

• Har du några ”måsteböcker” som du låter eleverna ta del av? 

• Vad tycker du om förslaget att upprätta en slags statlig lista med titlar? 

• Vilka böcker från vår tid tror du kommer att ingå i framtidens litterära kanon? 

• Vad läser ni för litteratur i klassen? 

• Finns det ett bra urval av äldre litteratur på skolan? 

• Finns det någon speciell svensk kanonlista på skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
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Enkätundersökning 
 
Syfte: underlag för examensarbete ht-06 kring ämnet Litterär kanon 
Undersökningsgrupp: Elever som läser Svenska B på gymnasiet.  
Förutsättningar: Alla svar kommer att behandlas anonymt. Skolan eller klassen namnges 
inte.  
 
På en del frågor ska du ringa in ditt svar, på en del skriver du med egna ord. 
 
Vilken årskurs går du?_______________ 
 

 
Kille   Tjej 

 
 
Fråga 1: Tycker du att det är viktigt att känna till Sveriges historia? 
 
 Ja  Nej  Delvis 
 
 
Fråga 2: Är det viktigt att känna till Sveriges litterära historia? 
 
Ja  Nej  Delvis  
 
 
Fråga 3: Tycker du att ämnet svenska är viktigt? 
 
Ja  Nej  Delvis 
 
 
Fråga 4: Känner du till begreppet litterär kanon? 
 
Ja   Nej        Har hört begreppet  
 
Om ”Ja” 

förklara:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

 

Fråga 5: Tycker du det är viktigt att läsa äldre svensk litteratur (klassiker)? 

 
Ja  Nej  Delvis 
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Fråga 6: Kan du nämna någon äldre svensk klassiker som du har mött under 
gymnasietiden? (utdrag ur lärobok, läst hela boken m.m.) 
 
Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 7: Varför tror du att skolan trycker på betydelsen av att ta del av äldre svensk 
litteratur/kulturarv? 
 
Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Fråga 8 a: Vilken typ av läromedel/litteratur upplever du används mest i svenskan?  
 
Antologier                 Klassiker             Populärlitteratur (nyare böcker)                 
 
8 b) I vilken form används/möter ni litteraturen till största del? 
 
Läser utdrag     Läser hela böcker    Ser film    
 
 
Fråga 9: Tycker du att staten/Skolverket ska upprätta en lista med böcker som alla 
elever ska läsa eller ta del av? 
 
Ja  Nej  Vill veta mer 
 
Fråga 10: Kan du namnge några svenska författare eller verk (klassiker)? (ej nutida) 
 
Exempel:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 11: Tänk dig 100 år framåt! Vilka böcker från idag tror du kommer att ingå i 
framtidens litteraturundervisning? Ge ett par exempel! 
 
Förslag:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan!   

Carina och Monica 
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DN-läsarnas kanon     Bilaga 3 
 
DN. Kultur  
Uppdaterad 5 september 09:24     
Det blev en omkastad topplista efter omröstningen om populäraste verket i DN-läsarnas 
kanon. Vilhelm Mobergs Utvandrarsvit fick ge plats åt två ryssar: Dostojevskijs "Brott och 
straff" och Bulgakovs "Mästaren och Margarita".  
  
Så gick det i omröstningen om DN-läsarnas favorit bland de tolv verk som läsekretsen 
tidigare nominerat. 
 

1. Fjodor Dostojevskij: "Brott och straff" 
 

2. Mikhail Bulgakov: "Mästaren och Margarita" 
 

3. Vilhelm Moberg: "Utvandrarserien 
 

4. Gabriel García Márquez: "Hundra år av ensamhet" 
 

5. JRR Tolkien: "Sagan om ringen" 
 

6. Hjalmar Söderberg: "Doktor Glas" 
 

7. George Orwell: "1984" 
 
8. Hjalmar Söderberg: "Den allvarsamma leken" 

 
9. Selma Lagerlöf: "Gösta Berlings saga" 

 
10. Joseph Heller: "Moment 22" 

 
11. August Strindberg: "Röda rummet 

 
12. Selma Lagerlöf: Nils Holgerssons underbara resa" 

 
   
 
  Totalt antal röster: 4 164  
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Sveriges 100 bästa böcker   Bilaga 4 
 
I slutet av 1997 arrangerade bif i samarbete med de svenska folkbiblioteken och dåvarande 
SAB - Sveriges Allmänna Biblioteksföreningen - en omröstning om århundradets bästa 
svenska bok. Vi fick in över 21.000 röster! Överlägsen vinnare blev Vilhelm Mobergs 
Utvandrarsvit, som fick nästan dubbelt så många röster som tvåan.  
 
1. Romanen om utvandrarna - Vilhelm Moberg (1949-59)  
2. Pippi Långstrump - Astrid Lindgren (1945)  
3. Bröderna Lejonhjärta - Astrid Lindgren (1973)  
4. Romanserien "Stad" - Per Anders Fogelström (1960-1968)  
5. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - Selma Lagerlöf (1906-07)  
6. Emil i Lönneberga - Astrid Lindgren (1963)  
7. Röde Orm - Frans G. Bengtsson (1941-45)  
8. Mio min mio - Astrid Lindgren (1954)  
9. Ronja rövardotter - Astrid Lindgren (1981)  
10. Juloratoriet - Göran Tunström (1983)  
11. Jerusalem - Selma Lagerlöf (1901-02)  
12. Aniara - Harry Martinson (1956)  
13. Simon och ekarna - Marianne Fredriksson (1985)  
14. Händelser vid vatten - Kerstin Ekman (1993)  
15. Ondskan - Jan Guillou (1981)  
16. Jack - Ulf Lundell (1976)  
17. Den allvarsamma leken - Hjalmar Söderberg (1912)  
18. Mor gifter sig - Moa Martinson (1936)  
19. En komikers uppväxt - Jonas Gardell (1992)  
20. Böckerna om Bert - Anders Jacobsson/Sören Olsson (1987- ) 
 
Källa: Biblioteket i fokus  
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     Bilaga 5 

TV-programmet Röda Rummet (SVT) höll våren 1998 en omröstning om vilka som är 
århundradets mest betydelsefulla svenska böcker. Cirka 17.000 tittare deltog i omröstningen, 
och hälften av rösterna gick till de tjugo översta böckerna på listan, som omfattar hundra 
titlar.  

1. Vilhelm Moberg, utvandrar-sviten  
2. Harry Martinson, Aniara  
3. Frans G Bengtsson, Röde Orm  
4. Astrid Lindgren, Pippi Långstrump  
5. Per Anders Fogelström, stad-sviten  
6. Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige  
7. Selma Lagerlöf, Kejsaren av Portugallien  
8. Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken  
9. Selma Lagerlöf, Jerusalem  
10. Eyvind Johnson, Hans nådes tid  
11. Vilhelm Moberg, Din stund på jorden  
12. Göran Tunström, Juloratoriet  
13. Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta  
14. Eyvind Johnson, Strändernas svall  
15. Harry Martinson, Nässlorna blomma  
16. Hjalmar Söderberg, Doktor Glas  
17. Anders Jacobsson, Sören Olsson, Berts dagbok  
18. Harry Martinson, Vägen till Klockrike  
19. Astrid Lindgren, Emil i Lönneberga  
20. Vilhelm Moberg, Rid i Natt  

 
 

 


