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A literary canon 

A study on teachers´ and students´ attitudes towards studying older texts  

 

This study aims to examine how a number of teachers perceive a literary canon, what 

literature they are using and how they are working with this literature in class. This study also 

aims to examine how students perceive the work of older texts. In previous research it is 

stated that it is difficult to have a common canon, because of the fact that students have 

different individual capacities depending on interest, time, teacher and heterogeneity in the 

class. But there is also research showing that a literary canon can be seen as a surety of the 

survival of certain culture ideals. Research also shows the importance of the teaching of older 

literature being linked to the students’ individual capacities and the present time.  

The result of this paper shows that the majority of teachers’ do not believe that it is possible to 

have an established common literary canon. This because each student has different individual 

capacity and also because the teacher themselves have different amount of interest in the 

subject. When it comes to the teaching of older texts the teachers believe that a comparison of 

the literary theme of the older texts to the literary theme of texts from our present time is 

important in order to see the similarities and differences between these. This study also shows 

that the majority of the students who participated found it uninteresting to read older literary 

texts as well as reading about authors. Nevertheless students found this field of study 

important.   

Key words: Literary canon, education, students’ capacity. 



En litterär kanon 

En studie om lärares och elevers förhållningssätt till arbetet med äldre texter 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ett antal lärare förhåller sig till en litterär 

kanon, vilken litteratur de använder och hur de arbetar med denna i undervisningen. Syftet 

med uppsatsen är också att undersöka hur elever uppfattar arbetet med äldre texter.   

I tidigare forskning konstaterar man att det är svårt att ha en gemensam kanon eftersom 

eleverna har olika förutsättningar beroende på intresse, tid, lärare och heterogenitet i klassen. Men 

det finns också forskning som visar att en litterär kanon kan ses som en garant för vissa kulturideals 

fortlevnad. Forskning visar också att om eleverna ska tillägna sig äldre texter är det viktigt att 

undervisningen av äldre litteratur knyter an till elevens förutsättningar och samtid.  

Resultatet av uppsatsen visar att övervägande del av lärarna anser att det ej går att ha en 

fastställd gemensam kanon. Detta beror på att eleverna har olika förutsättningar och att 

lärarna själva har olika intresse av ämnet. Lärarna anser också att det i undervisningen av 

äldre litteratur är viktigt att man ställer dåtidens litterära tema mot vår samtid för att se på 

likheter och skillnader. Denna undersökning visar också att övervägande del av de elever som 

deltagit finner det ointressant att läsa äldre litteratur och dess författare men de finner det 

ändock som ett viktigt område.  

 Nyckelord: Litterär kanon, undervisning, elevers förutsättningar.  
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1. Inledning 

 

Vilken litteratur ska eleverna läsa i dagens gymnasieskola? Detta är en fråga som ofta ställs. 

Frågan är också om det vore relevant med en fastställd litterär kanon där alla elever ska läsa 

en bestämd litteratur.  Begreppet litterär kanon förklaras av Nationalencyklopedin på följande 

sätt: ”Ka´non, inom litteraturvetenskapen de verk som tillskrivs en viss författare eller det 

urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls aktuella 

genom nyutgåvor, osv”. (www.ne.se).  

Frågan som återstår handlar om vilket urval av litteratur som skall göras i skolans 

sammanhang. Problemen kring en fastställd litterär kanons förtjänster har också skapat en 

debatt som förs med jämna mellanrum.  De som försvarar en litterär kanon hävdar att det är 

viktigt att värna om kulturarv, kvalitet och tradition. Med andra ord är det väsentligt att det 

som undervisas om i skolor och på universitet håller en viss kvalitet. Motståndarna menar 

däremot att de som är positiva till en litterär kanon är ute efter att bekräfta sig själva och att 

befästa rådande kulturell hegemoni. Dessa motståndare hävdar också att en litterär kanon 

skulle innebära att ett visst antal författare och deras litteratur skulle få allt för stor makt inom 

litteraturområdet (Leppänen & Lundahl, 2009: 14).   

Enligt litteraturvetaren Magnus Persson har elevernas litterära bildning och fostran tidigare 

följt en trappa vilket inneburit att eleverna har gått från den enklare men definitivt goda barn- 

och ungdomslitteraturen till den kanoniserade skönlitteratur som väntade på gymnasiet. Detta 

innebar att litteraturstudierna reglerades av klara distinktioner och värdehierarkier. De 

styrdokument som råder i dagens skola innehåller däremot föga vägledning i dessa frågor 

(Persson, 2007: 82). Är det till exempel svenska eller utländska författare tillhöriga kanon 

som man som lärare ska låta eleverna läsa idag? Eftersom detta är en fråga som många gånger 

vållar problem är min tanke med denna uppsats att ta reda på vilka författare och verk ett antal 

lärare väljer att låta sina elever arbeta med. Jag har också under mina yrkesverksamma år som 

lärare uppfattat att elever inte alltid uppskattar att arbeta med äldre litteratur. Därför är också 

min tanke att undersöka hur lärare låter eleverna arbeta med texter ur historien och vilka 

attityder eleverna uppvisar till dessa texter och en litterär kanon.  

http://www.ne.se/
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ett antal lärare förhåller sig till en litterär 

kanon, vilken litteratur de använder och hur de arbetar med denna i undervisningen. Mitt syfte 

är också att undersöka hur elever uppfattar arbetet med äldre texter.   

 Hur förhåller sig ett antal lärare till frågorna kring en litterär kanon? 

 Vilken litterär kanon väljer ett antal lärare att deras elever ska arbeta med? 

 Hur arbetar de med denna litteratur? 

 Vad anser elever om att arbeta med äldre texter? 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

 

3.1 Litterär kanon under 1900-talet 

Under den första hälften av 1900-talet var det en relativt stabil kanon i de svenska läroverken. 

Denna kanon bestod av författare som Tegnér, Geijer, Runeberg och Rydberg. Det fanns 

också några nordiska författare som Holberg, Björnson och Ibsen som man ansåg var av värde 

att läsa. Dessutom räknades Homeros, Sofokles, Shakespeare och Goethe till den föreskrivna 

litterära kanonen under denna period. Jan Thavenius hävdar också att en kanon karakteriseras 

av vad som inte ingår i den. Den äldsta och den yngsta litteraturen hade en mycket svag 

ställning vilket innebar att under denna epok hade 1900-talslitteraturen svårt att få en plats i 

den utvalda litteraturen. Likaså undvek man kvinnliga författare, samhällsengagerad litteratur 

och arbetarlitteratur (Thavenius, 1999: 124).  

Under denna epok var det de högre samhällsklasserna som dominerade inom 

utbildningsväsendet och därför var det också deras val av litteratur som gällde i 

undervisningen. Brink skriver: ”Även om det i gymnasiet fördes diskussioner om 

litteraturundervisningen och om de litterära urvalen, var synen på vad som var viktig litteratur 

påfallande enhetlig. Det var de dominerande klassernas smak och värderingar som var 

normgivande och därför inte heller ifrågasattes” (Brink, 1992: 284).  
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Under efterkrigstiden skedde stora förändringar i kanonbildningen.  Litteraturundervisningen i 

skolan ställdes under denna tid inför nya villkor och gamla självklarheter var inte längre lika 

självklara. I den tidigare skolan hade överklassen stort inflytande, vilket innebar att 

undervisningen handlade om kärlek till fosterlandet, gudsfruktan, flit, goda seder, lydnad och 

vördnad. Men under efterkrigstiden var det enligt Thavenius istället förverkligandet av 

demokratins principer om tolerans och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper 

som gällde i skolan (Thavenius, 1999: 127). 

Under 1960-talet befinner sig litteraturläsningen i en kris enligt Annica Danielsson som 

undersökt tre antologier från det årtiondet och vilka texter dessa innehåller. Det hon kommit 

fram till är att dessa antologier har övergett tanken på en svensk kanon av äldre modell. 

Danielsson menar att texterna under denna epok är på jakt efter eleverna och inte tvärtom. 

Texterna hon undersökt är i hennes ögon framförallt ute efter att engagera eleverna i aktuella 

frågor och ge läsaren starka upplevelser. Det tematiskt nya är nu att urvalet ger en mörk bild 

av tillvaron och en negativ bild av Sverige. Man plockar in tonårsproblem, familjekonflikter 

och generationsmotsättningar i litteraturen och de traditionella värdena ifrågasätts allt mer 

istället för att spridas vidare till en ny generation av elever (Danielsson, 1988). Även Torbjörn 

Forslid och Anders Ohlsson hävdar i sin bok Hamlet eller Hamilton att litteraturläsningen 

befann sig i en kris under 1960-talet. Denna kris orsakades främst av utbyggnaden av den 

högre utbildningen och utvecklingen av medieområdet (Forslid & Ohlsson, 2007: 58).   

