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Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal elever och några 

svensklärare tänker om litteraturvalet i allmänhet och hur de förhåller sig till 

idéer om en statlig litterär kanon för den svenska gymnasieskolan samt hur lika 

respektive olika deras uppfattning är gällande en statlig litterär kanon. Studien 

utgick från både en kvalitativ och kvantitativ metod där tre svensklärare deltog i 

intervjuer och 40 gymnasielever deltog i en enkätundersökning. Studien visar 

att lärarna är medvetna om att det råder en sorts kanon i den svenska 

gymnasieskolan, lärarnas attityder spelar roll vid valet av litteratur och att både 

svensklärarna och gymnasieeleverna har olika uppfattningar om införandet av 

en statlig litterär kanon. 
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1 Inledning       

En statlig litterär kanon har varit på tapeten länge men har fortfarande inte införts i 

den svenska läroplanen. Staffan Bergsten och Lars Elleström (2004:31) hävdar att en 

litteraturhistorisk kanon omfattar en mängd diktverk, oberoende av enskilda lärares 

och forskares åsikter, som utgör ett omistligt arv som ges möjlighet att föras vidare 

till nya generationer. Litteratur är en stor del av svenskämnet och svensklärare ska se 

till att eleverna ges möjlighet att arbeta med olika typer av litteratur. Det kan handla 

om litteratur, författad av både kvinnor och män, men också verk från olika tider och 

kulturer (Lgy11, 2011). Jag har inte upplevt skolverkligheten som utbildad lärare men 

genom min utbildning har jag förberetts för mitt arbetsliv som svensklärare och mött 

olika svensklärare och fått en uppfattning om hur de arbetar med litteratur. Jag har 

fått möjligheten att applicera och problematisera olika undervisningssätt, både i 

praktiken och i teorin. Under min praktikperiod har jag fått uppfattningen om att 

många yngre elever inte känner till begreppet kanon. Det är för många okänt och det 

känns märkligt att begreppet är okänt med tanke på att det med jämna mellanrum 

diskuteras i det svenska samhället. Jag har också frågat människor i min omgivning 

om begreppet kanon, och i många fall känner de ej till begreppet.  

1.1 Kanondebattens start i Sverige 

Under juli 2006 presenterade riksdagsledamoten Cecilia Wikström (dåvarande fp) ett 

förslag om en kanon över den svenska litteraturen. Wikströms förslag publicerades i 

Sydsvenska Dagbladet 22 juli 2006, där hon menar att: ” En gemensam litterär bas, 

en så kallad litteraturkanon, skulle kunna ge verktyg för en fördjupad kulturpolitisk 

debatt, samtidigt som den skulle understryka betydelsen av en traditionell bildning 

där kunskap i svenska språket och den svenska litteraturen skulle inta högsätet.” 

(Wikström, 2006). En litterär kanon bör innehålla de viktigaste verken inom svensk 

litteratur och Wikström menar att Folkpartiet har sett en tråkig utveckling vad det 

gäller kärnämnet svenska. Wikström menar att en sådan kanon skulle sända en klar 

signal om vikten av att ta del av den svenska litteraturen och svenska språket 

(Wikström, 2006).  

I Portar till språk och litteratur (Solveig Granath & Björn Bihl, 2007:119) menar 

Joakim Kilman att förslaget möttes av kritik men fick även stöd från andra. En av 
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dem som kritiserat det hårdast var litteraturkritikern Stefan Jonsson. Jonsson menar 

att: ”Folkpartiets förslag om en fast litterär kanon är ett politiskt haveri. Litteraturen 

används för att tillverka en falsk och inskränkt bild av vad som är svenskt” (Jonsson, 

2006). I Granath och Bihl menar Kilman (2007:119) att Jonsson har angripit 

Wikström i två debattinlägg i Dagens Nyheter, men inte fokuserat speciellt mycket på 

kanonfrågan, utan istället på integrationsproblematiken. I Granath och Bihl menar 

Kilman (2007:120) att både Wikström och det dåvarande Folkpartiet drev 

främlingsfientlig politik. I debatten var detta något Wikström slog hål på och menade 

det motsatta. Wikström och dåvarande Folkpartiet menar att det handlar om att 

minska segregationen och olikheterna i samhället. Wikströms mening med 

kanonförslaget var att skapa kulturpolitisk diskussion och att: ” […] understryka 

betydelsen av en traditionell bildning” (Granath & Bihl, 2007:120).  

Urskiljandet av ett “vi” och “dem”, menar Jonsson, är ett faktum och tolkar det som 

att Wikström utesluter individer med en annan kulturell bakgrund. En svensk 

identitet bör inte fastställas med tanke på att det är en pågående process och man bör 

stödja det främmande och okända för att individen ska kunna frambringa tolerans 

gällande detta (Granath & Bihl, 2007:120). Detta var startskottet för den livliga 

debatten gällande kanon och har blivit en återkommande fråga i det svenska 

samhället. 

1.2 Aktuell kanondebatt i Sverige  

I slutet av 2018 togs debatten om kanon upp i Kulturnyheternas studio för SVT 

Nyheter. Kristdemokraternas kulturpolitiska talesperson Roland Utbult ville att 

Sverige skulle införa en kanon för den kulturella och språkliga grunden (Johanna 

Palm, 2018). Främst för att föra vidare vår svenska kultur och det svenska språket.  

Utbult ser gärna att Sverige inför, som han kallade det, en kulturkanon i den svenska 

skolan, och vill göra den obligatorisk för alla. Han menar att vi ska vara stolta över 

vårt kulturarv och han tror att detta kan stimulera barn och ungdomar till läsning. 

Genom litteratur, film och teater ska individer finna glädje och kraft till läsning. Olika 

litteraturområden som exempelvis epoker ska lyftas fram och ta större plats i den 

svenska skolan.  

Vänsterpartisten Vasiliki Tsouplaki inte höll med Utbult och menar at Sverige inte 

behöver införa någon kanon. Tsouplaki anser inte att det tillför något på grund av att 
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Sverige redan har litteraturhistoria i våra nuvarande kursplaner. Hon menar att 

lärare redan undervisar om de klassiska verken och läser bland annat romaner och 

teaterstycken ur vår litteraturhistoria och att en statlig lista inte skulle på något sätt 

gynna eller öka läsningen. Lärarna får själva bestämma vilken litteratur som ska 

användas i undervisningen. Alla lärare har möjlighet att variera sig från år till år 

(Palm, 2018). Tsouplaki menar att lärare länge har studerat på universitet för att 

kunna avgöra detta själva och inte behöver någon form av stöttning från staten. En 

sådan stöttning från staten, menar Kristdemokraterna, skulle underlätta för lärarna 

och vara en fördel för både lärare och elever. Något de är överens om är att politiker 

inte bör skapa denna lista, om en sådan införs. De menar att litteraturkunniga 

personer bör ha en stor inverkan om en kulturkanon skapas och ska bli en del av den 

svenska skolan (Palm 2018). 

1.3 Syfte och frågeställning  

Denna studie har som syfte att undersöka hur ett antal elever och några svensklärare 

tänker om litteraturvalet i allmänhet och hur de förhåller sig till idéer om en statlig 

litterär kanon för den svenska gymnasieskolan samt hur lika respektive olika deras 

uppfattning är gällande en statlig litterär kanon. 

Studien ska besvara följande frågor: 

- Hur förhåller sig svensklärare till idéer om en statlig litterär kanon för den 

svenska gymnasieskolan?  

- Hur förhåller sig gymnasieelever till idéer om en statlig litterär kanon för den 

svenska gymnasieskolan?  

- Hur lika respektive olika är svensklärares och gymnasieelevers uppfattning om 

en statlig litterär kanon? 

- Hur tänker svensklärare och gymnasieelever i allmänhet om litteratururvalet 

för den svenska gymnasieskolan? 

2 Bakgrund och tidigare forskning  

I detta kapitel kommer jag presentera tidigare forskning som är relevant för denna 

studie. Kapitlet kommer också bestå av en definition av begreppet kanon. Det 
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kommer även ges en inblick i Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen (Skolverket, 2011).   

2.1 Begreppet kanon och dess betydelse, samt en kortfattad 

inblick i styrdokumenten  

Nedan ges en förklaring till begreppet kanon och en presentation av Fowlers idé om 

kanonnivåer. Kapitlet ger också en kortfattad inblick i styrdokumenten.  

2.1.1 Kanon och kanonnivåer 

Bergsten och Elleström (2004:31) förklarar att begreppet kanon ursprungligen 

härstammar från den bibliska vetenskapen och kyrkan. Begreppet har senare använts 

i andra sammanhang, exempelvis när det gäller skönlitteratur. En litterär kanon är en 

förteckning över diverse verk som forskare anser bör få en viss uppmärksamhet inom 

litteraturen. Ordet kanon kommer ursprungligen från grekiskan och betyder 

rättesnöre eller norm och speglar en kollektiv åsikt. Det handlar om ett värdefullt arv 

eller vissa värderingar som man vill föra vidare till kommande generationer. De 

diverse verk som lyfts fram i en litterär kanon har på kvalitetsmässiga grunder valts 

ut av forskare som anser att de bör få en betydande plats i handböckerna (Bergsten 

och Elleström, 2004:11). 

Den skotske litteraturkritikern Alastair Fowler (1985) hävdar att det finns tre sorters 

kanonnivåer, den tillgängliga, den potentiella och den selektiva. Den potentiella 

omfattar all text som finns publicerad. En tillgänglig kanon omfattar de texter och 

verk som finns tillgängliga och bestäms av exempelvis utgivare. Detta gör att antalet 

litterära verk minskar med tanke på att alla texter inte blir tillgängliga för 

allmänheten. Antalet litterära verk i en tillgänglig kanon är lägre än i en potentiell 

kanon och därför är det mest den tillgängliga kanon som läses. Den sista kanonnivån 

som Fowler presenterar är en selektiv kanon. Den är framtagen av skickliga läsare 

som valt ut verk som de anser vara läsvärda. De skickliga läsarna vill att verken ur en 

selektiv kanon ska uppmärksammas.  

2.1.2 Läroplan för gymnasieskolan  

I Lgy11 (2011:160) står det tydligt att svenskämnets kärna är språk och litteratur. 

Litteratur ses som ett hjälpmedel för att lära känna sin omvärld, medmänniskor och 
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sig själv. Samtliga elever ska ges möjlighet att reflektera över och granska många 

olika texter, vilket betyder att elever behöver möta olika typer av texter från olika 

tider. Det är också viktigt att låta elever möta texter som är skrivna av både kvinnliga 

och manliga författare. I Lgy11 (2011:160) är det tydligt att elever ska möta verk som 

är svenska så väl som internationella.  

