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Abstract 

This essay examines the decline of reading comprehension in Swedish schools, and also aims 

to provide insight into the debate concerning a literary canon and its usage in schools. While 

some claim that the literary canon is only a list of irrelevant white dead men which only 

serves to perpetuate feelings of alienation in, for example, female students, others see it as a 

means to bring society together using the only literature that stood the test of time. This essay 

will look to studies concerning reading comprehension, and questions regarding reading 

habits which our own students answered. It will also explain the different viewpoints of both 

sides of the canon debate. 

There are several studies that show this decline in reading comprehension, PISA and 

PIRLS being the foremost of them. They point to a trend where the reading skills of boys are 

much worse than those of girls, a trend which still has not panned out. 

Bloom and the different researchers who are the basis for Verhaest's thesis are of the 

opinion that canonical literature serves a purpose in that it teaches students aesthetic literary 

values. The researchers believe that the literary canon is a necessary counterweight for 

commercialism and popular fiction. Bloom believes that the canonical literature has 

progressed naturally and that including new books into it would only serve to dilute it. 

Mikaela Lundahl takes an opposing standpoint, she is of the opinion that while the canon is an 

important framework it is also necessary to question it and remodel it in order for it to work in 

a more heterogeneous society. She is joined in this belief by Anna Williams and Magnus 

Persson. Helen Schmidl and Maria Ulfgard are both researchers of didactic methodology, and 

while they do not agree on whether there is a canon in Swedish schools or not, both of them 

agree that it is important that teachers have the ability to choose literature based on their 

students' needs and wants in order for them to progress their reading skills. 

Our students were not avid readers; their reading habits mirrored the results of PISA. 

Also, like in PISA and PIRLS, there was a noticeable difference between girls' and boys' 

habits. The girls to a higher degree also found the books read in school to be relevant to their 

interests. However, they could see the importance of reading, both new and old literature, and 

many of them made a connection between reading literature and good grades. The most 

important thing in choosing literature for them, however, would be that the book is exciting. It 

is also a good thing, the majority agreed, to read books written by both male and female 

authors, and to have a gender critical perspective when reading. 

Conclusively, students appear to have a lot of opinions about what literature they read in 
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schools, and if they do not read their reading skills will not improve. School literature today 

seems to cater mostly to the girls, as they are more positive towards it. Therefore it could be 

problematic to have a politically ordained canon imposed on teachers, removing their 

possibility to look to individual needs in their students, despite the loss of proper 

understanding of aesthetic values. 

 

Key words: Survey, gender, literary canon, cultural heritage, reading cultures, desire to read 
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1. Inledning 

Intresset för att skriva om kanon i litteraturundervisningen och dess effekter på läsförmågan 

väcktes tidigt under utbildningen. Som lärarstuderande med Svenska som huvudämne hade vi 

kommit i kontakt med både läsförståelseproblematik och kanondebatt tidigare. Dessa är 

dessutom aktuella ämnen i samhället. Elevers, speciellt pojkars, låga resultat i stora 

undersökningar som PISA har skapat en diskussion om hur lärarkåren ska tänka kring 

litteratur och läsinlärning. Även kanondebatten dröjer sig kvar då Folkpartiet länge haft på 

förslag att införa en i skolan, något som Danmark redan gjort. Vår initiala tanke var att 

undersöka hur bristen på kvinnliga författare i skolan påverkar flickor, något som vi såg som 

troligt. Vår slutsats motsades dock tidigt av siffror som visade att flickors läsförståelse inte 

var i farozonen, utan snarare pojkars. Detta ledde till att vår diskussion snarare kom att handla 

om generella val som läraren kan göra vad gäller litteraturundervisning och vad som kan 

påverka dessa val. Under arbetets gång har vi fått stor hjälp av vår handledare Linn Areskoug, 

som vi därför vill tacka. 

 

 

1.1 Arbetets fördelning  

Arbetets fördelning har varit jämn och har omväxlande innefattat gemensamt och separat 

arbete. Enkäterna sammanställdes och delades ut till de 131 högstadieeleverna av Elin Björk. 