I artikeln ”Gymnasiets litterära kanon” avslutar Thavenius med att påstå att det är 

underliggande sociala och kulturella intressen som ligger bakom en kanonbildning. Det 

innebär att kanon förändras över tiden, eftersom texter inte är oberoende av historien och dess 

förändring. Thavenius hävdar dessutom att det genom historien har funnits olika kanon för 

olika skolformer, en kanon för pojkar och en för flickor, olika samhällsklasser har haft olika 

kanon och olika skolklasser har haft olika kanon. Med andra ord finns det olika kanon, och 

förändringar i kanon tillhör det normala, enligt Thavenius (Thavenius, 1999: 135).  

3.2 Attityder till en litterär kanon 

I Danmark har en expertgrupp på uppdrag av kulturminister Brian Mikkelsen fastställt en 

litterär kanon. Det innebär att danska skolor har en lista över en dansk kulturkanon som de 

anser att danska skolelever ska läsa och bearbeta i undervisningen. Denna lista innehåller 108 

verk som representerar god dansk litteratur inom nio olika kulturformer (Leppänen & 



4 

 

Lundahl, 2009: 9). I Sverige har en litterär kanons vara eller icke vara debatterats fram och 

tillbaka. Under sommaren 2006 utbröt en kontrovers på de svenska dagstidningarnas 

kultursidor och detta mot bakgrund av att folkpartiets Cecilia Wikström hade lanserat en idé 

om en svensk kulturkanon. Folkpartiet skrev också en motion till riksdagen med anledning av 

frågan om en litterär kanon i undervisningen i svenska skolor och menade: "Alla elever bör ta 

del av några viktiga författarskap i den svenska och internationella litteraturhistorien. 

Läroplanen bör kompletteras med en litteraturlista - en litterär kanon - med författare och verk 

som fått särskild betydelse. Underlaget till listan utarbetas av Svenska Akademien” 

(www.dn.se, 2006a).  

Trots alliansens samarbete kan man ändock se en oenighet i denna fråga. Centerpartiets 

partisekreterare Jöran Hägglunds motargument framgår i följande citat: "Staten ska inte tala 

om vilka böcker barn och ungdomar ska läsa. Att peka ut vad som är bra och dålig svensk 

litteratur är fel därför att det också skulle begränsa människors fria vilja att upptäcka andra 

författare. Vi gör detta ställningstagande utifrån våra liberala värderingar." (www.dn.se, 

2006b).  

Regeringspartierna var alltså splittrade i denna fråga men Svenska Akademien ställde sig till 

viss del positiv till en litterär kanon. Svenska Akademiens dåvarande sekreterare, Horace 

Engdahl, påstod att han i Danmark kunde se att många bortglömda författarskap lyfts fram. 

Men han hävdade också att en litterär kanon som är äkta och levande inte går att skapa genom 

ett kommittéarbete. Det en statlig kommitté kan göra är att ta fram en orienteringskarta över 

den svenska litteraturen eftersom den litteratur som faktiskt blir bestående och då tillhör en 

kanon blir, enligt Engdahl, till genom mycket svårbegripliga processer (www.dn.se, 2006a).  

De som var kritiska till Cecilia Wikström och hennes förslag såg framför sig en dansk förlaga, 

det vill säga en i deras ögon suspekt kulturkamp riktad mot allt främmande. En litterär kanon 

skulle för dessa kritiker innebära en försvenskning och hårdare tag mot invandrare. Man 

påstod dessutom att en litterär kanon innebär en problematisk reproduktion av maktstrukturer, 

strukturer som bidrar till att osynliggöra exempelvis kvinnor, arbetare, homosexuella eller 

icke-européer. Debatten om en litterär kanon är något som än idag fortsätter och det är enligt 

Karlsohn en av de mest intensiva akademiska diskussionerna inom humaniora (Karlsohn, 

2009: 234).  

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
http://www.dn.se/


5 

 

Man kan i litteraturen märka att frågan om kanon är känslig. Ser man till Harold Bloom och 

hans bok Den västerländska kanon ger han ett försvar för en västerländsk kanon där han 

grundar sin uppfattning bland annat på begreppen särart och originalitet. Ett verk som blir 

kanoniskt ”besitter en sällsamhet, en verksam originalitet som antingen kan omvandlas, eller 

som omvandlar oss till den grad att vi upphör att uppfatta den som sällsam” (Bloom, 2000: 

13). Bloom lyfter i sin bok fram 26 författare som han anser är givna i en kanon. Av dessa 

nämner han bland annat Cervantes, Dante och Shakespeare av vilka den sistnämnde är den 

absolut störste av alla författare, enligt Bloom (Bloom, 2000). ”Shakespeare hör lika lite till 

kategorin framstående författare, som han hör till den stora massan. Han är ofattbart vis; de 

andra fattbart. En god läsare kan, på sätt och vis, krångla sig in i Platons hjärna och tänka 

därifrån; men icke in i Shakespeares. Vi får stanna utanför. Vad gäller förmågan att utföra, att 

skapa, är Shakespeare unik” (Bloom, 2000: 56).  

Litteraturvetarna Staffan Bergsten och Lars Elleström hävdar att när det gäller kanon är det 

viktigt att det finns en nationell kanon för människors kulturella självkänsla. Dessutom påstår 

de att det är betydelsefullt med en allmän kanon för internationell förståelse och gemenskap. 

Men Bergsten och Ellerström nämner också problemet med att få tag på översatt litteratur från 

de delar av världen som ligger utanför västvärlden. Med dessa argument är en bestående 

kanon något att sträva efter, men man vet också att föränderlighet är en oundviklighet hos allt 

levande. Detta innebär att om den litterära traditionen ska behålla sin förmåga att engagera 

nya generationer och stimulera nyskapande måste den fortlöpande revideras (Bergsten & 

Elleström, 2004: 43).   

3.3  Populärkultur kontra finkultur 

Diskussionen om en litterär kanon innefattar också diskussionen om populärkultur kontra 

finkultur. Nationalencyklopedin har följande definition för populärkultur:   

Populärkultur samlingsbegrepp för t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress. 

Begreppet är vagt och används i flera betydelser, vanligen som motsats till s.k. högre kultur, 

finkultur o.d. det kan även användas nedsättande och då liktydigt med trivialkultur och 

skräpkultur. Synen på populärkulturen har växlat; från att ha ansetts vara bl.a. ytlig, 

fördummande och ett hot mot konstnärlig originalitet har den senare omvärderats i många 

läger, bl. a. genom att konsumentens kreativa användning av kulturen har betonats. Gränserna 

mellan högt och lågt går därmed inte att dra med säkerhet (www.ne.se).   

  

 

http://www.ne.se/
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I början av 1900-talet går det att finna en tydligt negativ attityd till läsning av 

populärkulturella verk. Man ansåg att dessa inte endast var ett hot för stunden utan läsningen 

följdes också av negativa effekter på längre sikt. Forslid och Ohlsson sammanfattar dåtidens 

kritiska hållning med följande ord: ”Den läsare som i unga år fått i sig för mycket 

färdigtuggad och näringsfattig litteratur kan få svårt att vänja sig vid en mer svårsmält – men 

näringsriktigare – kost” (Forslid & Ohlsson, 2007: 52).  

 

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. Escarpit  

menade att den bildade litteraturen var den som diskuterades av kritiker på tidningarnas 

kultursidor, undervisades om i skolan och på universiteten. Med andra ord var det den 

litteratur som hade en bildad läsekrets som kunde fälla välgrundade och estetiska omdömen. 

Det populära kretsloppet bestod däremot av triviallitteratur som inte krävde eller hade en 

estetiskt fostrad publik. Denna litteratur kännetecknades innehållsmässigt av återkommande 

mönster i exempelvis berättarteknik och handling. Persson skriver vidare om hur dessa 

kretslopp blivit allt mer flytande och att det inte är lika lätt idag att urskilja vilka olika läsare 

det finns i respektive kretslopp (Persson, 2002: 11).  

 

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 

utmanande 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: 11f).  

 

Persson diskuterar också begreppen masskultur och populärkultur där han anser att båda dessa 

begrepp är viktiga att använda sig av. Begreppen används allt som oftast synonymt men 

termen masskultur har en mer negativ värdeladdning i jämförelse med begreppet 

populärkultur (Persson, 2002: 21).   

 

Enligt Persson går det trots att det blivit svårare att se var skiljelinjen går mellan ”populärt” 

och ”fint” ändock att se att kulturen fortfarande präglas av hierarkier, både ur ett estetiskt och 

ett sociologiskt perspektiv (Persson, 2002: 335).   
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3.3.1 Kvinnliga författare 

Enligt Anna Williams har kvinnliga författare i jämförelse med manliga författare haft ett 

underläge redan från början på grund av sitt kön. Kvinnliga författare har satts åt sidan, 

särbehandlats och reducerats i 1900-talets litteraturhistoria. Detta visar sig också i den litterära 

kanon Harald Bloom presenterar i sin bok, Den västerländska kanon, där enbart fyra författare 

av tjugosex är kvinnor (Williams, 1997: 38). Under hela 1900-talet kan man se att det är de 

manliga författarna som dominerar när det gäller grunden för allmänna uttalanden om den 

svenska litteraturens utveckling och karaktär. De kvinnor som kommer in i kanon framstår 

som enstaka, och dessa får också utgöra symboliska exempel (Kolodny, 1985: 252). 