Under rubriken Ämnets syfte står det att elever ska utveckla sin förmåga att använda 

skönlitteratur för att få en förståelse för andra människors livsvillkor, tankar, 

erfarenheter och föreställningsvärldar. Lgy (2011:160) menar att: ”Eleverna ska ges 

möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i 

tid och rum.” (2011:160). Litteraturens syfte är att utmana eleverna och öppna upp 

för nya perspektiv. Svenskundervisningen ska ge eleverna rikliga tillfällen för att 

kunna läsa, lyssna och möta olika typer av skönlitteratur. Det ska ges möjlighet att 

förankra innehållet i relation till den egna utbildningen (Lgy11, 2011:160).  

Svenskundervisningen ska stimulera elevernas lust att läsa och därmed stödja deras 

personliga utveckling. Litteraturen ska inspirera eleverna till läsning och ges 

möjlighet att läsa litterära verk från olika kulturer och tider. Det är också viktigt att 

kunna samtala om litterära verk för att kunna referera, värdera och tolka dem 

(Lgy11:160).  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Gymnasiets litterära verk  

I Lars Brinks doktorsavhandling Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar 

i läromedel 1910-1945 diskuteras det om huruvida man läst hela fristående litterära 

verk i gymnasiet, under olika tider. Brink (1992:142) presenterar också 

litteraturhistorier, diskuterar fristående verk och antologier. Läsning av skönlitterära 

verk var till en början mindre viktigt i undervisningen än läsning ur antologier och 

litteraturhistorier. Detta var något som ändrades och läsning av hela skönlitterära 

verk blev allt vanligare efter år 1910. Brink (1992:143) menar att de fristående verken 

blev mer intressanta och gav uttryck för ett aktivt val, då dessa verk bearbetas under 

en längre tid. Läsningen expanderade och svensk litteratur fick en betydande roll för 

samhället och människor ville läsa mer. Läsningen i skolorna ökade och de fristående 

verken började tas in på samtliga skolor. Man insåg att de litterära verken fick elever 

att reagera och reflektera. Brink (1992:143) konstaterade att urvalet av fristående 
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verk berodde dels på lärares attityder och dels på ekonomiska faktorer. “Till skillnad 

från förr avgörs kanske valet av fristående verk numera framförallt av lärarens och 

elevernas tidigare beläsenhet liksom av gruppens samlade intressen och preferenser 

vad gäller litteratur” (Brink, 1992:143). Enligt Brink (1992:143) begränsas och styrs 

litteratururvalet av skolans ekonomi och skolor väljer oftast att köpa in 

klassuppsättningar för att underlätta för eleverna. Det betyder att urvalet av 

litteraturen påverkas och blir oftast styrande för utvecklingen i skolan. Tillgång blir 

en betydande roll för både elever och lärares förutsättningar (Brink, 1992:143).  

2.2.2 Kanonbildning  

I Brinks (2006:18) artikel ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om 

litteraturundervisningens textkärna” skriver han att kanon associeras med litteraturens 

historia där tradition och kontinuitet har fått en betydande roll. Brinks (2006:18) studie 

visar att inget verk skulle leva kvar om litteraturen inte fann nya läsare. Den tradition och 

kontinuitet som vuxit fram av att läsa litterära verk kvarstår. Kanonbildningen påverkas 

genom bokinköp, lyssning via e-tjänster och boklån. Brink (2006:18) konstaterar att 

kanonbildningen inte endast påverkas genom bokköp eller boklån, det handlar också om 

de tre kanonnivåerna, som Fowler (1985) nämner. Brink menar att kanonnivåerna ” […] 

skulle fungera som tre trappsteg där färre och färre verk kommer ifråga ju högre upp man 

kommer” (2006:18). I verkligheten kan forskare och kritiker ha valt ut verk som ingår i den 

selektiva nivån men som inte finns tillgängliga. Förläggare och bokbranschen kan istället 

välja andra verk att satsa på än de gångbara på den selektiva nivån (Brink,2006:18).   

2.2.3 ”Skolans kanon” eller kanon i skolan?  

Tidigare var litteraturundervisningens viktigaste uppgift att ge eleverna språkliga 

förebilder genom att läsa texter. Genom texterna skulle eleverna också bli bättre 

skribenter med utvecklad stilkänsla (Brink, 2006:32). De goda texterna blev som ett 

medel för att åstadkomma någon form av språklig utveckling samtidigt som 

författarna tagits fram som moraliska förebilder. Man ville att eleverna skulle ta till 

sig de moraliska förebilderna, och exempel på sådana var bland annat Hjalmar 

Söderberg och August Strindberg. Brink (2006:32) menar att de moraliska 

förebilderna skulle påverka valet av litteratur och många lärare ville lyfta fram de 

moraliska författarna. Brink menar att detta har utvecklats och att man idag påverkas 

av andra ideal i det litterära urvalet. Det kan handla om tolerans och demokrati. 
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Brink (2006:32) hävdar att skolan använder texter ur en litterär kanon men gör det 

selektivt.  

2.2.4 Demokrati och kanon 

I Lundahls (2009:29) artikel ”Kanon och demokrati” i Kanon ifrågasatt 

framkommer det att kanondebatten handlar främst om demokrati. En kanon som 

inte utmanar visar endast samtidens nuvarande föreställningar om exempelvis 

jämlikhet, människovärde eller demokrati. Lundahl (2009) menar att: ” En 

diskussion av kanon kan knappast genomföras utan att också reflektera över dagens 

ämnes- och disciplingränser” (2009:29). Att kunna jämföra olika tider med varandra 

kan vara bra för att kunna se likheter och skillnader.  

Det finns två sidor av denna debatt, menar Lundahl (2009:29). Ena sidan vill bevara 

och värna kanon och hålla fast vid diverse traditioner och kulturarv som finns, andra 

sidan kritiserar den starkt och menar att det bara är till för att bekräfta sig själv och 

att den finns bara för att finnas. Lundahl (2009:29) hävdar å andra sidan att man 

inte bör ta något parti. Det beror på att det är viktigt att erkänna att kanon har 

betydelse för skolor och universitet samtidigt som man kan ifrågasätta kanon. Kanon 

är något föränderligt och litterära verk försvinner och läggs till. En litterär kanon är, 

enligt Lundahl skapad av människor, vilket gör valet tydligt i och med att människor 

utgår från olika val och att människan har blivit påverkade i sina val av respektive 

samtid. Lundahl (2009:29) menar att om man ska forska i litteratur krävs det att 

man förhåller sig till hur verk kolliderar med vår samtida värdegrund och demokrati.  

Att inte utmana kanon skulle återge gamla fördomar och åsikter genom det litterära 

urvalet man gjorde förr. De flesta som förespråkar en oförändrad kanon refererar 

vanligtvis till kvalitetsbegreppet (Lundahl, 2009:29). Begreppet är inte så neutralt 

som det verkar vara och Lundahl (2009:41) menar att litterära verk med hög kvalité 

och innehåll uppskattas endast av de som har makt att kunna fastställa vad hög 

kvalitet innebär. Av den anledningen sållas därför många verk bort på grund av att 

den höga kvaliteten ses som en förutsättning.  

 [...]texter har kvalitet (och här använder jag kvalitet mer eller mindre synonymt med 

 ”värde”) om och när de är betydelsefulla för människor i olika sammanhang. Texters 

 kvalitet hänger alltså samman med att de betyder något för någon och den stora frågan 

 är återigen vilka dessa människor är och ska vara som kan definiera detta. (Lundahl, 

 2009:42). 
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Fastän vi behöver en kanon att förhålla oss till är det också viktigt, som Lundahl 

menar, att låta den sociala rättvisan vara en viktig del i humaniora. Vid 

problematiseringen av kanon så påverkas den av en så kallad nyrekrytering, och 

kanon blir konstant omformulerad. En del av samtidens författare kan komma att 

ingå i morgondagens kanon. Lundahl (2009:44-45) hävdar att kanons innehåll borde 

bestämmas av samhälleliga gränser. Medborgarna bör få möjlighet att ge sina 

synpunkter och åsikter, för att inte uteslutas ur kanondiskussionen.  

2.2.5 Populärkultur i skolan  

Magnus Persson (2000:28) diskuterar i sin artikel ”Populärkultur i skolan: Tradition 

och perspektiv” huruvida populärkulturen har fått större betydelse för litteratur- och 

svenskundervisningen. Persson menar att det var efter sent 1800-talet som 

svenskämnet nådde sitt erkännande. Det var då litteraturundervisningen växte fram 

och litteraturen fick en större betydande roll i undervisningen, men Persson menar 

att det tog tid. Något som hindrade svenskämnets och litteraturundervisningens 

medgång mot dagens moderna svenskämne var det offentliga ogillandet. Det berodde 

främst på den framväxande moderna mass- och triviallitteraturen. Läsning av 

skönlitteratur sågs som något skadligt och omoraliskt (Persson, 2000:29-30).  

Persson hävdar (2000:30-31) att under 1800-talet lästes det klassiska texter på latin 

och grekiska. Detta var något som förändrades när svenskämnet började växa och det 

skapades en respektingivande kanon som en motvikt till den lägre stående 

populärlitteraturen. Persson (2000:31-33) hävdar att under 1960-talet började 

populärkulturen komma in mer i svenskundervisningen och då handlade det främst 

om att lära elever att skilja mellan dålig och bra litteratur. Syftet med detta var att 

eleverna skulle gallra ut populärlitteraturen, det kallades för vaccinationsmodellen. 

Svenskundervisningen utvecklades mer och man introducerade fria läsupplevelser i 

undervisningen menar Persson (2000:37-38). Att uppmuntra elever till läsning blev 

ett faktum och via exempelvis ungdomslitteratur ville man att ungdomar skulle träna 

upp sina läsvanor för att sedan kunna läsa den klassiska finlitteraturen. Persson 

(2000:92) hävdar att lärare och skolan, i nuläget, inte har mycket kunskap kring 

populärkulturen och att det är den enda kulturen för ungdomar. Det är viktigt att 

skolan förmedlar, som Persson nämner, den traditionella högkulturens i 

undervisningen, men att det finns ett behov av att uppmärksamma populärkulturen. 

Persson menar att ungdomar möter masskultur utanför skolan och att det är kanske 
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enda möjligheten för ungdomar att möta andra kulturformer än masskulturen 

(Persson 2000:92).  

2.2.6 Studier om lärares och elevers förhållningssätt till arbetet med 
äldre texter och gymnasielärares urval av skönlitteratur i 
svenskundervisningen  

En studie av Carina Axéll Olofsson (2011) tittar på hur ett antal lärare och elever 

förhåller sig till en litterär kanon. Resultatet visade att majoriteten av lärarna anser 

att det inte går att ha någon fastställd gemensam kanon. Det beror på att eleverna 

har, oftast olika förutsättningar och lärarna har olika intresse av ämnet. 