Därefter ansvarade Vännie Isaksson för att samma enkät skickades ut till de gymnasieelever 

som deltog i undersökningen. Delar som bakgrund, inledning, teori och frågeställningar har 

utarbetats gemensamt precis som samtlig sammanställning av enkätresultat som gjordes i 

progammet SPSS. Den teoretiska översikten delades dock upp och skrevs separat liksom 

analysen som delades upp så att en ansvarade för området statistik baserat på kön och en för 

området statistik baserat på årskurs. Samtliga av arbetets delar har diskuterats och 

kommenterats av båda två varpå båda delar ansvaret för allt material som presenteras.   
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2. Bakgrund 

I både internationella och nationella undersökningar syns en tydlig trend som inte visar tecken 

på att vända. Ungdomar läser mindre och mindre, och deras läsförståelse har blivit märkbart 

sämre. PISA-undersökningen från år 2009 visade på en successiv försämring i läsförståelse 

hos svenska femtonåringar. En tydlig skillnad syns även mellan flickor och pojkar. Bägge 

gruppers läsförmåga har försämrats men pojkars i märkbart större utsträckning än flickors. 

Mellan år 2000 och år 2009 står pojkar för mer än det dubbla i antal vad gäller ökning av låga 

prestationsresultat i skolan.
1
 Liknande resultat syns i PIRLS, där tioåringars läsvanor och 

läsförståelse kartlagts.
2
 Läsvanorna har förändrats i och med Internets intåg, men medborgares 

möjlighet att ta del av information och debatt är en viktig del av den demokratiska processen. 

Läsförmåga blir i förlängningen en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. I ljuset av 

detta kan vi antingen behålla skolläsningen som den är idag, eller förändra den för att passa de 

förändringar som ägt rum de senaste decennierna. 

Debatten kring vad som ska läsas i skolan och hur styrt detta ska vara från högre ort har 

pågått länge. Därav har kanons vara eller icke vara blivit någonting som alla de som kommer 

att arbeta med litteratur i skolan berörs av på ett eller annat sätt. På det politiska planet har det 

i flera år förts en livlig debatt angående litteraturen i undervisningen. Exempelvis har 

Folkpartiet, med nuvarande utbildningsminister Jan Björklund, på den politiska agendan att 

införa en lagstadgad kanon i litteraturundervisningen i skolan. Detta, menar de, skulle bidra 

till att bevara läsningen från generation till generation. De skriver på sin hemsida att: 

”Folkpartiet vill införa en litterär kanon i skolan. Alla elever ska få hjälp att upptäcka god 

litteratur som förhoppningsvis ger dem mersmak och sporrar till vidare skönlitterär läsning.”
3
 

Här använder sig Folkpartiet ganska onyanserat av begreppet ”god litteratur”, vilket inte är 

helt oproblematiskt, för vad gör litteraturen ”god”, vad menas med ”god” och varför är det 

just ”god litteratur” de ska läsa? Detta kommer att beröras längre fram i texten. Denna 

lagstadgade litterära kanon ska i så fall arbetas fram tillsammans med Svenska Akademien 

som anses bäst lämpad för detta uppdrag.
4
 

I samhället läggs allt större fokus på individualisering och inkludering, inte minst i 

skolan. Detta gör att det finns anledning att diskutera vad som bör styra i litteraturvalen i 

skolan, på samma sätt som det finns en diskussion i samhället och på utbildningsinstitutioner 

                                                             
1
 PISA 2009 Results: Learning to Learn: Student engagement, strategies and practices (volume III) PISA, OECD 

Publishing, s. 80-86. 
2
 PIRLS 2011 International Results in Reading s.49 & s.52. 

3
 http://www.folkpartiet.se/var-politik/var-politik-a-o/litteratur/ (Hämtad 23/4-2013). 