Kvinnornas litterära kapital har alltså inte samma värde som männens och detta syns tydligt i 

litteraturhistoriens normtänkande. Williams refererar också till författaren Paul Lauter som 

menar att författare tillhör ”antingen det litterära geniet, eller så säljer man”. Lauter hävdar att 

kvinnliga författare inte passar in i denna modell varför de istället blir ignorerade och 

förknippade med massmarknaden och populärkulturen (Williams, 1997: 31).  

3.4 Styrdokument 

3.4.1 Syftet med svenskämnet på gymnasienivå 

Syftet med svenskämnet på gymnasienivå är bland annat att det skall stärka den personliga 

och kulturella identiteten hos eleven. Det skall också utveckla tänkandet, kreativiteten och 

förmågan till analys och ställningstagande. Svenskämnet ska bidra till mognad och personlig 

utveckling för eleverna via mötet med språk, litteratur och bildmedier. Vidare ska ämnet 

svenska syfta till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och få 

uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter (www.skolverket.se, 

2011a). Ur detta syfte går det ej att se någon antydan till vilken litterär kanon man skall 

använda sig av i den gymnasiala skolan.   

Ser man till mål att sträva mot är de tydligare utformade. Skolan ska i sin undervisning sträva 

efter att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i 

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

bildmedier som en källa till kunskap och glädje”. Här kan man finna att målet är mer 

konkretiserat och skönlitteratur benämns som begrepp. Vidare går det att hitta ytterligare ett 

konkret mål i förhållande till en litterär kanon när strävansmålen betonar att eleven ska få 

möjlighet att ”utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och 

tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider” 

http://www.skolverket.se/
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(www.skolverket.se, 2011a). Man ska alltså nå fram till målet med hjälp av författarskap och 

olika epoker men även här lämnas läraren att själv välja vilken litteratur man skall använda i 

undervisningen.    

3.4.2 Nuvarande mål för svenska B – 1202  

Kursen svenska B, 1202, är den kurs som ägnar sig mest åt litteraturhistoria. Nedanstående 

mål är relevanta vad gäller frågorna om en litterär kanon.  

Eleven skall: 

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

mellan texter med anknytning till vald studieinriktning 

 ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk 

och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. 

 

3.4.3 Syftet med svenskämnet enligt GY2011 

I och med reformen av den nya gymnasieskolan, GY2011, kommer också kursplanerna att 

förändras och samtidigt byta namn till ämnesplaner. Dessa ämnesplaner är naturligtvis av 

största vikt för den framtida litteraturundervisningen och jag berör dem därför.  

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:  

 Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

 Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.  

 Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier. 

 Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa (www.skolverket.se, 2011b). 

Här kan man se att syftet är mer preciserat när bland annat genusperspektivet lyfts fram, att 

man ska läsa skönlitteratur som är författade av både män och kvinnor. Det nämns också att 

eleverna skall ha kunskap om genrer, berättartekniska och stilistiska drag. Trots en något 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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större tydlighet finns det ingen vägledning till vilka kanoniska författarskap en lärare bör välja 

mellan.   

Ämnesplanen i svenska 2 kommer att ersätta kursplanen för svenska B, 1202. I denna nya 

ämnesplan är det nedanstående mål som är definierade med tanke på litteratur.  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika 

tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen 

mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den påverkat 

samhällsutvecklingen (www.skolverket.se, 2011b). 

Dessa mål är något tydligare om vad som skall läsas när man skriver att man ska behandla 

litteratur där man ser relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling.  Man skriver 

också om att man ska behandla norsk och dansk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Men 

detsamma gäller här, det finns ingen vägledning till vilka kanoniska författarskap en lärare 

bör välja mellan. Fortfarande i de nya ämnesplanerna skriver man alltså att eleverna skall 

möta centrala svenska och internationella verk och författarskap. Men liksom tidigare 

undviker man att använda begreppet kanon. Något som kan tolkas som en signal om hur 

laddat och kontroversiellt begreppet är.   

3.5 Tidigare forskning 

Bengt-Göran Martinsson har i sin avhandling Tradition och betydelse beskrivit 

litteraturundervisningen i svenska gymnasier åren 1865-1968. Han har studerat ett antal 

studentuppsatser där deras ”främsta syfte 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: 10). Martinsson kommer fram till att en litterär 

kanon är positivt som en garant för vissa kulturideals fortlevnad. Men samtidigt påstår han att 

skolan visar en immunitet mot yttre förändringar. Skolan utgör sin egen värld med egna, 

nästintill obrytbara men samtidigt betydelsemättade traditioner, enligt Martinsson 

(Martinsson, 1989: 177).  

http://www.skolverket.se/
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Christina Olin-Scheller har skrivit avhandlingen, Mellan Dante och Big Brother. En studie om 

gymnasieelevers textvärldar. I denna undersökning har hon studerat fyra gymnasieklassers 

textvärldar på fritiden och i skolan under tre år. Hon uppmärksammar att texterna eleverna 

läser på fritiden är både omfångsrika och mångfacetterade (Olin-Scheller, 2008: 5). Olin-

Scheller hävdar att det är i arbetet med olika texter som barn och ungdomar kan utveckla sin 

förmåga till reflektion och sin kritiska kompetens. Detta kan de då till viss del nå genom 

klassiska, kanoniserade texter. Men om de ska tillägna sig sådana måste de också knyta an till 

elevens förutsättningar och livsvärld och då sättas in i en historisk, kulturell och social 

kontext. Enligt Olin- Scheller är det också av största vikt att eleverna läser texter i sin helhet. 

Undervisningstexterna bör därför väljas dels med elevernas medierepertoarer som 

utgångspunkt och dels med målsättningen att utmana och vidga eleverna. En uppifrån 

fastställd och statisk kanon med klassiska skönlitterära verk är inte en framkomlig väg med 

tanke på detta perspektiv (Olin-Scheller, 2008: 149).   

I april 2008 kom Uppsala universitet ut med ett pressmeddelande där litteraturvetaren Helen 

Schmidl påstår att man inte kan utforma en litterär kanon som kan användas i skolan. Detta 

hävdar hon efter att ha gjort studier på ett antal elever och deras sätt att tolka skönlitteratur. 

Hon såg i denna studie vilken läsvana som påverkade elevernas val av litteratur och deras 

förmåga att analysera litteratur. Med detta som underlag hävdar hon med bestämdhet att det 

inte går att ha en litterär kanon, utan lärarna måste anpassa litteraturen efter de elever som de 

har. Men hon påstår att det ändock är en viktig uppgift för svenskundervisningen att eleverna 

ges utrymme att bredda sin läsning och att hantera nya typer av texter. Den slutsats hon drar 

efter sina studier är att det inte kan vara fastlagt i kursplanemålen vad eleverna skall läsa utan 

det skall enbart utgå från elevernas egna förutsättningar (www.forskning.se). 

Gun Malmgren studerade på 1980-talet fyra gymnasieklasser, deras olika förutsättningar och 

möjligheten till att ha en enhetlig kanon för gruppen. Det hon beskriver är att eleverna har 

olika förutsättningar beroende på intresse, tid, lärare och heterogenitet i klassen. Med detta 

drar hon slutsatsen att det är svårt att ha en gemensam litterär kanon i skolundervisningen 

eftersom utgångspunkterna och förutsättningarna för eleverna är olika (Malmgren, 1999: 

132).  

http://www.forskning.se/
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Dessa olika forskare är relativt överens om att en litterär kanon är svår att upprätta på grund 

av elevernas olika förutsättningar. Det är endast Bengt-Göran Martinsson som är positiv till 

en kanon och då för att man på detta sätt ska kunna garantera kulturidealets fortlevnad.   

4. Metod 

4.1 Metodval 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod i 

form av intervjuer. Jag kommer att redovisa mitt intervjuresultat i form av ord och citat från 

deltagarna i enlighet med normerna för en kvalitativ undersökning (Bryman, 2007: 260). Jag 

använder mig av semistrukturerade intervjuer där jag förhåller mig till en lista med ett antal 

frågor jag nedtecknat. När jag använder mig av strukturerade frågor innebär det också att jag 

som intervjuare markerar när ett ämne är uttömt (Kvale, 1997: 125). Men fördelen med 

intervjuer är också att jag kan ställa nya frågor som en uppföljning av det som 

intervjupersonerna svarat och jag kan också variera ordningsföljden på frågorna om så 

behövs. En kvalitativ studie ger en större flexibilitet än en kvantitativ undersökning (Bryman, 

2007: 301). Själva syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är alltså att beskriva och 

tolka de olika ämnen som den intervjuade personen tagit upp i samband med intervjun (Kvale, 

1997: 170).  