Undersökningen visade också att majoriteten av de elever som deltagit i studien inte 

hade något intresse för att läsa äldre litteratur men de menade ändå att det är ett 

område som är viktigt för svenskkursen (Axéll Olofsson, 2011). 

Irene Trenner (2007) gjorde en studie om tre gymnasielärares urval av skönlitteratur 

i svenskundervisningen. Syftet med hennes studie var att undersöka vilken 

skönlitteratur tre gymnasielärare använder sig av i sin svenskundervisning. 

Resultatet visade att deras urval av litteratur styrdes mycket av skolans utbud och att 

lärarna använder sig av både modern och klassisk litteratur (Trenner,2007).  

3 Metod  

I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder som använts i studien.  

3.1 Datainsamlingsmetod   

Vid insamlingen av empirin har jag valt att använda mig av både intervjuer, kvalitativ 

metod, och enkäter, kvantitativ metod. Jag har valt att kombinera dessa för att samla 

en mängd rådata för min studie (Bryman, 2011:40). I studien undersökte jag 

svensklärare och gymnasieelevers förhållningssätt till en statlig litterär kanon, samt 

hur lärare och elever tänker om litteraturvalet i allmänhet i gymnasiets 

svenskundervisning. Enkätundersökningen gav mig kvantitativa resultat för min 

studie.   

Jag utförde en enkätundersökning bland gymnasieelever för att få måttlig mängd 

material att analysera och genom det få kännedom kring elevernas förhållningssätt 
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till en statlig litterär kanon. Gymnasieklasserna som deltog i undersökningen hade 

inte samma undervisande svensklärare.  

Vid skapandet av frågorna till enkätundersökningen valde jag att använda mig av 

både slutna och öppna frågor (Se bilaga 2). Anledningen till att jag kombinerade 

dessa var för att dels lämna utrymme för oförutsedda svar, dels för att öka 

jämförbarheten i svaren. Intervjufrågorna bestod endast av öppna frågor för att 

lämna utrymme för oförutsedda svar och för att informanterna skulle besvara 

frågorna med egna ord.  

Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer. Intervjuerna genomfördes med en 

analytisk induktion för att ingen teori eller hypotesformulering hade skapats sedan 

innan. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Under intervjuerna användes 

semistrukturerade frågor (Se bilaga 1). Frågornas ordningsföljd kunde variera 

(Bryman, 2011:206).  

3.2 Urval   

Tre svensklärare och två gymnasieklasser deltog i studien. Jag valde att använda mig 

av det målstyrda urvalet för att lyfta fram informanternas erfarenheter och kunskap 

(Bryman, 2011:434). Informanterna var av både det kvinnliga och manliga könet. De 

intervjuade lärarna valdes ut för att de har arbetat som svensklärare under flera år 

och har över fem års erfarenhet och var relevanta för forskningsfrågorna och studiens 

syfte. Gymnasieeleverna gick i årskurs tre och samtliga elever gick ett teoretiskt 

program och ska inom kort avsluta sin sista svenskkurs i gymnasiet. Två av lärarna 

var lärare för de två klasserna. Både intervjuerna och enkätundersökningen 

genomfördes på en kommunal gymnasieskola i en svensk kommun. 

3.3 Etiska överväganden  

Vid påbörjandet av denna studie tog jag hänsyn till etiska och moraliska riktlinjer 

från Vetenskapsrådet (2017:49). Det är fyra allmänna huvudkrav som jag tagit i 

beaktande under min forskning och dessa var informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Jag använde mig av dessa allmänna 

huvudkrav för att ta hänsyn till informanternas integritet. I missivbreven (bilaga 3 

och 4) redogjorde jag för de etiska principerna jag tagit hänsyn till. Missivbreven 
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skickades per mejl i förväg och gav information om studiens syfte och hur materialet 

kommer att hanteras under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2017:16). 

3.4 Procedur  

I denna studie har jag valt att avgränsa urvalet till en kommun i Sverige och jag tog 

kontakt med en gymnasieskola i den kommunen för att informera rektorn om 

studiens syfte. När både eleverna och svensklärarna hade tackat ja till deltagandet i 

studien skickades missivbreven till dem och därefter bestämdes tid, plats och datum 

(Se bilaga 3 och 4). Alla eleverna som deltagit i enkätundersökningen är över 18 år 

och av den anledningen krävdes inget samtycke från deras vårdnadshavare. 

Deltagarna fick inte ta del av frågorna på förhand, utan endast syftet med studien. 

Eleverna fick också information om begreppet kanon och jag förklarade vad en 

litterär kanon är. Enkätundersökningen genomfördes digitalt, vilket gjorde att jag 

kunde sammanställa resultatet mycket snabbare än om jag hade genomfört enkäterna 

på pappersformat.  

Vid intervjuerna med lärarna lämnades ett visst utrymme ifall lärarna ville tillägga 

något utöver mina frågor. Frågorna under intervjuerna ställdes inte i ordning på 

grund av att jag tog hänsyn till svensklärarens svar och valde relevanta frågor att följa 

upp med under intervjuerna. Alla intervjuer ägde rum i skolans miljö och varade 

minst 20 minuter men högst 50 minuter. Intervjuerna med svensklärarna spelades in 

via ljudupptagning, vilket gjorde att jag kunde vara uppmärksam under samtliga 

intervjuer (Bryman, 2011:428).  

3.5 Begränsningar  

Studiens resultat visar endast hur ett fåtal svensklärare och gymnasieelever förhåller 

sig till idéer om en statlig litterär kanon för den svenska gymnasieskolan. Resultatet 

representerar inte alla svensklärare eller gymnasieelever i Sverige. Studien sträcker 

sig under tio veckor och på grund av tidsaspekten har jag endast valt att inrikta mig 

på en gymnasieskola i en kommun. Det är rimligt att tillåta bekvämlighetstekniken 

för att främja forskningen menar Lars-Åke Larsson (2010:62). Jag har besökt både 

lärarna och eleverna för att underlätta för dem, istället för att de skulle behöva 

anpassa sig efter mig. Användningen av bekvämlighetstekniken har underlättat 

forskningen med tanke på att andra faktorer skulle kunnat påverka studien, hade jag 
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exempelvis inte kunnat besöka lärarna och eleverna hade studiens resultat kanske 

sett annorlunda ut. Då kanske inte lika många hade kunnat delta i min studie, om 

den genomfördes digitalt och jag inte träffade dem fysiskt och var med under 

processen. Då kanske vissa elever hade struntat i att besvara enkäten ifall de skulle 

göra den på valfri plats.  

När det gäller begreppet kanon kan man se det från olika vinklar. I studien kommer 

jag att använda mig av begreppet kanon och när jag definierar en statlig litterär 

kanon/kanon menas det med Elleström och Bergstens (2004:31) förklaring. Alltså är 

en litterär kanon en förteckning över diverse verk som forskare anser bör få en viss 

uppmärksamhet inom litteraturen. När jag skriver om en tillgänglig-, selektiv- och 

potentiell kanon menar jag Fowlers (1985) idé om de olika kanonnivåerna. Kanon har 

samma betydelse och det är endast vid kanonnivåerna det skiljer sig.  

3.6 Reliabilitet och validitet  

I denna studie är det endast jag som har gjort en bedömning utifrån en intern 

reliabilitet. Det är endast jag som har reflekterat över materialet och formulerat en 

uppfattning utifrån intervjuerna och enkätundersökningen (Bryman, 2011:161-162). 

Min målsättning var att få en så reliabel information som möjligt. Validiteten grundar 

sig på mätningarnas relevans och i detta fall är det ytterst relevant att undersöka 

detta med tanke på att litteratur används flitigt i den svenska gymnasieskolan 

(Bryman, 2011:163). Jag valde samtliga metoder för att uppfylla validitet utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor. Denna studies validitet har hämtats ur flera 

aspekter. Jag har genomfört en enkätundersökning och lärarintervjuer i syfte att 

besvara forskningsfrågorna. Genom öppna intervjuer och slutna frågor i 

enkätundersökningen har jag kunnat undersöka det som ska undersökas. För att 

uppnå ett pålitligt material har varje metod noggrant strukturerats och planerats. I 

intervjuerna har jag försökt undvika att styra lärarnas svar för att kunna dra 

trovärdiga slutsatser. Enkätfrågorna utformades med svarsalternativ och innan 

eleverna besvarade enkäterna förklarade jag att svaren var till för min studie.  

3.7 Analysmetod  

Jag har valt att använda mig av tematisk analys vid den kvalitativa analysen och 

enligt Bryman (2011:528) är tematisk analys den vanligaste analysmetoden för 
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kvalitativa data. De tre intervjuerna transkriberades och därefter kategoriserades de 

efter teman jag kommit fram till. Det var liknande formuleringar, i intervjuerna, som 

gjorde att de kunde bilda teman. Det var tre teman som uppstod och dessa är: 

litteraturhistoria, val av litteratur och elevernas påverkan på litteraturvalet och 

svensklärares förhållningssätt till en statlig litterär kanon. Jag kom fram till dessa på 

grund av att lärarnas svar stämde överens med varandra därav kunde de 

kategoriseras under ett gemensamt tema.  

Bryman (2011:529) hävdar att när forskare ska leta efter olika teman är det bra att 

utgå från exempelvis likheter och skillnader, kategorier och repetitioner. Detta är 

något jag har strävat efter i min analys. Utifrån det insamlade underlaget kunde jag 

analysera svaren i relation till mitt syfte och frågeställningar.  

Vid analysen av den kvantitativa datan valde jag att använda mig av cirkeldiagram. 

Jag valde den metoden för att på enklast sätt kunna sammanställa den insamlade 

empirin.  

4 Resultat och analys  

Nedan kommer jag att presentera både resultat och analys av enkätundersökningen 

och intervjuerna. I den första delen redovisas och analyseras intervjuerna i form av 

teman, dessa teman är: litteraturhistorien, val av litteratur och elevernas påverkan på 

litteraturvalet och svensklärares förhållningssätt till en statlig litterär kanon. I den 

andra delen presenteras och analyseras enkätundersökningen. Lärarna benämns som 

lärare A, B och C.  

4.1 Resultat och analys av intervjuerna  

4.1.1 Litteraturhistorien  

Lärare A låter eleverna ta del av litteraturhistorien genom främst läsning av 

skönlitterära verk. När lärare A började arbeta som lärare var det mycket mer 

undervisning om själva litteraturhistorien och det är något lärare A har försökt hålla 

fast vid. Lärare A menar att det blir en del litteraturhistoria i undervisningen, mer än 

vad som kanske är tänkt i dagens läroplan. Lärare A anser att man kan vara 

summarisk i den nuvarande läroplanen och man har möjlighet att ta upp hela 

litteraturhistorien i ett svep. Lärare A försöker dela upp litteraturhistorien under 
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läsårets gång så att eleverna får se ett mönster och se litteraturhistoriens utveckling. 