4
 Ibid. 
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kring kanons varande och blivande. Vissa menar att kanon är naturlig och att de verk som där 

ingår har vissa kvaliteter som inte återfinns i andra verk. Andra är av åsikten att kanon är 

något som skapas och upprätthålls genom maktstrukturer i samhället. Diskursen kring den 

skönlitterära kanon är särskilt relevant i skolan, då skolan är en plattform för diskussion och 

analys av skönlitteratur som alla kommer i kontakt med. Där kan potentiella förändringar äga 

rum. Diskussionen kring kanons användande i skolan är dessutom viktig om man ser till 

skolans demokratiska uppdrag och strävan efter att utjämna ojämlikhet som existerar, 

exempelvis, mellan individer av olika kön. I den händelse att det finns ett oproblematiserat 

förhållningssätt till kanon i skolan finns det en risk att traditionella maktstrukturer befästs. 

Den här uppsatsen har som syfte att diskutera synen på kanon i skolan idag utifrån en 

enkätundersökning med i huvudsak högstadieelever rörande synen på och attityd till läsning 

samt utifrån litteratur som bearbetar kanonfrågan ur olika perspektiv.   
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning kring ungas läsförmåga och läsvanor 

Allan Svensson har i artikeln ”Har dagens tonåringar sämre studieförutsättningar? En studie 

av förskjutningar i intelligensresultat från 1960-talet och framåt” undersökt förändringar i 

verbal, spatial och induktiv begåvning bland svenska trettonåringar, detta då det finns en 

debatt kring huruvida elever idag har sämre studieförutsättningar eller lägre intelligens än för 

50 år sen. Data från år 1960-talet fram till i början på 2000-talet har använts för att mäta detta. 

Materialet är provresultat där tre saker har mätts hos cirka 10 000 elever: verbal, spatial och 

induktiv begåvning.
5
 Det är i huvudsak de verbala resultaten som är intressanta för oss, då de 

mäter ordförråd. Dessa tre begåvningar har mätts var femte år sedan år 1961, med undantag 

från år 1971 och år 1976 då den inte kunde genomföras. På grund av ekonomiska problem 

gjordes det heller ingen undersökning år 2000, men däremot år 2005. Resultaten visar en 

uppgång mellan år 1960 och år 1980 och därefter en tillbakagång. Sedan år 1985 har en 

markant nedgång ägt rum i de verbala testen, så att resultaten år 2005 ligger lägre än år 1961.
6
 

Om man delar upp resultaten mellan flickor och pojkar har flickornas utveckling varit mer 

gynnsam och deras ordförståelse är nu bättre än pojkarnas, de startade dock från en lägre 

nivå.
7
 Det går att se en tydlig trend där nyare ord och låneord blir förstådda av många medan 

ord som kan klassas som ålderdomliga är mer svårförstådda. Avslutningsvis står det att trots 

att den verbala utvecklingen varit negativ, så finns det finns anledning att tro att det är 

ungdomars ordförråd som har förändrats snarare än intelligensen.
8
 

PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, är en internationell 

undersökning som mäter läsförståelse hos tioåringar i 45 länder med femårsintervall. Tre 

gånger har undersökningen ägt rum, år 2001, år 2006 och år 2011. Respondenterna tilldelas 

upp till 1000 poäng, de flesta medelvärden hamnar däremot runt 500 poäng. Vid den senaste 

undersökningen fanns även resultat från vissa länder vars tioåringar ännu inte går att mäta 

med PIRLS måttstockar, dessa länder hade då data från äldre elever. 49 länder med 

sammanlagt 325 000 informanter har deltagit. Länderna har jämförts med varandra, men även 

med sina egna resultat från de tidigare undersökningarna. De allmänna resultaten visar att de 

flesta deltagande ländernas läsförståelse har haft en positiv utveckling i många länder, dock 

inte Sverige. Ett flertal andra länder visar liksom Sverige på en nedgång, flera av dessa ligger 

                                                             
5
 Svensson (2008) s. 260-265. 

6
 Svensson (2008) s. 266. 

7
 Svensson (2008) s. 267. 

8
 Svensson (2008) s.270. 
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i Europa. En tydlig trend som ligger kvar sen tidigare undersökningar är att i alla länder är 

flickors medelresultat bättre än pojkarnas, sexton poängs fördel. Skillnaden var större mellan 

flickor och pojkar vid litteraturläsning än vid informationsläsning.
9
 De variabler som påverkat 

resultaten är bland annat kön, föräldrarnas läsvanor, skolans resurser, lärarens intresse och 

engagemang, elevens läsvanor och huruvida hen har gått i någon slags förskola.
10

 De elever 

som gärna läser mycket på fritiden visade i större utsträckning på en god läsförmåga. 