Jag kommer därutöver att använda mig av en enkätundersökning när jag ska undersöka vad 

eleverna anser om litteraturstudier och en litterär kanon. Denna studie kommer att bli både 

kvantitativ och kvalitativ eftersom frågorna i enkäten kommer att vara öppna, där eleverna 

kan svara fritt, men även slutna, där de får ett par svarsalternativ att välja mellan (Bryman, 

2007: 157). De slutna frågorna kan jag i analysarbetet redovisa i siffror på det sätt som sker i 

en kvantitativ undersökning och de öppna frågorna i enkäten kommer att redovisas med ord, 

meningar och citat vilket överensstämmer med en kvalitativ undersökning (Bryman, 2007: 

272).  

En fördel med att låta eleverna svara på en enkät är att de vågar svara vad de verkligen tycker 

vilket de kanske inte hade gjort till en intervjuperson. Negativt med en enkät kan däremot 

vara att det inte finns någon intervjuperson i närheten som kan svara på eventuella frågor. 

Vidare kan en negativ effekt med enkäter uppstå om den tar för lång tid att besvara (Bryman, 

2007: 146). Fördelen med en kvantitativ undersökning är däremot enligt Bryman att den 

genererar svar som snabbt kan kodas och bearbetas (Bryman, 2007: 300).  
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4.2 Urval 

Intervjuerna utfördes på fem svensklärare som alla arbetar på en gymnasieskola med 500 

elever i Västra Götalands län. Lärarna som intervjuats är i åldern 25-51 år och de har arbetat 

som lärare mellan ett och femton år. Av de fem lärarna är två män och tre kvinnor.  

Enkätundersökningen är utförd på elever på samma skola som de intervjuade lärarna är 

verksamma på. De intervjuade eleverna läser svenskämnets B-kurs där fokus ligger på 

litteratur. Jag ville ha med ungefär lika många elever som går på studieförberedande som 

yrkesförberedande program i undersökningen. Därför är enkäten gjord på 

samhällsvetenskapligt program, naturvetenskapligt program, tekniskt program, 

omvårdnadsprogrammet, byggprogrammet och elprogrammet. Totalt medverkade 68 elever i 

undersökningen.  

4.3 Intervjugenomförande 

Bryman skriver att det är bra att bekanta sig med den miljö som intervjupersonerna arbetar i 

för att på så sätt lättare förstå det som intervjupersonerna berättar om. Jag fann det därför 

lämpligt att intervjua fem svensklärare på den gymnasieskola jag själv arbetar på (Bryman, 

2007: 305). Vid varje intervjutillfälle intervjuade jag en lärare i taget och vi befann oss i ett 

lugnt och trivsamt grupprum där jag använde mig av en diktafon för att sedan kunna skriva 

ner vad varje lärare svarat. Bryman betonar också vikten av att sitta i ett ostört rum med en 

bandspelare som hjälpmedel när man utför intervjuer (Bryman, 2007: 306). Varje intervju tog 

mellan 25 och 35 minuter.  

4.4 Enkätgenomförande 

Enkätundersökningen gjordes på 68 elever. 30 av dessa elever går på ett yrkesförberedande 

program, Omvårdnadsprogrammet (11 elever), eller El och Byggprogrammet (19 elever). 38 

av de eleverna som besvarat enkäten går på ett studieförberedande program. Antingen  

Samhällsvetenskapligt program (24 elever), Naturvetenskapligt program eller Tekniskt 

program (14 elever). Jag eliminerade eventuella tveksamheter i enkätfrågorna genom att jag 

var med i klassrummet vid enkätundersökningen för att kunna svara på frågor från eleverna. 

Jag lät dem också göra undersökningen under lektionstid vilket innebar att de inte behövde 

offra sin lediga tid utan helt ägna sig åt enkäten (Bryman, 2007: 146).  

4.5 Forskningsetiskt ställningstagande 

När man ska genomföra en forskning är det av största vikt att följa de etiska principerna och 

att etiska avgöranden aktualiseras under hela forskningsprocessen.  Jag har därför i min studie 
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varit mycket noggrann med att beakta de etiska övervägandena vid intervjutillfällena och vid 

enkätgenomförandena och analyserna av dessa.  

5. Resultat 

 

5.1 Intervjuresultat  

Jag benämner de fem olika lärarna jag intervjuat med olika bokstäver. Lärare A är en manlig 

lärare som arbetat som svensklärare i sex år och undervisar på Samhällsvetenskapligt 

program.  Lärare B är en kvinnlig lärare som gör sitt första år som gymnasielärare detta läsår. 

Hon undervisar på El- och Byggprogrammet. Lärare C är en kvinnlig lärare som arbetat som 

lärare i snart två år. Hon undervisar på Omvårdnadsprogrammet och det Naturvetenskapliga 

programmet. En manlig lärare som jag kallar för lärare D har varit verksam lärare i 11 år. Han 

undervisar på det Samhällsvetenskapliga programmet och även på Tekniskt program. Lärare 

E till sist är en kvinnlig lärare som varit verksam svensklärare i 15 år, hon undervisar på det 

Samhällsvetenskapliga programmet och på Barn och fritidsprogrammet.   

 

Hur ser du på begreppet litterär kanon? 

Lärare A anser att begreppet kanon är något negativt. Det handlar om att några sitter på makt 

och bestämmer vad som ska läsas. Enligt lärare A får inte en litterär kanon vara statisk utan 

det måste finnas en rörelse i den. Lärare B anser att kanon är ett begrepp som ger upphov till 

trygghet, att man har något att luta sig mot så att hennes elever får ta del av samma litteratur 

som andra elever som läser samma kurs. Lärare C håller sig neutral till begreppet, hon anser 

att det kan vara bra men som lärare kan man inte stirra sig blind på en lista med boktitlar. 

Lärare D anser att begreppet innebär att det handlar om böcker man ska läsa och att det då 

framförallt handlar om den västerländska litteraturen. Lärare E frågar mig vid 

intervjuförfrågan vad en litterär kanon är för något men vid intervjugenomförandet svarar hon 

att det är ett stelt uttryck som strukturerar upp svenskämnet. 

 

Vilka författare anser du ingår i en svensk litterär kanon? 

Lärare A anser att August Strindberg, Selma Lagerlöf, Bellman och Moa Martinsson ska ingå 

i en svensk litterär kanon. Lärare B vill ha med Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, August 

Strindberg men också författare som Lisa Marklund och Jan Guillou. Lärare C anser att 
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August Strindberg, Selma Lagerlöf, Anna-Maria Lenngren, Moa Martinsson, Vilhelm 

Moberg, Astrid Lindgren, Sonja Åkesson och Karin Boye är författare som bör finnas med i 

denna lista. Lärare D vill ha med August Strindberg, Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Anna-

Maria Lenngren, Bellman, Stagnelius och Tegnér i denna lista. Han nämner också att 

deckargenren blivit stor i Sverige varför det också är viktigt att man får in detta i en svensk 

litterär kanon vilket då innebär att författare som Stieg Larsson har en plats i denna lista. 

Lärare E svarar att August Strindberg, Per Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Karin Boye ska 

ingå i en svensk litterär kanon. 

 

Hur låter du eleverna ta del av det svenska litterära arvet? 

Lärare A låter eleverna läsa kronologiskt epok för epok men varvar då med utländska 

författare. Han betonar det som är typiskt för författarna och den epoken och det som tas upp i 

de äldre texterna försöker han alltid att lyfta till vår tid. Han anser också att han arbetar mer 

läromedelsbundet med elever som behöver struktur. Lärare B läser korta utdrag för att 

eleverna ska få kunskap om flera olika författare. Hon pratar mycket om att det är viktigt att 

elever känner till svenska författare som en allmänbildning. Lärare C tittar ofta på filmer och 

läser utdrag för att eleverna ska få med sig många olika svenska författare. Om det blir någon 

svensk författare som de läser ett helt verk av blir det oftast Selma Lagerlöf eftersom hon är 

lättast att ta sig igenom, anser lärare C. Lärare D arbetar mycket med musik och texter. 

Eleverna får exempelvis jämföra många av Bellmans epistlar med nutida tonsatta musikverk, 

exempelvis Håkan Hellström. På så sätt får eleverna jämföra dåtid med nutid. Han låter också 

eleverna titta på filmer och arbeta med gruppdiskussioner. Lärare E försöker koppla 

existentiella frågor från vår tid till litteraturen de läser. Eleverna presenterar också olika 

författare och texter för varandra. 

 

Vilka författare och texter använder du från den kanon som idag skulle kunna vara 

möjlig?  