Lärare A menar att det är viktigt att eleverna får ta del av olika typer av litteratur 

under sin gymnasietid.  

Lärare B låter eleverna ta del av litteraturhistorien genom läsning av skönlitterära 

verk. Det är mest för att hen själv tycker att det är intressant med läsning och menar 

att undervisningen skulle bli tråkig om de använde sig av andra metoder som hen 

tycker är tråkiga.  

Lärare C hävdar att hen låter eleverna ta del av olika litterära verk genom läsning. Det 

är främst i svenska 2 med tanke på att litteraturhistorien är en stor del under den 

kursen. Hen väljer att följa epokerna och visar olika exempel för eleverna. Sedan 

brukar hen alltid ha något grupparbete där eleverna får parvis sätta sig in i ett verk 

och sedan presentera det för sina klasskamrater så att alla elever ska ha hört talas om 

och mött så många verk som möjligt även om de inte har läst verken själva. Det ska 

bli en del av allmänbildningen. 

Man ser tydligt att samtliga svensklärare anser att litteraturhistorien är viktig och att 

de använder olika metoder i sin undervisning. Resultatet visar att dagens läroplan ger 

lärare stora valmöjligheter till att nästan göra vad man vill i sin undervisning, om 

man följer läroplanen vill säga. Läroplanen ger lärare chansen att arbeta med läsning 

av skönlitterära verk på deras eget sätt. Lärarna får en valfrihet att välja den litteratur 

de vill att elever ska ta sig an.  

4.1.2 Val av litteratur och elevernas påverkan på litteraturvalet  

Lärare A ser litteratururvalet mer under uppbyggnad. I nuläget finns det inte mycket 

litteratur att tillgå på skolan och hen menar att det är något som kommer att byggas 

upp genom åren, när ekonomin tillåter det. Lärare B anser att litteratururvalet är 

snävt och tycker att det är extra svårt att få in kvinnliga författare som skrivit äldre 

litteratur. Lärare B menar att det är svårt att finna kvinnliga författare från de 

tidigare epokerna eftersom det oftast var män som skrev under exempelvis, 

renässansen. Lärare C menar att hen utgår från en slags magkänsla och det 

litteraturutbud som finns på skolan. Lärare C gör ett urval utifrån tidstypiska verk 

och menar att det finns enastående litteratur från olika tider men man vill gärna att 

det ska säga något om den tiden, genren och epoken. Lärare C nämner att ledningen 

är de som köper in och beställer samtliga böcker till skolan.  
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Ibland får eleverna vara med och påverka litteraturvalet menar lärare A. Det beror på 

vad man arbetar med och hur upplägget är. Det är inte alltid det fungerar och synkar 

med litteraturhistorien. Arbetar man med exempelvis renässansen så kan eleverna få 

välja något verk från Shakespeare, det kan vara någon pjäs eller någon film menar 

lärare A.  

Lärare B berättar att inga elever har någon inverkan på litteraturvalet. Lärare B ser 

ingen anledning till att elever ska vara med och påverka litteraturvalet med tanke på 

att det är hens jobb och uppdrag. Om eleverna skulle få vara med och bestämma 

litteratur så skulle det inte vidga deras världsbild, det skulle snarare begränsa den. 

Elever skulle då endast välja litteratur som de själva vill ha och inte vidga sina vyer.  

Lärare B menar att hens läraruppdrag inte är att konfirmera elevernas världsbild, det 

handlar om att konfrontera den. Det kan inte hen göra om eleverna hela tiden får gå i 

samma spår som de önskar. Lärare B menar att det inte blir någon utbildning om 

eleverna får vara med och bestämma. Om eleverna skulle välja verk som läraren inte 

kan hjälpa till med eller är påläst om, blir det svårt att utbilda eleverna om olika verk. 

Ibland har elever svårt att finna en förståelse för olika verk och då har läraren gått in 

och hjälpt eleven för att finna förståelsen. Av den anledningen är det viktigt att lärare 

är pålästa om verk innan de introducerar dem till eleverna.  

Lärare C menar att elever har en liten inverkan på valet av litteratur, men menar 

samtidigt att elever har större inverkan på valet av modern litteratur än på valet av 

den äldre litteraturen. Hen hävdar att det beror på att elever har mindre 

förkunskaper, när det gäller äldre litteratur. Har eleverna några synpunkter på 

adekvata val så är det självklart att hen tar med det. Lärare C menar att om elever har 

vissa önskemål så kan det hända att hen väljer att gå efter de önskemålen. Det beror 

på att det kan uppmuntra till läsning, menar hen. Däremot brukar elever kunna få 

välja mellan ett antal verk, men det är fortfarande hen som har gjort urvalet. 

Lärare A tycker om att variera valet av litteratur men fokuserar mycket på Strindberg 

och Shakespeare. Lärare A tycker att det vore tråkigt för eleverna att missa viss 

litteratur. Lärare A väljer att inte lägga mycket fokus på lyrik på grund av att tiden 

inte räcker till och hen fokuserar därför hellre på klassiker som Strindberg och 

Shakespeare. Lärare B varierar väldigt mycket när det gäller litteraturen. Hen vill 

gärna att eleverna ska läsa texter av Torgny Lindgren men väljer gärna klassiska verk. 
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Lärare C menar att det finns mycket litteratur hen vill använda sig av men att tiden 

inte räcker till. Det finns mängder med texter som man är mer svag för själv och av 

den anledningen får den litteraturen en större plats i undervisningen. Det är viktigt 

att låta eleverna möta olika typer av texter och klassiker, menar lärare C.  

Lärare A tar inte ställning mot någon litteratur men kanske väljer bort vissa saker 

som hen anser inte är läst speciellt mycket, exempelvis medeltidens litteratur. Det 

finns riddarromaner som är en slags överkurs för eleverna och lärare A menar att en 

sådan litteratur kan man hoppa över.  

Lärare B väljer bort vissa genrer som exempelvis deckare och fantasy. Lärare B anser 

att sådana genrer inte är aktuella eller hör hemma i ett klassrum. Lärare B menar att 

det finns en rad olika böcker som är för svåra för dagens elever. Exempelvis Röda 

rummet, det är ett verk som lärare B gärna vill läsa med sina elever men menar att 

verket inte är lämpat för gymnasiet, oavsett hur bra det är. Hen menar att Röda 

rummet är för svår och man måste kunna väldigt mycket om romanens tid på grund 

av att den är oerhört politisk. Sådana böcker som kräver mycket förkunskaper och 

information för att förstås, oavsett litterär kvalité, väljs bort.  

Lärare C väljer inte bort någon litteratur och anser att hen inte hör till de som tycker 

att man inte kan läsa saker. I klassrummet talar de om mycket ord och begrepp, hen 

talar mycket om vad som har uppstått och vad det var för typ av samhälle när verken 

skrevs. Litteraturhistoria med för stor censurering av perspektiv och normer blir 

nästan omöjlig. Skulle man ta hänsyn till olika aspekter och synsätt skulle det nästan 

inte finnas någonting kvar att läsa iså fall. Lärare C menar att allt går att läsa om man 

vill, exempel på ett sådant verk är Stolthet och fördom, då verket grundar sig på en 

patriarkal struktur. Det är viktigt att gå igenom och förklara när det gäller litteraturen 

och väsentligt att låta eleverna ta del av hur samhället såg ut då, menar lärare C. 

Lärare C tycker att litteraturen är väldig viktig för sin undervisning och menar att 

litteraturen ger eleverna en gemensam arena för att lyfta, diskutera och jämföra olika 

texter. 

Att en av svensklärarna nämner att tiden inte räcker till och hen fokuserar hellre på 

klassiker som Strindberg och Shakespeare visar att vissa litterära verk får mer plats. 

När lärare gör litterära val till sin undervisning visar resultatet att de lyfter fram vissa 

specifika verk ur en tillgänglig kanon. Enligt min analys verkar svensklärarna 
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medvetna om att det råder en sorts kanon i den svenska gymnasieskolan och baserat 

på intervjuerna får jag uppfattningen om att de inte vet hur de ska förhålla sig till en 

kanon, om en sådan införs.  

Precis som en av lärarna nämnde så ser hen litteratururvalet mer under uppbyggnad, 

samtidigt som resultatet också visar att två av lärarna väljer bort litteratur av eget 

intresse och menar att de inte är aktuella i ett klassrum. De väljer bort litteratur, som 

resultatet visar, de inte är intresserade av. Deras tolkning är att litteraturen inte är 

aktuell i klassrummet, men frågan är om eleverna känner likadant. Enligt min analys 

väljer lärarna bort litterära verk för sin undervisning, samtidigt som de anser att det 

inte finns mycket litteratur att tillgå på skolan.  

4.1.3 Svensklärares förhållningssätt till en statlig litterär kanon 

Lärare A är medveten om att en sådan har diskuterats och håller till viss del med om 

att det finns vissa värden i klassiker som bör lyftas fram. Lärare A ser en litterär 

kanon som en del av någonting som alla bör läsa. Hen menar att det finns litteratur 

som inte, i nuläget, tillhör någon kanon, men som också bör läsas. Lärare A menar att 

det finns litteratur som exempelvis från Shakespeare som alla bör känna till. Det 

tillhör allmänbildningen menar hen. Lärare A hävdar också att Strindberg alltid 

kommer vara en uppskattad författare som kommer att leva kvar utan att någon 

statlig litterär kanon införs. Lärare A är osäker på vem som bör välja litteratur till en 

statlig litterär kanon, men hen är väldigt säker på att ingen politisk inblandning 

krävs. Lärare A tycker att litteraturen lever sitt eget liv rätt så bra utan någon politisk 

inblandning. En del verk dör ut och en del tillkommer. 

Lärare B ser inte positivt på en statlig litterär kanon och det beror på att det tar bort 

lite av hens roll som lärare. Lärare B anser att hen har tillräcklig utbildning och 

bildning för att kunna planera sina litterära val själv och veta vad som blir bäst för 

eleverna.  

Lärare B vill inte att någon annan bestämmer vilken litteratur som ska användas i 

undervisningen men om en statlig litterär kanon skulle införas anser lärare B att 

lärare bör välja litteratur till en sådan lista. Lärare B tycker inte om förslaget och 

menar att det är vore dumt att införa en lista med titlar som någon annan väljer åt 

lärare. Om det skulle vara så att någon form av lista införs så bör den vara lång, 
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menar lärare B. Den bör omfatta runt tusen verk så att lärare kan välja mellan ett 

stort antal verk.  