Läsförmågan har mätts på två olika punkter. Dels har de mätt förmågorna att hitta information 

i en text och att göra enkla inferenser men även förmågorna att tolka, ta till sig och bedöma 

information i texter. Internationellt kan man se ett samband mellan höga resultat överlag och 

höga resultat vad gäller tolkning och bedömning av texterna. De svenska resultaten har 

försämrats märkbart under hela 2000-talet, i nuläget ligger Sveriges tioåringar på femtonde 

plats av 45. År 2001 var medelvärdet i Sverige 561, år 2011 var det 542, det innebär en 

minskning på nitton poäng på tio år.
11

 Mellan flickor och pojkar i Sverige är det en skillnad på 

14 poäng. Flickorna och pojkarnas resultat har i den senaste undersökningen närmat sig 

varandra, då flickornas resultat sjunkit mer än pojkarnas.
12

 

En annan studie, vars resultat överrensstämmer med den ovanstående, är PISA-

undersökningen från år 2009 som fokuserar på femtonåringars läsförståelse, både 

internationellt och i Sverige. De 470 000 informanterna kommer ifrån 65 länder, och jämför 

många variabler rörande läsförmåga, socioekonomiska aspekter, kön och skolform. I 

undersökningen har respondenterna delats in i sex nivåer utefter hur många poäng de fått av 

1000 möjliga, där de som är i grupp ett och två är de vars läsförmåga endast tillåter dem att 

läsa och förstå enkla texter och de i grupp fem och sex har en läsning som väl kvalificerar 

dem att hämta, sammanföra, tolka och reflektera över information även i svårare texter. 

Poänggränsen för grupp två är 407 och för grupp fem är den 626 poäng. Av det extensiva 

materialet har ett urplock gjorts inför detta arbete. 

Sveriges medelvärde i läsförståelse har minskat med 19 poäng mellan år 2000 och år 

2009.
13

 Även i denna rapport visar resultaten att flickors läsförståelse i nuläget är högre än 

pojkars, både i Sverige och utomlands. Svenska flickor läser i större utsträckning 

skönlitteratur på fritiden än pojkar.
14

 Mängden elever vars resultat ligger i grupp två eller 

                                                             
9
 PIRLS 2011 International Results in Reading s.7. 

10
 PIRLS 2011 International Results in Reading s.10-19. 

11
 PIRLS 2011 International Results in Reading s. 49. 

12
 PIRLS 2011 International Results in Reading s.58. 

13
 PISA 2009 Results: Learning Trends Changes in student performance since 2000 s.40 & PISA 2009 Results: 

Learning to Learn - Student engagement, strategies and practices, 2009 s.67. 
14

 PISA (2009) s.73. 
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lägre har ökat i Sverige med 4,9 % och de vars resultat placerar dem i grupp fem eller sex har 

minskat med 2,2%. Det bör dock nämnas att mängden pojkar som befinner sig i grupp två 

eller ett har ökat med 7,3 % medan mängden flickor i den gruppen endast har ökat med 2,7 

%.
15

 Rapporten förutspår att ifall svenska pojkar läste lika mycket som flickorna skulle 68 % 

av skillnaden mellan deras resultat försvinna.
16

 Mellan år 2000 och år 2009 har mängden 

pojkar som rapporterat att de gärna läser minskat med 5 %, flickors läslust har däremot inte 

förändrats märkbart.
17

 PISA visar även att det finns ett tydligt samband mellan de elever som 

läser skönlitteratur och de som fått goda resultat i undersökningen. Detta samband är tydligare 

än det som finns mellan goda resultat och läsning av facklitteratur, serier eller tidningar.
18

 