Lärare A nämner att han använder August Strindberg, Selma Lagerlöf, William Shakespeare 

och Mary Shelley bland annat. Lärare B nämner Odyssén och Shakespeare men hon påpekar 

att det handlar mycket om vilken klass hon undervisar. Lärare C använder sig bland annat av 

författare och texter som William Shakespeare, Homeros, Sappho, Medea, Dante, Voltaire 

med Candide, Jonathan Swift och Robinson Crusoe. Lärare D nämner att han använder sig av 



15 

 

västvärldens författare och då nämner han August Strindberg, Shakespeare, Mary Shelley och 

Den unge Werthers lidande.  Lärare E använder sig av Iliaden och Odyssén, Dante, Robinson 

Crusoe, Jonathan Swift, Don Quijote. Hon säger att hon är dålig på att få med de svenska 

författarna.  

 

Hur arbetar du med denna litteratur i undervisningen?  

Lärare A nämner att han arbetar mycket med motiv i texterna som kan relateras till vår 

samtid. Han anser också att hans roll som lärare inom litteraturområdet är att visa eleverna på 

många olika författare och verk. Lärare B plockar ut författare från varje epok som hon låter 

eleverna arbeta med på olika sätt och där då läroböcker många gånger styr hennes sätt att 

arbeta med litteraturen. Hon nämner också att hon för yrkeselever ofta använder filmer istället 

för böcker. Lärare C försöker att använda olika teman där hon exempelvis låter eleverna 

studera hjältar och se hur dessa skildras i tidigare litteratur och i dagens litteratur. Hennes 

syfte är att låta eleverna läsa dåtidens litteratur och alltid göra jämförelser med vår tid på olika 

sätt med hjälp av film, textutdrag och diskussioner. Lärare D använder sig av närläsning där 

eleverna är indelade i olika grupper och där de får diskutera texterna utifrån olika teman han 

finner lämpliga i förhållande till vår tid. Han nämner också att han utgår mycket från vad 

eleverna fastnar för i litteraturen och de för diskussioner om hur vår tid är relaterad till den tid 

då texterna skrevs. Lärare E försöker att arbeta tematiskt där hon bland annat har arbetat med 

ett tema kring inre och yttre resor när det gäller Dante, Robinson Crusoe och Don Quijote. 

Hon arbetar också med seminarier där eleverna får diskutera och presentera det de läst.  

 

Har du litteratur som du anser är tvunget att eleverna ska läsa? 

Lärare A, B och E har ingen litteratur de anser att eleverna tvunget ska läsa. Lärare C anser att 

Homeros är nödvändig eftersom litteraturen har sitt ursprung härifrån, enligt henne. Även 

Shakespeare är nödvändig enligt lärare C. Enligt lärare D är Homeros, Shakespeare och 

August Strindberg nödvändiga att få med i litteraturundervisningen.   

 

Skulle du finna en statlig lista på vad eleverna ska läsa inom kursen vara ett bra 

förslag? I så fall varför/varför inte? 

Lärare A anser att det inte kan finnas en statlig lista eftersom det hela tiden måste finnas en 

rörlighet i en kanon. Det kan inte finnas en bestående lista och alla elever kan inte heller läsa 
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samma verk. Lärare B anser att det vore bra med en statlig lista för att hon ska veta att hennes 

elever får ta del av samma litteratur som andra elever tar del av. Lärare C har svårt för att ta 

ställning till detta. Hon anser att det vore positivt eftersom det blir enhetligt mellan kurserna i 

litteraturhistoria. Nackdelen är att eleverna är olika och därför kan de inte ta del av samma 

litteratur utan man måste anpassa efter elevernas behov.  Lärare D anser att det skulle vara 

positivt med en lista där olika genrer stod preciserade att eleverna ska ta del av. Men inom 

dessa genrer anser lärare D att läraren själv ska få välja fritt vilken litteratur som ska 

användas. Lärare E svarar nej på denna fråga eftersom hon anser att man måste lita på att 

svensklärarna besitter sådan kunskap att de väljer vad eleverna ska ha.  

 

Vilken litteratur skulle i så fall finnas på denna lista enligt dig? 

Lärare A anser att om det ska finnas en lista är det viktigt att den innehåller en blandning av 

manliga och kvinnliga författare. Det ska också enligt lärare A finnas europeiska och 

utomeuropeiska författare på denna lista. Lärare B har svårt för att säga vilken litteratur som i 

så fall ska finnas på denna lista, den enda hon nämner är August Strindberg. Lärare C nämner 

Homeros, Shakespeare och upplysningstidens författare som Voltaire eftersom dessa 

författare betytt mycket för vår tid, enligt lärare C. Även lärare D har svårt för att nämna 

några litterära verk eftersom han anser att det beror på eleverna man har. Han nämner dock en 

bok vid namn Grattis Gud av Alexander Skantze eftersom detta enligt lärare D är en bok som 

passar både yrkesklasser och studieförberedande klasser. Enligt lärare E skulle Shakespeare, 

Odyssén, Dante, Voltaire, Goethe, och Vilhelm Moberg med Utvandrarna och Invandrarna 

finnas med på en statlig lista.   

 

Hur ser du på populärlitteratur kontra finlitteratur i undervisningen? 

Lärare A anser att populärlitteratur ger en mycket bra variation åt litteraturläsningen. Han 

anser också att det finns mycket i dessa böcker att lyfta upp till diskussion. Lärare B anser att 

finlitteraturen är nödvändig för allmänbildningen men populärlitteraturen är viktigare 

eftersom denna litteratur stimulerar eleverna att läsa mer. Lärare C anser att 

populärlitteraturen är ett bra redskap för att få eleverna att läsa men hon hävdar med 

bestämdhet att skolans roll är att visa eleverna på författare och texter som de ej möter till 

vardags vilket då oftast är sådana som tillhör finlitteraturen. Denna litteratur gör att eleverna 

klättrar vidare på utvecklingstrappan, enligt lärare C. Lärare D hävdar att finlitteraturen är 
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viktig för att eleverna ska få känna på den men att man ej får förringa populärlitteraturen och 

han säger också att denna litteratur är tacksam att arbeta med. Lärare E hävdar att det är 

hennes sak att förmedla finlitteraturen men populärlitteraturen är absolut ingen dålig litteratur, 

det handlar om att blanda enligt lärare E.  

 

Vad anser du om genusperspektivet när det gäller val av litteratur?  

Lärare A och C försöker göra medvetna val när de väljer litteratur till eleverna för att det ska 

bli ungefär lika många kvinnliga som manliga författare eleverna får läsa. De nämner också 

svårigheterna med att hitta kvinnliga författare i litteraturhistorien. Lärare B anser att 

genusperspektivet ej är så viktigt. Hon har mer fokus på vilken elevgrupp hon undervisar och 

försöker då tänka på att innehållet av romanen eleverna ska läsa passar gruppen. Lärare D 

anser att genusperspektivet är viktigt men eftersom det finns betydligt mycket fler manliga 

författare i den äldre litteraturen blir det att eleverna läser fler sådana än kvinnliga. Lärare E 

gör inga medvetna val när det gäller genusperspektivet.  

 

Är det enligt dig viktigt att eleverna får läsa hela verk av författare eller är det bättre att 

de får en bredd av författare och verk vilket presenteras i antologier?  

Lärare A säger att han vill hinna med hela verk men eftersom tiden är knapp föredrar han att 

eleverna får läsa utdrag för att de ska få en bredd av författare och deras texter. Lärare B anser 

att bredden är det viktigaste. Även lärare C talar om att utdrag är det bästa eftersom eleverna 

då får en bredd och tiden är för kort för att hinna med allt man vill. Lärare D och E ger samma 

svar som de övriga lärarna.  

 

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

Lärare A hävdar att detta är beroende på vem som utser denna lista eftersom en kanon handlar 

om mycket makt. Men han tror att världslitteratur kommer att ha en mer framträdande roll och 

även barnlitteratur med Astrid Lindgren. Lärare B tror att Ondskan med Jan Guillou kommer 

att vara med, liksom Lisa Marklund och även August Strindberg bara för att han ska vara 

med. Lärare C tror att Shakespeare och olika nobelpristagares verk kommer att vara med i en 

litterär kanon i framtiden. Hon pratar mycket om att framtidens litterära kanon kommer att 

bestå av litteratur som enligt henne verkligen säger något. Hon talar om att livet för många 

idag består av konflikter och förtryck under diktaturer och när någon skriver om detta är det 
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sådant som kommer att tillhöra en litterär kanon i framtiden. Lärare D tror att Shakespeare, 

August Strindberg och Selma Lagerlöf kommer att finnas kvar länge i framtidens litterära 

kanon. Han tror också att Astrid Lindgren med sin barnlitteratur kommer att få plats i 

framtidens litterära kanon. Paul Auster med sin New Yorktrilogi tror han har en given 

framtida plats liksom musiktexter. Lärare E tror inte att det kommer att bli många från vår tid 

som kommer att finnas i en framtidens kanon eftersom det finns en sådan uppsjö av författare 

i denna postmoderna tid och alla kan på så sätt göra sin röst hörd idag. Däremot kommer 

bland annat Shakespeare att finnas kvar. 