Lärare B har själv skapat en läslista som hen fyller på och utvecklar genom åren. I 

nuläget är läslistan inte komplett och utvecklas jämt och ständigt. Läslistan baseras 

på vad hen har läst och tycker om. Hen menar att den litterära kvaliteten är 

betydelsefull och har en stor roll för läslistan. I framtiden kommer eleverna att få 

välja litteratur utifrån den läslistan och menar att det är en liknande tanke som en 

statlig litterär kanon.  

Lärare C ser positivt på en statlig litterär kanon och menar att det vore väldigt skönt 

för hen att inte behöva välja någon litteratur. Lärare C menar att det vore förträffligt 

om någon annan valde litteratur åt hen med tanke på att man som lärare får 

bestämma så mycket annat. Lärare C tycker att svensklärare och litteraturvetare som 

är intresserade av litteratur borde ingå i en slags digital grupp som kan ta fram en 

statlig litterär lista. Lärare C menar att det vore skönt om det fanns någon form av 

uppföljning i detta, om en statlig litterär kanon införs, och att staten ser till att det går 

att få tag på dessa böcker i tillräckliga volymer, för det är inte enkelt alla gånger. 

Lärare C menar att det beror på att förlagen inte trycker upp sådana böcker som inte 

storsäljer och då kunde staten få ta ett ansvar och se till att de finns tillgängliga. 

Lärare C nämner att det finns en slags omedveten kanon på skolan och att det inte 

skulle göra något om det skulle bli en medveten kanon. 

Som resultatet visar är två av svensklärarna inte speciellt förtjusta i tanken på en 

statlig litterär kanon, men en av dem har en så kallad egen läslista som hen baserar 

sin undervisning på. Den listan kommer eleverna därefter att få välja litteratur från. 

Det betyder att läraren har använt den litteratur som finns tillgänglig på skolan och 

minskat ned den till egen individuell kanon.  

När lärare A gör ett urval mellan de böcker som finns att tillgå, väljer hen ut ett antal 

böcker till sin läslista, vilket gör att de får mer plats än andra. Resultatet visar tydligt 

att lärarna blir styrda av en icke fastställd kanon, vilket de också är medvetna om. 

Vad som går att tolkas utifrån resultatet får man uppfattningen att dessa lärare är 

medvetna om att deras litterära urval är begränsade och att det råder en omedveten 

kanon, men att alla inte vill erkänna det. Vad man kan tolka från resultatet ser jag att 

lärarna väljer att inte använda sig av begreppen Fowler nämner, de nämner 
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exempelvis inget om en tillgänglig kanon. Min analys av detta resultat är att lärarna 

inte ser litteraturutbudet på det viset, de talar inte i sådana termer. De ser inte det 

litterära utbudet som en tillgänglig kanon, de ser mer litteraturen som en valfrihet. 

Den är deras möjlighet till att välja den litteratur de vill lyfta fram.  

Resultatet visar att ingen av lärarna kände sig styrda av någon kanon när de väljer 

litteratur till sin undervisning. Lärarna känner sig flexibla gällande valet av litteratur. 

Ibland kan det hända att det inte finns klassuppsättningar av böcker, vilket man får 

acceptera menar alla lärare. Enligt min analys är detta märkligt med tanke på att alla 

lärare blir påverkade av skolans litteraturutbud och en tillgänglig kanon. Lärarna har 

möjlighet att välja litteratur ur en potentiell kanon, med tanke på att de har stora 

valmöjligheter, men det är väldigt svårt att få litteratur att räcka till samtliga elever, 

vilket gör deras litteraturval begränsade och kan endast välja litteratur ur en 

tillgänglig kanon.  

Baserat på intervjuerna får jag uppfattningen att två av dessa svensklärare är 

bekymrade över att de själva inte fått välja litteratur, om en statlig litterär kanon 

skulle införas. När lärarna själva får bestämma och välja litteratur verkar det vara 

annorlunda. I nuläget är deras litteraturval begränsade, och jag får uppfattningen att 

de inte vill att den ska bli ännu mer begränsad.  

När det gäller vem eller vilka som bör välja litteratur till en statlig litterär kanon visar 

resultatet att det råder delade meningar. Majoriteten av lärarna tycker att lärare bör 

ha en inverkan på valet av litteratur, samtidigt som två av lärarna inte håller med 

varandra. Ena anser att ingen politisk inblandning krävs och den andra ser inga 

problem med att staten har en inverkan.  

Med tanke på min första forskningsfråga om, hur svensklärare förhåller sig till idéer 

om en statlig litterär kanon för den svenska gymnasieskolan, visar resultatet att 

svensklärarnas förhållningsätt skiljer sig åt. Av resultatet kan man konstatera att det 

råder delade meningar när det gäller en statlig litterär kanon. Baserat på intervjuerna 

ser vi att en av svensklärarna inte ser några problem med att någon annan 

bestämmer litteratur till undervisningen, medan de andra två var mer skeptiska till 

att någon annan skulle välja litteratur. En lärare menar att hen har tillräckligt med 

kunskap för att kunna välja litteratur själv. Två av lärarna väljer medvetet bort viss 

litteratur i sin undervisning. En av lärarna valde bort vissa genrer som hen inte anser 
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vara aktuella i klassrummet, och den andre läraren väljer bort litteratur som inte har 

blivit läst speciellt mycket.  

4.2 Resultat av enkätundersökningen  

De kvantitativa resultaten redovisas i form av cirkeldiagram men också i löpande text. 

Varje enkätfråga (se bilaga 2) kommer att redovisas enskilt. Totalt har 40 

gymnasielever varav 28 kvinnor och 12 män svarat på enkätundersökningen.  

Enkätens första fråga gällde elevernas kännedom om begreppet kanon. Resultatet 

presenteras nedan.   

 

Figur 1. Presentation av enkätfråga 1.  

Av gymnasielevernas svar framgår det att hälften av alla elever känner till begreppet 

kanon.  

Att hälften av alla elever känner till begreppet kanon är väldigt intressant. Det kan 

bero på olika faktorer. En faktor kan vara att samtliga elever inte har samma 

undervisande lärare. Antingen har eleverna inte varit tillräckligt uppmärksamma 

under svenskpassen när de talat om kanon eller så har läraren valt att inte diskutera 

begreppet. På ett sätt är det en nackdel att samtliga elever inte känner till begreppet 

med tanke på att kanon är en återkommande debatt i samhället.  

På enkätfråga två, om eleverna anser att det är viktigt att känna till 

litteraturhistorien, har majoriteten av gymnasieleverna svarat att det är viktigt att 

känna till litteraturhistorien.   

50%50%

Fråga 1: Känner du till begreppet kanon?

Ja

Nej



 21 

 

Figur 2. Presentation av enkätfråga 2. 

Majoriteten av eleverna menar att litteraturhistorien är viktig på grund av att det är 

viktigt att förstå vilka författare och verk som haft betydelse för vår tid och för att se 

hur litteraturen har utvecklats med åren.  

Det var även några elever som menade att det är viktigt att känna till 

litteraturhistorien för att få en förståelse för litteratur ur elevernas egna perspektiv. 

De menade att det är viktigt att varje elev får möjlighet att reflektera över verk ur 

litteraturhistorien. 12 procent anser att det inte är viktigt att känna till 

litteraturhistorien.  

Dessa svar ger en tydlig bild av att eleverna gärna vill reagera och reflektera över 

litterära verk och detta är också något den tidigare forskningen visar. Med tanke på 

att eleverna går i årskurs tre är eleverna, med all sannolikhet, vana vid att reagera och 

reflektera. Eleverna har troligtvis skapat ett återkommande mönster och eleverna är 

vana vid att reagera över nya möten med olika texter. Det ger en känsla av att 

eleverna också uppskattar detta med tanke på att majoriteten anser att 

litteraturhistorien är viktig.  

På enkätfråga tre, om eleverna kunde nämna några äldre litterära verk som de mött 

under sin gymnasietid visade det sig att alla elever angav ett antal klassiker. Dessa var 

bland annat: Hjalmer Söderbergs Doktor Glas, Selma Lagerlöfs Kejsarn av 

Portugallien och Victoria Benedictssons Pengar. Resultatet visar att alla elever, som 

deltog i undersökningen, kunde nämna ett eller flera äldre litterära verk.  

Det är intressant att eleverna endast lyfter svenska klassiker. Det visar att de flesta är 

bekanta och har läst svenska klassiska verk.  

88%

12%

Fråga 2: Anser du att det är viktigt att känna till 
litteraturhistorien? Om svaret är ja, varför? 

Ja

Nej
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På enkätfråga fyra, om eleverna får vara med och påverka valet av litteratur, har 

majoriteten svarat att de inte får vara med och påverka valet. Resultat visas nedan.  

 

Figur 3. Presentation av enkätfråga 4.  

Resultatet visar att 80 procent av eleverna upplever att de inte har någon inverkan på 

valet av litteratur. 20 procent anser att de har någon inverkan på valet av litteratur.  

Precis som Brink (2006) menar i sin studie påverkas kanonbildningen genom 

exempelvis bokinköp. För gymnasielevernas del påverkas deras litterära möte med 

texter av lärarens litteraturval. Eleverna möter, i nuläget, ett urval som läraren har 

gjort ur den tillgängliga kanon. Eleverna har för det mesta ingen inverkan på valet av 

litteratur, det kan vara svaret på varför gymnasieelevernas syn på en statlig litterär 

kanon förvånar en. Som resultatet visar upplever majoriteten av gymnasieeleverna att 

de inte har någon inverkan på valet av litteratur, samtidigt som de tenderar vara 

nöjda med detta i nuläget. Det kan bero på att elever har mycket annat att tänka på 

under sin gymnasietid, allt ifrån studenten till andra ämnen. De verkar till stor del 

som att eleverna förlitar sig på att lärare, som är skickligare läsare, väljer bra och 

läsvärd litteratur åt dem.  

Enkätfråga fem handlar om elevernas åsikt gällande förslaget om införandet av en 

statlig litterär kanon. Resultatet presenteras nedan.  

20%

80%

Fråga 4: Upplever du att du har någon inverkan på valet 
av litteratur för din undervisning? 

Ja

Nej
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Figur 4. Presentation av enkätfråga 5. 

55 procent av eleverna anser att det är ett bra förslag och ser inget negativt med det. 

En elev hävdar att det är bra att läsa kända böcker från olika delar av 

litteraturhistorien, men tycker att det vore bättre om lärare själva får bestämma vilka 

böcker som deras elever ska läsa. Samma elev förstod också vederbörande fråga och 

visste vad en kanon är. Eleven tror att undervisningen skulle bli mer intressant 

eftersom lärarna förmodligen brinner för det valda verket.  

20 procent av eleverna tycker att det är ett dåligt förslag och många av eleverna 

menar att lärare och elever bör få välja litteratur själva. 25 procent har ingen åsikt 

gällande förslaget om införandet av en statlig litterär kanon.  

Resultatet visar att 55 procent av gymnasieleverna tycker att förslaget om att 

upprätta en statlig litterär kanon är bra. Det visar på att en stor mängd av eleverna 

inte ser några problem med att upprätta en statlig litterär kanon, även om alla inte 

riktigt känner till begreppet kanon. Samtidigt som 20 procent av eleverna ansåg att 

det var ett dåligt förslag. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att elever inte vill 

läsa litterära verk från litteraturhistorien eller vill möta olika typer av litterära verk. 

Även om eleverna, troligtvis, inte är medvetna om att de styrs av en tillgänglig kanon 

så känner de sig, troligtvis, styrda av deras svensklärare. Enligt min analys är 

eleverna medvetna om att de inte har någon inverkan eller har en mycket liten 

inverkan på litteraturvalet, och att de är vana vid att läraren väljer litteratur åt dem, 

därför är det ingen skillnad på om en lista skulle välja litteratur åt dem eller deras 

undervisande svensklärare.  

På enkätfråga sex, om eleverna anser att det finns ett stort urval av litteratur på 

skolan, har majoriteten svarat att det inte finns ett stort urval av litteratur på skolan. 

55%
20%

25%

Fråga 5: Vad tycker du om förslaget om att upprätta en 
statlig litterär kanon? 

Bra

Dåligt

Vet ej
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75 procent anser att det inte finns ett stort urval på skolan och 25 procent anser att 

det finns ett stort urval av litteratur på skolan.  

Figur 5. Presentation av enkätfråga 6. 

Majoriteten av eleverna anser att utbudet av litteratur på skolan inte är tillräcklig. 

Litteratururvalet är något som påverkar elevernas möte med ny litteratur. De 

klassuppsättningar som skolan besitter blir styrande för utvecklingen i skolan och 

påverkar elevernas möten med litterära texter. Precis som Lgy11 (2011) menar ska 

litteratur ses som ett hjälpmedel för att lära känna sin omvärld, medmänniskor och 

sig själv men också att undervisningen ska bestå av rikliga tillfällen för att kunna läsa 

och möta olika typ av skönlitteratur. Kan skolan inte erbjuda ett relativt stort utbud 

av böcker blir elevernas utbildning lidande och det är väldigt allvarligt, med tanke på 

att eleverna ska få chansen att möta olika typer av litterära texter.  

På enkätfråga sju fick eleverna besvara vem eller vilka som bör välja litteratur till en 

statlig litterär kanon – om en sådan införs. Majoriteten av eleverna ansåg att både 

lärare och elever borde få välja litteratur. Ett fåtal av eleverna anser att Svenska 

Akademin bör välja litteratur eller de som arbetar på en politisk nivå. 

Enligt min analys vill eleverna vara med och påverka en sådan lista för att vi lever i 

ett demokratiskt samhälle. Eleverna känner, troligtvis, att de vill vara med och 

påverka när de kan och har möjlighet till det. Det är på ett sätt väldigt positivt att 

eleverna vill vara med och påverka en sådan lista med tanke på att det visar att 

eleverna kan ta för sig och visa att de har ett eget intresse för litteraturen.  

25%

75%

Fråga 6: Anser du att det finns ett stort urval av litteratur 
på skolan? 

Ja

Nej
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På enkätfråga åtta, om eleverna anser att Sverige bör införa en statlig litterär kanon, 

visar resultatet att det råder delade meningar. Resultatet visas nedan. 

Figur 7. Presentation av enkätfråga 8.  

Efter den insamlade empirin blir det tydligt att elevernas förhållningssätt till en 

statlig litterär kanon är delade. Med svar på min andra forskningsfråga, om hur 

gymnasieelever förhåller sig till idéer om en statlig litterär kanon för den svenska 

gymnasieskolan, visar resultatet att gymnasieelevers förhållningsätt delar sig. 55 

procent anser att Sverige bör införa en statlig litterär kanon och 45 procent anser inte 

det. Vissa anser att vi bör införa det och vissa andra. Varför vissa anser att en statlig 

litterär kanon bör införas kan exempelvis bero på att vissa elever inte tycker inte att 

det spelar någon roll vem som väljer litteratur, med tanke på att de är medvetna om 

att litteratur ska läsas i svenskundervisningen. Varför andra anser att man bör införa 

en statlig litterär kanon kan exempelvis bero på att eleverna vill vara medveten om 

vilken litteratur som de kommer att möta och behöver inte fråga läraren vilken 

litteratur som ska läsas i undervisningen.  

Den tredje forskningsfrågan i denna studie handlar om hur lika respektive olika 

svensklärares och gymnasieelevers inställning är till idéer om en statlig litterär 

kanon. Resultatet visar att både svensklärarna och gymnasieeleverna har olika 

uppfattningar om införandet av en statlig litterär kanon. Både svensklärare och 

gymnasieeleverna blir i nuläget redan styrda av en tillgänglig kanon och det är 

troligtvis varför de delar uppfattning till idéer om en statlig litterär kanon. Några 

tycker att en statlig litterär kanon är bra och medan andra tycker att idéerna är 

mindre bra. Gymnasielever är vana vid att möta ny litteratur som kommer från en 

tillgänglig kanon där deras lärare har valt ut litteratur från en tillgänglig kanon. 

55%
45%

Fråga 8: Anser du att Sverige bör införa en statlig litterär 
kanon? 

Ja

Nej
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Resultatet visar att både gymnasielever och svensklärare styrs av en omedveten 

kanon, vilket några är medvetna om och andra inte.  

Svensklärarna är medvetna om att det råder en sorts kanon i den svenska 

gymnasieskolan men alla är inte positivt inställda till införandet av en statlig litterär 

kanon. Enligt min analys så styrs alla av någon form av kanon och precis som en av 

svensklärarna menade så lever kanon sitt eget liv, utan någon politisk inblandning. 

Gymnasieelever blir styrda av en tillgänglig kanon och selektiv kanon med tanke på 

att samtliga lärare inte låter eleverna ha någon inverkan på litteraturvalet och 

svensklärare blir styrd av en tillgänglig kanon som i sin tur blivit styrd av ledningen, 

från den selektiva- och potentiella kanon.  

5 Diskussion  

Nedan kommer jag att diskutera metod, resultat och mina egna reflektioner kring denna 

studie. Jag kommer också att dra ett antal slutsatser nedan.  

5.1 Resultatdiskussion  

Av enkätsvaren och intervjuerna framgår gymnasielevers och svensklärares 

förhållningssätt och idéer tydligt. Det framgår också hur både gymnasielever och 

svensklärare tänker i allmänhet om litteraturvalet för den svenska gymnasieskolan. Kanon 

är något som har diskuterats, i Sverige, sedan 2006 och är en återkommande debatt som 

rör litteraturundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Det är märkligt att hälften av 

gymnasieleverna känner till begreppet kanon med tanke på att det är en återkommande 

debatt i samhället. Det kan vara viktigt att eleverna känner till begreppet kanon med tanke 

på att det kan kommas att införas senare i deras liv. Det är ingen som vet om en statlig 

litterär kanon kommer att införas men om en sådan införs kan det vara bra att veta vad det 

är. Det ska, enligt min mening höra till allmänbildningen. Dagens samhälle håller på att 

digitaliseras mer och mer och de flesta äger idag en mobiltelefon. De flesta har sociala 

medier och där kan man inte undgå att missa de flesta debatter som pågår idag. Begreppet 

kanon verkar inte vara ett begrepp lärarna använder med sina elever med tanke på att 

hälften av alla elever kände till det. Överlag har jag fått uppfattningen om att det finns ett 

stort antal människor som inte vet vad en litterär kanon innebär eller är bekant med. 

Slutsatsen jag drar av detta är att lärarna använder andra begrepp i sin undervisning, 

exempelvis ordet klassiker. Att vissa elever känner till ett antal klassiker påvisar att 
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eleverna är medvetna om vad äldre litterära verk är, sen är frågan om de känner till verken 

av egenintresse eller om det är andra faktorer det beror på.  

Begreppet kanon berör både elever och lärare och, som resultatet visar, råder det delade 

meningar om idéer kring en statlig litterär kanon. Precis som i Lundahls (2009:29) artikel 

”Kanon och demokrati” framkom det att det finns två sidor av denna debatt och detta är 

något denna studie kan intyga. Ena sidan ser kanon som något positivt medan den andra 

sidan inte tycker att det borde finnas. Av resultatet kan man tolka det som att det handlar 

om att vissa fördomar lever kvar och att begreppet kanon är laddat med negativitet 

(Lundahl 2009:29). Alla svensklärare känns inte övertygade om att någon annan skulle 

välja litteratur åt dem. Majoriteten ville bestämma över det litterära valet själv. Lärare B 

var väldigt tydlig med att hen var den som bestämde över det litterära valet och att det inte 

finns någon anledning till att någon annan skulle vara med och påverka litteraturvalet, 

medan lärare C inte alls hade samma inställning som lärare B och menar att det inte gjorde 

något om någon annan valde litteratur till undervisningen. En slutsats man kan dra är att 

lärarna är medvetna om att det råder en sorts kanon i den svenska gymnasieskolan och att 

de är medvetna om att deras litteraturval är begränsade och väljer därför att göra det bästa 

av situationen på sitt eget sätt. Läroplanen ger, i nuläget, svensklärarna möjlighet att välja 

vilken litteratur de vill att eleverna ska ta sig an men med en fastställd litterär kanon hade 

det sett annorlunda ut, då hade deras valmöjligheter varit ännu mer begränsade.  

Som tidigare forskning också visar så påverkas elever och lärare av det begränsade urvalet 

av litteratur. Brink (1992:143) konstaterar i sin doktorsavhandling att urvalet av litteratur 

blir styrande för utvecklingen i skolan och tillgången blir betydande för både elever och 

lärares förutsättningar. Besitter inte skolan rikligt med litteratur kan undervisningen bli 

lidande och det är något alla påverkas av. Lärare kan inte förutspå elevers upplevelse kring 

litteraturen, även om de besitter mycket litterära kunskaper.  

Ett och samma verk kanske inte passar alla elever, och vad man kan tolka av resultatet 

sätter samtliga lärare sina intressen före elevens behov. Undersökningen visade att två av 

lärarna väljer bort litteratur av eget intresse och menar att det inte är aktuella i 

klassrummet. Slutsatsen jag drar av detta är att lärares attityder blir styrande för 

utvecklingen i skolan. Tidigare forskning visar också att urvalet av fristående verk beror 

dels på lärares attityder dels ekonomiska faktorer (Brink 1992:143). Det är märkligt att de 

väljer bort litteratur av eget intresse, med tanke på att elever kan missa värdefull litteratur 

som de kunde ta lärdom av. Av resultatet kan man tolka det som att svensklärarna lyfter 
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fram litterära verk de är mest intresserade av. När lärare väljer bort viss litteratur får 

eleverna inte möjlighet att exempelvis lära sig om sociala koder. Som Persson (2000:92) 

nämnde så finns det ett behov av att uppmärksamma populärkulturen, det är viktigt att 

låta elever ta del av andra kulturformer än bara masskulturen som finns i dagens samhälle. 