 

5.2 Enkätresultat 

Jag har genomfört en enkätundersökning bland sex olika klasser. Dessa klasser läser alla 

kursen svenska B, 1202. Dessa klasser består av 89 elever men på grund av studieresor och 

sjukdomar var det 68 elever som besvarade enkäten. I denna resultatdel kommer jag att 

redovisa de svar som är relevanta till min frågeställning: Vad anser elever om att arbeta med 

litteraturhistoria? Eftersom många av frågorna är besvarade med ja och nej-svar kommer jag 

att redovisa detta resultat både med diagram, som gör resultatet tydligt, och med ord då 

eleverna också skrivit ner vad de anser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

41elever svarar nej på denna fråga och 26 svarar ja. En elev har också svårt för att ta ställning 

till denna fråga och har då markerat både ja och nej. Av de 26 som svarat ja är 21 svar från 

elever som går på studieförberedande program.  
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På denna fråga har 32 elever svarat nej och 34 har svarat ja. Två elever har svårt att ta 

ställning och har då markerat båda alternativen, ja och nej. 25 av de som svarat ja på denna 

fråga är elever på studieförberedande program och nio elever är från ett yrkesprogram.  

Några av de elever som svarat nej på denna fråga har motiverat sin uppfattning med: ”Vi lever 

i nuet”. ”Svårt språk”. ”Tycker inte det är intressant”. Bland de som svarat ja på denna fråga 

kan man bland annat finna motiveringarna: ”Man ser hur man skriver och det är viktigt att 

bevara det svenska språket”. ”Det ger en inblick i hur det var förr och det finns säkerligen 

mycket svensk nutida litteratur som inspirerats av den äldre”. ”Det är bra att få kännedom om 

kända författare, allmänbildningen”.  

 

Kan du nämna några äldre svenska författare och deras verk som du mött under din 

gymnasietid? 

De författare och verk som kommer fram i denna fråga är: August Strindberg – Hemsöborna, 

Röda rummet, Tjänstekvinnans son, Fröken Julie, Carl Mikael Bellman – Fredmans epistlar, 

Per Anders Fogelström - Mina drömmars stad, Hjalmar Söderberg – Doktor Glas, Vilhelm 

Moberg – Invandrarna, Utvandrarna, Pär Lagerkvist – Dvärgen, Selma Lagerlöf- Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige, Astrid Lindgren – Pippi Långstrump, Viktor 

Rydberg – Singoalla, Anna-Maria Lenngren – ”Pojkarna” 
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På denna fråga har 30 elever svarat nej och 36 har svarat ja. Två elever har markerat båda 

alternativen, ja och nej. 25 av de som svarat ja på denna fråga är elever från 

studieförberedande program och 11 av eleverna som svarat ja går på ett yrkesprogram.  

Av de elever som svarat nej på denna fråga kan man finna förklaringarna: ”Det är tråkigt, 

ointressant och jag har ingen nytta av det”. ”Viktigare att kunna vår svenska litteraturhistoria 

först”. ”Dom skriver om saker som hänt, inte vad som kommer hända”. De elever som svarat 

ja på denna fråga har motiverat sina svar på bland annat följande sätt: ”Det speglar ofta hur 

det var förr och dessa klassiker som finns kan man även lära av idag”. ”Det hör väl i viss mån 

till allmänbildningen och det är ganska kul”. ”För jag tycker personligen att de utländska 

författarna är bättre än de svenska (av det jag har läst)”. Två av de 68 eleverna har svarat både 

jag och nej men de har ej gett någon motivering till sitt svar.  

 

Kan du nämna några äldre utländska författare och deras verk som du mött under din 

gymnasietid? 

William Shakespeare – Romeo och Julia, Köpmannen från Venedig, Hamlet, Charles Dickens 

– Oliver Twist, Voltaire - Candide, Charlotte Brontë - Jane Eyre, Mary Shelley – 

Frankenstein, Johan Wolfgang von Goethe – Den unge Werthers lidande, Jane Austen – 

Stolthet och fördom, Daniel Defoe – Robinson Crusoe, Franz Kafka- Slottet, Bram Stoker – 

Dracula, Oscar Wilde – Dorian Grays porträtt, Dante – Den gudomliga komedin, Rousseau – 

Èmile, Edgar Allan Poe- ”Det skvallrande hjärtat”, Jonathan Swift- Gullivers resor, ”Ett 

anspråkslöst förslag”, Ernest Hemingway- Farväl till vapnen, Homeros - Odyssén, Fjodor 

Dostojevskij – Brott och straff, Idioten, Èmile Zola - Den stora gruvstrejken, Mark Twain-

Tom Sawyers äventyr.  
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67elever svarar nej på denna fråga och en svarar ja men eleven som uppger att han känner 

igen begreppet kan ej förklara vad det betyder. 

 
 

På denna fråga svarar 58 elever nej och 6 elever svarar ja. Fyra elever har markerat båda 

alternativen, ja och nej.   

Av de elever som besvarat frågan med nej kan man finna motiveringar som: ”Vi ska anpassa 

efter vad eleverna gillar, läsa en bok som man ogillar är helt onödigt & man lär sig nästan 

inget”. ”Alla läser olika kurser så litteraturen måste varieras från program till program”. ”Det 

är upp till varje skola och lärare att bestämma vilken litteratur som ska läsas, kursmålen 

räcker som stöd för att avgöra litteraturen som ska läsas”. ”Jag gillar inte tvångslistor som kan 

förstöra ditt betyg. Är rädd att annan litteratur faller i glömska”. ”Skall/vill man läsa böcker så 

skall man avgöra själv vilken bok man skall läsa”. ”Det är bättre att läraren ska välja ut 



22 

 

litteraturen efter vad han/hon tycker är viktigt”. ”Det är inte säkert att dessa verk kan ge 

något, det är bättre att välja det individuellt från klass till klass”.  

Av de elever som besvarat frågan med ja kan man se följande motivering: ”Disciplinärt 

övertag, lättare att läsa bestämda verk än vad som helst”. ”Ja det kan ge en lärdom om olika 

frågor och jämförelser kan göras med vår tid”. ”Äldre böcker är klassiker som helst bör 

framföras till yngre generationer”.  

Av de elever som besvarat frågan med både ja och nej har några gett följande kommentarer: 

”Bra om alla läser samma, annars bestämmer läraren och då kanske det blir vad den tycker är 

viktigt”. ”Kan vara bra i viss mån men kan också vara dåligt”. ”Man ska läsa det som 

intresserar en, men även allmänbildningsböcker”.  

 

6. Diskussion och slutsatser 

 

Syftet med uppsatsen har varit att se hur ett antal lärare förhåller sig till en litterär kanon, 

vilken litteratur de använder och hur de arbetar med denna i undervisningen. Mitt syfte har 

också varit att undersöka hur elever uppfattar arbetet med äldre texter.  När jag ser till hur de 

lärare jag intervjuat förhåller sig till en litterär kanon kan jag se en spridning bland svaren.  

Den första frågan jag ställer till lärarna vid intervjuerna visar på detta där de ska förklara hur 

de ser på begreppet litterär kanon. Intervjusvaren i denna fråga handlar om okunskap om 

begreppet, positivitet, negativitet, trygghet och västerländsk litteratur som ska läsas. När det 

gäller begreppet litterär kanon kan man förstå att detta är ett begrepp som lärarna inte 

använder bland eleverna eftersom endast en elev i enkätundersökningen svarat att han kände 

igen begreppet litterär kanon men inte kunde förklara det. Överlag tror jag att en litterär kanon 

är ett begrepp människor idag inte är bekanta med. Jag har till flera av mina kollegor, familj 

och vänner fått förklara vad min uppsats handlar om eftersom de ej förstår begreppet litterär 

kanon.  

Om man ser till en litterär kanons vara eller icke vara kan man utläsa av denna studie att de 

som arbetat ett par år eller mer anser att en litterär kanon ej är nödvändig. I denna 

undersökning är det en lärare som arbetar sitt första år som lärare på gymnasieskola och hon 

har detta läsår undervisat Bygg och Elprogrammet.  Hon talar om trygghet när det gäller en 

litterär kanon och att hennes elever ska få ta del av samma litteratur som andra elever som 
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läser samma kurs, därför ställer hon sig positiv till en litterär kanon. Det finns de lärare som 

beskriver att en litterär kanon handlar om att några sitter på makt och bestämmer vad som ska 

läsas och att en kanon inte kan vara statisk utan att det måste finns en rörelse i en kanon. I 

boken Kanon ifrågasatt skriver Leppänen och Lundahl om att de som är motståndare till en 

litterär kanon talar just om att den litteratur och dess författare som får plats i en litterär kanon 

får för stor makt inom litteraturområdet (Leppänen & Lundahl, 2009: 14).  När jag ställt 

frågan till eleverna om de anser att staten ska införa en lista på litteratur som alla 

gymnasieelever ska läsa svarar övervägande del av eleverna att de ej anser att detta ska finnas. 