Slutsatsen jag drar av detta är att lärare inte bör välja bort litteratur av eget intresse. När 

lärare väljer bort vissa genrer går eleverna miste om läsupplevelser.  

Ingen vet egentligen hur en framtida kanon skulle se ut, om en sådan skulle införas. Det är 

ingen som vet ifall man får välja ut litteratur ur en statlig litterär kanon eller om man måste 

läsa alla verk som finns med i den statliga litterära listan. Det går att ställa frågan om det 

verkligen hade blivit någon skillnad om det fanns en statlig litterär lista, när lärare ändå 

skapar sina egna läslistor och väljer sina favoriter utifrån det nuvarande litteraturutbudet. 

Med tanke på att en av lärarna väljer att minska ned en tillgänglig kanon som finns att 

tillgå på skolan, till en egen tillgänglig kanon får man uppfattningen om att lärare ändå 

kommer undgå den statliga litterära listan och välja ut sina favoriter, om en statlig litterär 

kanon införs. Det är ett faktum att svensklärare styrs av utbudet på skolorna. Införandet av 

en statlig litterär lista skulle möjligtvis kunna ge stöd och inspiration för svensklärare i sina 

litteraturval. Jämlika och tydliga riktlinjer för skolan skulle, troligtvis, göra att 

undervisningen blir mer rättvis för alla elever. Det är ett exempel på hur 

litteraturundervisningen skulle kunna förbättras och lärare skulle inte behöva lägga mycket 

fokus på att välja litteratur.  

Av studien framgår det att svensklärarna är medvetna om att det råder en sorts 

kanon i den svenska gymnasieskolan men alla är inte positivt inställda till införandet 

av en statlig litterär kanon. Som Brink (2006:18) studie visar råder det tre olika 

kanonnivåer som på ett sätt fungerar som tre trappsteg där färre och färre verk 

försvinner desto högre upp man kommer. Undersökningen visade att ett likande 

system råder i den svenska gymnasieskolan. Gymnasieelever blir styrda av en 

tillgänglig kanon med tanke på att samtliga lärare inte låter eleverna ha någon 

inverkan på litteraturvalet. I nuläget väljer lärare litteratur från en tillgänglig kanon 

som i sin tur har blivit styrd av ledningens val av litteratur. Det är osäkert om 

ledningen också väljer efter en tillgänglig kanon eller om de väljer litteratur från en 

selektiv och potentiell kanon. Men det kan vara möjligt att ledningen väljer litteratur 

från en tillgänglig kanon.  



 29 

Undersökningen visar att gymnasieelevers förhållningssätt till idéer om en statlig 

litterär kanon för den svenska gymnasieskolan delar sig. Vad man kan tolka av 

resultatet så visar det sig att elever inte har någon inverkan på valet av litteratur, 

samtidigt som de vill vara med och påverka om en statlig litterär kanon införs. Det är 

positivt att elever vill vara med att påverka i vårt samhälle. Undersökningen visade 

att elever tycker att både lärare och elever bör välja litteratur till en statlig litterär 

kanon – om en sådan införs. Att de tycker att lärare ska vara med och välja litteratur 

känns positivt, det ger en känsla av att de förlitar sig på lärare och är medvetna om 

att de besitter kunskap om litterära verk. Slutsatsen jag drar av detta är att 

gymnasielever förlitar sig på sina lärare. Det beror troligtvis på att eleverna är vana 

vid att någon annan väljer litteratur åt dem, även om de vill vara med och påverka.  

Svenskämnets kärna är språk och litteratur och som lärare har man i uppgift att 

utbilda elever. Litteraturen ses som ett hjälpmedel för att elever ska kunna lära 

känna, exempelvis, sin omvärld (Lgy, 2011:160). Av den anledningen är det viktigt att 

man som svensklärare låter sina elever möta litteratur som gör att de får reagera och 

reflektera. Det kan handla om att identifiera sig med litteraturhistorien och få lärdom 

om dess tid, precis som Brinks (1992:142) doktorsavhandling konstaterar. Av studien 

framkom det också att svensklärare väljer bort viss litteratur efter eget intresse. Även 

om eleverna, i nuläget, inte har någon inverkan på valet av litteratur, så tror jag att 

det är viktigt att man tar sig an elevernas synpunkter så att eleverna känner sig 

delaktiga i undervisningen och för att eleverna ska upprätthålla sin vilja att möta ny 

litteratur.  

Av enkätsvaren framgår det att gymnasieeleverna anser att det är viktigt att känna till 

litteraturhistorien. För att eleverna ska kunna ta del av viktiga verk och inte missa 

några, kanske en statlig litterär kanon bör införas. Då kommer man till frågan om 

vem eller vilka som bör bestämma litteratur till en sådan lista. Majoriteten av både 

lärare och elever tycker att lärare bör få vara med och bestämma och orsakerna till 

detta kan vara att man förlitar sig på att lärare har tillräckligt med förkunskaper och 

utbildning för att ta ett sådant beslut. Med hänvisning till Brinks (2006:18) tidigare 

forskning där han menar att inget verk skulle kvarleva om litteraturen inte fann nya 

läsare. Studien visar att lärare låter elever möta litteraturhistorien på olika vis och att 

svensklärarna gör på sitt eget sätt. Deras egen tradition och kontinuitet verkar ha fått 
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en betydande roll för litteraturhistorien. Alla gör på olika sätt, men inget sätt är fel, 

med tanke på att samtliga svensklärare följer läroplanen.  

I nuläget står det inte i Lgy11 (2011) vilken litteratur gymnasieskolan bör använda sig 

av och det är fritt för lärare att välja litteratur till sin undervisning. Den lärare som 

hade en väldigt positiv inställning till kanon nämnde något anmärkningsvärt. Att det 

borde ske någon form av uppföljning ifall en statlig litterär kanon införs. Som 

undersökningen visar så är urvalet av litteratur inte den bästa och en förbättring 

krävs. Litterära verk finns inte i tillräckligt stora volymer och det är något alla lärare 

är överens om. Skulle det finnas tillräckliga volymer av litteratur så kanske lärarna 

hade haft en annan inställning till litteraturutbudet. Detta är också något som den 

tidigare forskningen också har visat. Precis som Brink (1992:142) menar så påverkas 

litteraturen av skolans ekonomi. Skulle skolorna köpa in fler klassuppsättningar 

skulle det underlätta för både lärare och elever, men det kan vara svårt att påverka 

högre upp och de ekonomiska aspekterna. Slutsatsen jag drar av detta är att skolan 

bör införskaffa fler klassuppsättningar av litteratur, om ekonomin tillåter det. Det 

begränsade urvalet av litteratur påverkar undervisningen negativt och både lärare 

och gymnasielever blir påverkade av detta. Att både lärare och elever blir styrda av en 

tillgänglig kanon är något inte alla är medvetna om. Det är främst lärarna som är 

medvetna om detta och det beror nog främst på att de är mer insatta i litteraturvalet 

och vilken litteratur det finns att tillgå på skolan.  

Tidigare forskning visar att lärare anser att det inte går att fastställa någon gemensam 

kanon. Det beror på att eleverna, oftast, har olika förutsättningar och har olika 

intressen (Axéll Olofsson, 2011). I min studie framkom det inget om elevers olika 

förutsättningar utan lärarna var mer bekymrade över att någon annan skulle välja 

litteratur åt dem, om en statlig litterär kanon skulle införas. En av lärarna höll inte 

med om det och menade att det redan råder en omedveten kanon i den svenska 

gymnasieskolan. En likhet mellan min och Axéll Olofssons studie var att eleverna såg 

litteraturhistorien som något viktigt. I min studie framkom det också att lärarnas 

attityder spelar roll vid valet av litteratur. Lärarna väljer litteratur baserat på deras 

eget intresse, lärarna nämnde inget om elevers intresse. I Trenners (2007) studie 

framkom det att lärares urval av litteratur styrs mycket av skolans utbud. Detta är en 

likhet med min studie med tanke på att litteraturutbudet också styrs av skolans 

litterära utbud.  
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5.2 Metoddiskussion  

En kombination av både den kvalitativa och kvantitativa metoden såg jag som bäst 

lämpad för att kunna besvara studiens forskningsfrågor och syfte. Möjligtvis hade jag 

kunnat inrikta mig på endast en kvantitativ metod för min studie, men då hade jag 

inte fått reda på hur svensklärare förhåller sig till idéer om en statlig litterär kanon. 

Givetvis hade jag kunnat ta reda på hur svensklärare förhåller sig till idéer om en 

statlig litterär kanon genom enbart slutna frågor i en enkät, men för denna studie 

ville jag ha en fördjupad insikt i hur de intervjuade lärarna resonerade i vidare 

bemärkelse om sina sätt att välja litteratur i undervisningen.  

Att kombinera en kvalitativ och en kvantitativ metod har fungerat väldigt bra för min 

studie och det har gjort att jag har kunnat besvara mina forskningsfrågor. I efterhand 

känner jag att jag hade kunnat välja en enda metod för att minska ned rådata, men då 

hade jag inte kunnat uppfylla min studies syfte och besvarat forskningsfrågorna. 

Möjligtvis hade jag kunnat genomföra en gruppintervju med svensklärarna för att det 

kunde ge en tryggare och mindre utsatt situation som en enskild intervju kan komma 

medföra. Men det hade varit svårt att finna en tid som passade alla, med tanke på att 

alla svensklärare har olika scheman. Det hade dock varit intressant att se ett antal 

svensklärare samtala med varandra om en statlig litterär kanon och valet av litteratur 

för undervisningen. De enskilda intervjufrågorna bestod endast av öppna frågor och 

enkätfrågorna bestod av både öppna och slutna frågor. Varför jag valde öppna frågor 

till intervjufrågorna var för att jag ville att informanterna skulle besvara frågorna med 

egna ord och lämna utrymme för oförutsedda svar. Jag valde att kombinera öppna 

och slutna frågor till enkätundersökningen för att det blev enklare att bearbeta svaren 

och det ökade jämförbarheten i svaren, i enkäterna, samt för att lämna utrymme för 

oförutsedda svar. Alla frågor, förutom de slutna frågorna, är formulerade för att ge 

frihet till informanterna. Jag ville inte påverka informanternas svar och ej vägleda 

dem för mycket med tanke på att jag ville att studiens reliabilitet skulle bli så bra som 

möjligt (Bryman, 2011:49).  

Genom att jag transkriberade intervjuerna kategoriserades de efter teman jag kommit 

fram till. Det var tre teman som jag kom fram till efter att jag transkriberade 

intervjuerna men hade alla lärarnas svar inte stämt överens med varandra hade det 

kanske blivit fler eller färre teman. Mina analysmetoder har fungerat väldigt bra i min 
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studie med tanke på att det var enkelt att finna teman i empirin. Det fanns en röd 

tråd i den insamlade empirin.   

5.3 Egna tankar och funderingar 

Under studiens arbetsgång har min nyfikenhet gällande en statlig litterär kanon 

väckts. Under intervjuerna upplevde jag svensklärares förhållningsätt till idéer 

gällande en statlig litterär kanon och det fick mig att fundera på min framtida 

yrkesroll som lärare. Jag har sett att begreppet kanon inte är särskild känt för alla 

gymnasielever och det fick mig att fundera på varför. Kanon är inget okänt och har 

varit en pågående debatt sedan 2006, men varför är det fortfarande okänt för ett 

antal gymnasieelever? Som blivande svensklärare känner jag att jag måste ta ett 

ansvar för litteraturundervisningen och göra gymnasieeleverna mer medvetna om 

kanon. Kanon kommer, troligtvis, vara en återkommande debatt i samhället och av 

den anledningen anser jag att det är viktigt att eleverna är medvetna om vad kanon 

är. Det är ingen som vet om en kanon kommer att införas, men om en sådan införs 

vill jag att elever ska vara informerade om kanons betydelse och mening.  

5.4 Relevans för svensklärare 

Detta arbete har relevans för svensklärare eftersom valet av litteratur och en statlig 

litterär kanon berör dem. Studien redogör för svensklärares och gymnasieelevers 

generella förhållningssätt till en statlig litterär kanon. Denna studie har hjälpt mig att 

förstärka min kunskap gällande litteratur och kanon för den svenska gymnasieskolan 

och svensklärares litteraturval. Jag har fått förståelse för svensklärares och 

gymnasieelevers förhållningssätt till en statlig litterär kanon. Jag har även fått 

förståelse för hur svensklärare tänker kring deras litteraturval och att det har en 

betydande roll för undervisningen.  

6 Avslutning   

6.1 Fortsatt forskning  

Det råder en viss osäkerhet kring begreppet kanon bland gymnasieelever och det 

hade varit intressant att undersöka varför begreppet är främmande för dem. Jag ser 

att det finns ett behov av fortsatt forskning kring en statlig litterär kanon och det 
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litteraturvalet. Det för att blivande samhällsmedborgare bör öka sin kunskap om 

litterära verk och de som kan påverka detta är deras svensklärare.  

Någon som inspirerat mig till fortsatt forskning är Brink (2006:18) som skriver om 

kanonbildning. Detta är på grund av att det råder en sorts kanon i den svenska 

gymnasieskolan och litteraturvalet är begränsat. Det har varit intressant att inkludera 

ytterligare några fler svensklärare till den fortsatta forskningen på grund av de kan 

påverka litteraturvalen till sin undervisning. Det är främst svensklärarna som besitter 

huvudansvaret för litteraturvalen till sina elever. Som en fortsättning till forskningen 

vill jag ta reda på hur fler svensklärare tänker kring en statlig litterär kanon och gå in 

djupare på deras litteraturval. Finns det några skillnader från skola till skola? Hur ser 

litteraturvalet generellt ut på fler gymnasieskolor?  

För att en generalisering ska vara möjlig för denna studie behövs en större 

urvalsgrupp eller studiepopulation. Därför kan en fortsatt studie med en mer 

longitudinell studiedesign vara av intresse (Bryman, 2011:169).  

6.2 Sammanfattning av studien 

Enkätundersökningen och intervjuerna visade hur gymnasieelever och svensklärare 

förhåller sig till idéer om en statlig litterär kanon. Det framkom tydligt att både 

svensklärarna och gymnasielever hade delade åsikter gällande införandet av en statlig 

litterär kanon. Det speglar också hur olika partier förhåller sig till en statlig litterär 

kanon i vårt svenska samhälle. I undersökningen framkom det att gymnasieelever 

inte har speciellt mycket inverkan på litteraturvalet i sin undervisning. Svensklärarna 

är medvetna om att det råder en sorts kanon i den svenska gymnasieskolan och de är 

medvetna om att deras litteraturval är begränsad. Lärares attityder blir styrande för 

utvecklingen i skolan. I nuläget blir både lärare och elever styrda av en tillgänglig 

kanon och det är troligtvis varför deras uppfattning till idéer om en statlig litterär 

kanon är relativt lika. Läroplanen förmedlar att litteratur ska ses som ett hjälpmedel 

för att elever ska lära känna sin omgivning, medmänniskor och sig själv. Det står 

inget om någon kanon eller hanteringen av litteratur. Tolkningen av läroplanen kan 

göras på olika sätt beroende på vem som gör tolkningen. Det vore en fördel om det 

fanns ett större litteraturutbud på skolorna för då kanske deras förhållningssätt hade 

sett annorlunda ut.  
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Avslutningsvis tycker jag att litteraturvalet och en statlig litterär kanon är något som 

behöver diskuteras mer av svensklärare och gymnasieelever. Det råder inga tvivel om 

att litteraturvalet är begränsat och påverkar gymnasielevers utbildning. En statlig 

litterär kanon är idag mer aktuellt än någonsin och även om man inte hinner eller 

kan diskutera själva begreppet kanon är det fortfarande bra att samtala om litteratur 

och dess betydelse. Alla människor har ett gemensamt ansvar att förvalta litteratur 

och det är svensklärares roll att uppmuntra och utmana gymnasielevers nyfikenhet 

för litteratur.  
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Bilaga 1 

Frågor till svensklärarna: 

1. Hur länge har du arbetat som svensklärare?  

2. Hur låter du eleverna ta del av litteraturhistorien i din undervisning?  

3. Vad utgår du från när du väljer litteratur till din undervisning?  

4. Har eleverna någon inverkan på litteraturvalet?  

5. Finns det någon litteratur du känner att du måste använda dig av i din 
undervisning? Om svaret är ja, vad är det för litteratur?  

6. Hur förhåller du dig till en statlig litterär kanon?  

7. Känner du dig styrd av någon kanon när du väljer litteratur till din undervisning?  

8. Finns det någon litteratur som du medvetet väljer bort eller tar ställning mot?  

9. Anser du att litteratur är viktig för din undervisning?  

10. Vad tycker du om förslaget om att upprätta en slags lista med titlar?  

11. Vem eller vilka bör välja litteratur till en statlig litterär kanon – om en sådan införs?  
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Bilaga 2 

Frågorna till gymnasieleverna: 

1. Känner du till begreppet kanon?  

2. Anser du att det är viktigt att känna till litteraturhistorien? Om svaret är ja, varför?  

3. Kan du nämna några eller något äldre litterärt verk som du mött under din 
gymnasietid?  

4. Upplever du att du har någon inverkan på valet av litteratur för din undervisning?  

5. Vad tycker du om förslaget om att upprätta en statlig litterär kanon? 

6. Anser du att det finns ett stort urval av litteratur på skolan?  

7. Vem eller vilka bör välja litteratur till en statlig litterär kanon – om en sådan införs?  

8. Anser du att Sverige bör införa en statlig litterär kanon?  
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Bilaga 3  

Missivbrev till svensklärarna:  

Information om Emma Ljungmans examensarbete som är en 
studie om hur lärare och elever förhåller sig till idéer om en 
litterär kanon i den svenska gymnasieskolan. 

Mitt namn är Emma Ljungman och jag studerar vid ämneslärarprogrammet med 
ämneskombinationen svenska/samhällskunskap på Mälardalens Högskola. Det har 
blivit dags att skriva ett av mina examensarbeten inom ämnet svenska. Studiens syfte 
är att undersöka hur elever och lärare förhåller sig till idéer om en litterär kanon för 
den svenska gymnasieskolan. För att undersöka detta behöver jag din hjälp att 
genomföra en intervju med minst tre svensklärare. 

Varje enskild intervju kommer att spelas in och jag kommer därefter analysera 
materialet. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och ni kommer att få besvara 
ett antal frågor som gynnar min studie. Ditt deltagande är valfritt och kan när som 
helst avbrytas utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. Ditt deltagande i intervjun är konfidentiellt vilket innebär att det är endast jag, 
Emma Ljungman samt min handledare Magnus Jansson, som vet vilka som 
intervjuas. I mitt examensarbete kommer det inte framgå vilka som har intervjuats. 
Det är endast jag, Emma Ljungman och min handledare som kommer ta del av 
intervjumaterialet. Allt material kommer att bearbetas enligt Vetenskapsrådets etiska 
riktlinje och raderas efter att mitt examensarbete är färdigställt och all information 
kommer att kasseras. Det vore positivt om du accepterar att medverka i studien. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i 
sin slutversion läggs ut i databasen DiVA. 

Jag tackar på förhand för er värdefulla medverkan. 

Med vänlig hälsning, Emma Ljungman 

Student: Emma Ljungman  
eln14008@student.mdh.se 
 
Handledare: Magnus Jansson  
Tel. 021-10 13 18  
magnus.jansson@mdh.se 

 

Eskilstuna/2019-04-05 

Emma Ljungman  

_____________________ 
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Bilaga 4 

Missivbrev till gymnasieeleverna:  

Information om Emma Ljungmans examensarbete som är en studie om 
hur lärare och elever förhåller sig till idéer om en litterär kanon i den 
svenska gymnasieskolan. 

Mitt namn är Emma Ljungman och jag studerar vid ämneslärarprogrammet med 
ämneskombinationen svenska/samhällskunskap på Mälardalens Högskola. Det har 
blivit dags att skriva ett av mina examensarbeten inom ämnet svenska. Studiens syfte 
är att undersöka hur elever och svensklärare förhåller sig till idéer om en litterär 
kanon för den svenska gymnasieskolan. För att undersöka detta behöver jag din hjälp 
att genomföra en enkätundersökning där du får besvara en rad frågor. Din 
medverkan kommer att gynna min studie. 

Denna enkätundersökning kommer att besvaras via nätet och jag kommer därefter 
analysera materialet. Enkätundersökningen kommer att ta cirka 6–8 minuter och ni 
kommer att få besvara ett antal frågor. Ditt deltagande är valfritt och kan när som 
helst avbrytas utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. Ditt deltagande i enkätundersökningen är konfidentiellt vilket innebär att det är 
endast jag, Emma Ljungman samt min handledare Magnus Jansson, som vet vilka 
som intervjuas. I mitt examensarbete kommer det inte framgå vilka som har deltagit. 
Allt material kommer att bearbetas enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinje och 
raderas efter att mitt examensarbete är färdigställt och all information kommer att 
kasseras. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i 
sin slutversion läggs ut i databasen DiVA. 

Jag tackar på förhand för din värdefulla medverkan. 
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