Till denna fråga finns det också de som motiverat sitt svar med att de anser att lärarna ska 

välja ut vilka böcker eleverna ska läsa och att eleverna går olika program så att det måste 

anpassas efter detta. En av de elever som besvarat denna fråga med att han anser att det ska 

finnas en statlig lista med litteratur nämner ändock att det är ett disciplinärt övertag men att 

det är lättare att läsa bestämda verk än vad som helst.  Detta svar visar på att denna elev är 

medveten om att en litterär kanon kanske inte alltid är positivt eftersom det är några personer 

som förfogar makt över att bestämma vad som är viktig litteratur. 

  

När de intervjuade lärarna ska benämna vilka svenska författare de skulle vilja ha med i en 

kanon nämns bland annat August Strindberg, Selma Lagerlöf och Astrid Lidgren, flertalet av 

de författare de räknar upp är ganska givna. Vad som däremot är anmärkningsvärt i denna 

studie är att också Jan Guillou, Lisa Marklund och Stieg Larsson nämns som möjliga svenska 

författare i en litterär kanon. Dessa författare tillhör idag det vi brukar benämna för 

storsäljare, en grupp som åtminstone tidigare brukade bemötas med förakt bland 

litteraturvetare och kritiker. I denna studie har jag tidigare refererat till författaren Paul Lauter 

som menar att författare antingen säljer eller också blir de litterära genier (Williams, 1997: 

31). Författare tillhöriga populärlitteraturen borde alltså ha ytterst svårt för att komma med i 

en litterär kanon, trots detta nämner två av de intervjuade lärarna dessa författare. Här kan 

man ställa sig frågan om detta är ett tecken på att tiderna har förändrats eller är det en 

okunskap om hur författare och dess verk får plats i en litterär kanon? Ser man också till 

frågan över vilka författare och texter som lärarna använder idag som skulle kunna ställas till 

en möjlig kanon nämner de fler utländska författare än svenska. Bland dessa utländska 

författare är William Shakespeare en som nämns frekvent. Shakespeare är också den författare 

som nämns vid frågan om vilka böcker som kommer ingå i framtidens litterära kanon. En 

slutsats man skulle kunna dra av detta är att Shakespeare verkar vara den författare som 
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gestaltar vad god litteratur är och vad som ska ingå i en litterär kanon. Att lärarna använder 

fler utländska författare än svenska i undervisningen är det endast en lärare som själv 

reflekterar över. Denna lärare konstaterar ändock bara att hon är dålig på att få med svenska 

författare i undervisningen.  

Lärare i denna undersökning talar också om att en fastställd litterär kanon är svår att ha 

eftersom elever är olika och att de då måste anpassa litteraturen efter vilka elever de har och 

att man måste lita på att svensklärarna besitter denna kunskap att välja vilken litteratur 

eleverna ska läsa. Gun Malmgren har tidigare undersökt om en fastställd litterär kanon skulle 

vara möjlig i en grupp. Det hon kommit fram till är att det är svårt att ha en gemensam litterär 

kanon i undervisningen eftersom utgångspunkterna och förutsättningarna är olika för eleverna 

med tanke på intresse, tid, lärare och heterogenitet i klasserna (Malmgren, 1999: 132). 

Undersökningen jag utfört ger samma resultat som Malmgrens. Läraren som undervisade El 

och Byggprogrammet var inte själv intresserad av äldre litteratur utan talade om att eleverna 

skulle läsa äldre litteratur för sin allmänbildning och att det är sådant eleverna alltid gjort i 

skolan så detta hänger fortfarande med. Svaret som läraren ger är även något man kan se i 

elevernas enkätsvar. På frågan om de finner det intressant att läsa äldre litteratur har alla 19 

killarna i denna klass besvarat denna fråga med nej. Det var 16 av dessa elever som inte ansåg 

att det var viktigt att läsa äldre svensk litteratur och också 15 av dessa som inte ansåg det 

viktigt att känna till äldre utländska författare och dess verk. Möjligen kan man dra slutsatsen 

att lärarens attityd till äldre litteratur påverkar eleverna. De övriga elva eleverna som går på 

ett yrkesförberedande program går på Omvårdnadsprogrammet där var det nio flickor och två 

pojkar som deltog i enkätundersökningen. Av dessa elva elever var det fem som ansåg det 

intressant att studera äldre litteratur, fem som ansåg det viktigt att känna till äldre svensk 

litteratur och sju som ansåg det viktigt att känna till äldre utländsk litteratur.  Dessa 

Omvårdnadselever har en lärare som fann arbetet med äldre litteratur intressant och viktigt. 

Detta skulle då kunna vara en bidragande orsak till att dessa elever har svarat mer positivt på 

frågorna om äldre litteratur. Det kan också bero på könsfördelningen av eleverna i klasserna, 

flickorna kanske finner det mer intressant än pojkarna. I denna underökning ser man att de 

elever som har lärare som har arbetat med äldre litteratur ett antal år och utformar uppgifter 

som relaterar den äldre litteraturens tid till vår samtid påverkar eleverna på ett mer positivt 

sätt med hjälp av uppgifterna och deras egen attityd till området. Det är också övervägande 

del av de elever som svarat att de finner det intressant att läsa äldre litteratur och dess 

författare som tillhör ett studieförberedande program.  
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Om man inte urskiljer eleverna i respektive klass utan ser till alla elevernas svar i denna 

undersökning kan man ändock finna att det är fler elever som anser att det är viktigt att känna 

till äldre utländska och svenska författare och dess verk än som tycker att det är intressant att 

studera detta område. Vad som också är anmärkningsvärt i frågan om vi ska ha en fastställd 

litterär kanon eller ej är att fler elever ställer sig positiva till utländska författare än till äldre 

svensk litteratur. Detta är också intressant med tanke på den fastställda lista man infört i 

Danmark med 108 verk som representerar god dansk litteratur. Ungdomarna i denna 

undersökning ser alltså att det är viktigare att känna till utländska författare än svenska. 

Jämfört med det förslag Folkpartiet kom med i Sverige 2006 när man tog upp debatten om en 

litterär kanon i skolan kan man se att denna tänkta lista skulle inrikta sig på viktiga 

författarskap i den svenska och även den internationella litteraturhistorien. Eleverna i denna 

undersökning ser med andra ord inte något starkt behov av just den typ av nationell kanon 

som man infört i Danmark för att värna om det egna kulturarvet. Istället är man mer 

angelägen om de internationella författarna och deras texter. Man kan då ställa sig frågan om 

detta kan bero på att eleverna i denna undersökningsgrupp är mer förtrogna med utländska 

författare och dess verk. Detta med tanke på att lärarna använder sig mer av utländska 

författare och dess verk jämfört med svenska när de räknar upp vilka författare och texter de 

använder som skulle kunna vara möjliga i en litterär kanon. Ett annat möjligt svar på detta kan 

också vara att eleverna idag känner att de lever i ett mångkulturellt samhälle i en global värld 

där de då anser det viktigt att ha kännedom om internationell litteratur.     

Denna studie visar att det finns många olika tankar och åsikter om vikten av en fastställd 

litterär kanon. Bengt-Göran Martinsson har i sin avhandling, Tradition och betydelse, kommit 

fram till att en litterär kanon är positivt som en garant för vissa kulturideals fortlevnad 

(Martinsson, 1989: 177). Beträffande denna fråga tar övervägande del av lärarna jag intervjuat 

upp betydelsen av att ställa den äldre litteraturens budskap och olika teman i relation till vår 

tid i form av olika arbetssätt och diskussioner. Detta är oavsett om det handlar om svensk 

litteratur eller utländsk litteratur, arbetssättet är likartat. På detta sätt upplever de att de gör 

litteraturen intressant för eleverna. Lärarna anser också att det är deras uppgift att låta 

eleverna komma i kontakt med finlitteraturen. De vill absolut inte förakta populärlitteraturen 

men anser ändock att det är deras skyldighet att förmedla finlitteraturen och göra denna 

intressant för eleverna. Läraren som inte själv finner den äldre litteraturen intressant arbetar 

gärna med läroböckerna när hon undervisar om detta område. Detta kanske kan vara en 

anledning till att inte heller hennes elever finner arbetet med äldre litteratur intresseväckande.  
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De flesta av de lärare jag intervjuat är rörande överens med Olin-Scheller när hon hävdar att 

det är i arbetet med olika texter som barn och ungdomar kan utveckla sin förmåga till 

reflektion och sin kritiska kompetens. Elever behöver undervisningstexter som utmanar och 

vidgar dem (Olin-Scheller, 2008). En av de intervjuade lärarna beskriver detta på följande 

sätt: ”Det är viktigt att eleverna får stifta bekantskap med äldre litteratur och dess författare 

för att de ska klättra vidare på utvecklingstrappan”.  

När jag ser till hur de flesta av de lärare jag intervjuat arbetar med äldre litteratur finner jag att 

detta stämmer väl överens med vad styrdokumenten säger om litteraturundervisningen. Den 

nya ämnesplanen i svenska 2 som kommer med gymnasiereformen GY11 innebär att målen 

blivit tydligare för litteraturens del. Det står bland annat att litteraturområdet ska innehålla 

svenska och internationella författarskap. Då ska det handla om både kvinnliga och manliga 

författare till skönlitterära verk. Det ska också vara verk från olika tider och epoker där 

eleverna ska se relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur 

skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den 

påverkat samhällsutvecklingen (www.skolverket.se,2011b). Men det finns inget i 

styrdokumenten som säger vilken litteratur det ska vara, något som övervägande del av 

lärarna i denna undersökningsgrupp ställer sig positiva till. Några av de intervjuade lärarna 

talar om att de försöker få med olika texter med både svenska och internationella författare. 

Men de nämner också problemet med att få med litteratur som är utomeuropeisk. 

Litteraturvetarna Staffan Bergsten och Lars Elleström skriver också om vikten av att eleverna 

får ta del av internationell litteratur för att på så sätt stärka en internationell förståelse och 

gemenskap, men framhåller likaledes problemet med att få tag på översatt litteratur från andra 

delar av världen utanför Europa (Bergsten & Elleström, 2004: 43).   

Ser man till genusperspektivet är även detta något som de flesta av de intervjuade lärarna 

tänker på när de väljer litteratur till eleverna. Men de är också överens om att det är svårt att 

finna litteratur skriven av kvinnliga författare från äldre tider. Anna Williams belyser i sin 

bok, Stjärnor utan stjärnbilder, att kvinnliga författare har haft ett underläge inom 

litteraturområdet i jämförelse med manliga författare på grund av sitt kön. Även Harald 

Bloom presenterar enbart västerländsk litteratur och av de tjugosex författare han 

rekommenderar inom en kanon är det endast fyra författare som är kvinnor (Williams, 1997: 

38). Utifrån detta perspektiv skulle möjligen en fastställd litterär kanon kunna främja en bättre 

sammansättning av författarskap, manliga och kvinnliga, svenska och internationella. Svenska 

http://www.skolverket.se/
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Akademiens tidigare sekreterare, Horace Engdahl, påstod att han med Danmarks initiativ med 

en fastställd litterär kanon i tanken kunde se att många bortglömda författarskap har tagits 

fram i Danmark. Detta skulle då kunna tala för en litterär kanon men han förklarade också att 

en sådan måste vara äkta och levande och att detta är mycket svårt att skapa. Mot bakgrund av 

den debatt som fördes under året 2006 då Folkpartiet stod som de stora initiativtagarna till att 

försöka utforma en litterär kanon, kan man idag se att trots att dagens regering varit med och 

utformat en ny gymnasieskola har man ändock inte enats om och infört en litterär kanon i 

gymnasieskolan.  

Kontentan av den litteratur jag studerat och de svar jag fått från de flesta lärare jag intervjuat 

och även elevernas svar är att en litterär kanon ej är lätt att fastslå utan detta är ett område som 

hela tiden måste vara föränderligt och vara beroende av de elever man undervisar.  

6.1 Fortsatt forskning 

Det som varit påtagligt i denna undersökning var att den lärare som inte själv var intresserad 

av äldre författare och dess texter också hade elever som inte var intresserade av detta 

område. Det skulle vara intressant att göra en undersökning där man ser hur lärare som finner 

området intressant att arbeta med och som utformar uppgifter som relaterar de äldre texterna 

till vår samtid lyckas med att skapa ett intresse hos de yrkesinriktade programmen och då 

framförallt med en grupp pojkar.  

7. Sammanfattning 

 

Syftet med den här uppsatsen var att se hur lärare förhåller sig till en litterär kanon, vilken 

litteratur de använder och hur de arbetar med denna i undervisningen. Mitt syfte med 

undersökningen var också att få en bild av hur elever uppfattar arbetet med äldre texter. För 

att få svar på dessa frågor har jag studerat vad tidigare forskning sagt om området. Jag har 

även intervjuat fem lärare och genomfört en enkätundersökning på 68 elever som går i både 

yrkesförberedande och studieförberedande program för att få deras syn på frågorna.  

 

När det handlar om en gemensam litterär kanon är detta ett område som många gånger skapar 

debatt bland litteraturvetare och politiker bland annat. Den senaste stora debatten var 2006 när 

Folkpartiet tog upp denna fråga då med tanke på att alla elever skulle ta del av några viktiga 

författarskap i den svenska och internationella litteraturhistorien. Detta skulle innebära att 
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läroplanen skulle kompletteras med en lista av böcker som Svenska Akademien hade valt ut 

för att alla elever skulle ta del av denna litteratur. Initiativet ifrågasattes emellertid och har 

inte verkställts i ämnesplanerna i samband med den nya gymnasieskolan, GY11. De svar jag 

fått fram i denna undersökning visar att det finns delade meningar om det ska finnas en 

fastställd litterär kanon eller ej. Men det är ändock övervägande del av de intervjuade lärarna 

som talar om att en fastställd litterär kanon kan vara svår att utforma på grund av elevernas 

olika förutsättningar. Även tidigare forskning säger att en gemensam litterär kanon är svår att 

ta fram, detta med tanke på elevernas egna förutsättningar, deras intresse, tid, lärare och 

heterogenitet i klassen. Det jag också kommit fram till i denna undersökning är att det är 

viktigt att lärarna själva är intresserade av äldre texter och att de skapar undervisning som 

knyter an de äldre texterna till elevernas samtid och liv.  

Studien har också visat att enstaka lärare anser att en litterär kanon kan vara positivt med 

tanke på att alla elever få ta del av samma litteratur. Tidigare forskning menar också att en 

litterär kanon är positivt som en garant för vissa kulturideals fortlevnad. I de nya 

ämnesplanerna som börjar gälla hösten 2011 för svenska 2 där arbetet med litteraturhistoria är 

det centrala innehållet står beskrivet att undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära 

verk och författarskap. Det står också att eleverna ska sätta in dessa texter i ett sammanhang.  

Flertalet av de intervjuade lärarna i denna undersökning talar om hur de knyter de äldre 

texterna eleverna läser till vår samtid för att på så sätt göra arbetet intressant och att de ska ha 

lättare för att sätta in de lästa texterna i ett sammanhang.  

Övervägande del av eleverna svarar att de finner arbetet med äldre litteratur och dess 

författare ointressant men det är ändock fler som finner det viktigt att känna till och läsa äldre 

svensk och utländsk litteratur. Det går också att utläsa av denna studie att det är fler elever 

som går på yrkesinriktade program som finner området med att studera äldre litteratur och 

dess författare som ointressant jämfört med de som går på ett studieförberedande program. I 

denna fråga kan man också finna att de elever som har en relativt ny lärare och som inte själv 

finner arbetet med äldre litteratur tilltalande också har de elever som inte tycker att arbetet 

med äldre texter är intressant. Studien har också visat att det skulle kunna bero på kön 

eftersom denna klass endast består av pojkar.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 Hur ser du på begreppet litterär kanon?  

 Vilka författare anser du ingår i en svensk litterär kanon? 

 Hur låter du eleverna ta del av det svenska litterära arvet? 

 Vilka författare och texter använder du från den kanoniserade världen i din 

undervisning?  

 Hur arbetar du med denna litteratur i undervisningen?  

 Har du litteratur som du anser är tvunget att eleverna ska läsa? 

 Skulle du finna en statlig lista på vad eleverna ska läsa inom kursen vara ett bra 

förslag? I så fall varför/varför inte? 

 Vilken litteratur skulle i så fall finnas på denna lista enligt dig? 

 Hur ser du på populärlitteratur kontra finlitteratur i undervisningen?  

 Vad anser du om genusperspektivet när det gäller val av litteratur?  

 Är det enligt dig viktigt att eleverna får läsa hela verk av författare eller är det bättre 

att de får en bredd av författare och verk vilket presenteras i antologier?  

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

 

1. Tycker du att det är intressant att få studera äldre litteratur och dess författare? 

 

Ja                    Nej 

 

  

 

2. Tycker du att det är viktigt att läsa äldre svensk litteratur? 

 

Ja                    Nej 

 

Varför/Varför inte: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Kan du nämna några äldre svenska författare och deras verk som du mött under din 

gymnasietid? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Tycker du att det är viktigt att känna till äldre utländska författare och deras verk? 

 

Ja                    Nej 

 

Varför/Varför inte: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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5. Kan du nämna några äldre utländska författare och deras verk som du mött under din 

gymnasietid? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Varför tror du att skolan anser det viktigt att man ska läsa litteratur från äldre tider? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Känner du till begreppet litterär kanon?  

 

Ja                    Nej 

 

Om Ja, förklara: _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Tycker du att staten ska införa en lista på litteratur som alla gymnasieelever ska läsa?  

 

Ja                    Nej 

 

Varför/Varför inte: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 