Högst resultat får de som läser både skönlitteratur och andra sorters texter.
19

 PISA har även 

mätt elevers digitala läsförmåga och huruvida dessa resultat skiljer sig från de som rör tryckta 

texter. Vad de fann är att även i digital läsning ligger flickornas resultat högre än pojkarnas, 

men skillnaden är mindre än vid vanliga texter. Överlag såg de en korrelation mellan de som 

var duktiga läsare av vanliga texter och de som var duktiga digitala läsare. Svenska 

ungdomars digitala läsförmåga var märkbart högre än den som rör tryckta texter, speciellt 

pojkarnas resultat.  Flickornas medeltal låg 46 poäng högre än pojkarna i läsning av tryckta 

texter, men endast 26 poäng högre vid digital läsning.
20

 Det samlade medelresultatet för 

ungdomarnas digitala läsning låg 12,9 poäng högre än medeltalet för tryckta texter.
21

 PISA 

kommer till slutsatsen att baserat på deras material påverkar högt internetanvändande inte 

läsförmågan negativt.
22

 

Litteraturutredningen är en sammanställning av olika undersökningar av befolkningens 

läsvanor. Den har utrett olika aspekter av läsning, men det är i huvudsak de aspekter som rör 

ungdomars läsning och läsning i skolan som kommer nämnas här. En tydlig trend som visats 

på av Mediebarometern är att ungdomar i åldern nio till 17 har minskat sin dagliga 

användning av alla andra medieformer än internet. Internet har alltså gått om TV, radio, 

böcker, dagstidningar och DVD-filmer. Läsningen av böcker och dagstidningar har minskat 

med 3 respektive 8 % sen år 2000, medan internetanvändandet har ökat med 36 %. Flickornas 

läsning av böcker låg högre än pojkars år 2000, och deras minskning är inte lika stor. Från att 

ha ägnat lika mycket tid åt dagstidningar som flickor har pojkars läsning av dessa minskat 

                                                             
15

 PISA 2009 Learning Trends (2009) s. 151. 
16

 PISA (2009) s.16. 
17

 PISA 2009 Learning Trends (2009) s.89. 
18

 PISA (2009) s.36. 
19

 PISA (2009) s.39. 
20

 PISA 2009 Results: Students on line – Volume VI s.78. 
21

 PISA 2009 Results: Students on line s. 77. 
22

 PISA 2009 Results: Learning to Learn s.42. 
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med 16 % medan minskningen för flickor minskat med 11 %.
23

 Pojkars användning av 

internet har samtidigt ökat med 39 % sedan år 2000, flickornas användande har ökat med 29 

%. Dessa siffror visar alltså att flickor i högre utsträckning håller sig till mer traditionell 

läsning medan pojkar har tagit till sig internet. Däremot bör det tilläggas att läsningen av 

böcker är en av de medieformer som hållit sig mest konstant.
24

 Det som finns på internet är i 

huvudsak textbaserat men dessa texter är oftare av ytlig och kortfattad karaktär, den mer 

krävande läsningen uteblir således för de flesta av de som sitter vid internet.
25

 

Litteraturutredningen har även tittat på vad mediebarometern har undersökt vad gäller 

läsvanor för de som är mellan nio och 79 och hur dessa vanor har förändrats mellan år 1996 

och år 2010. De visar till skillnad från ungdomars läsning av skönlitteratur på en liten ökning; 

år 1997 läste 37 % av befolkningen minst en gång i veckan för att sedan ha gått upp till 46% 

år 2002. Sedan år 2002 kan man dock se en minskning med 3 %.
26

 En tydlig skillnad ser man 

mellan unga kvinnor och män i åldern 14 till 24. Där har andelen kvinnor som svarat att de 

läser minst en gång i veckan ökat nästan lika mycket som männens läsning har minskat 

mellan år 1998 och år 2007, unga mäns läste redan år 1998 cirka 10 % mindre än de unga 

kvinnorna.
27

 Den yngre åldersgruppen, där respondenterna varit mellan nio och 14 år, är mer 

benägna att läsa dagligen än de som är mellan 15 och 24 år, men där även bland dessa kan 

man se en minskning sedan år 2000 med 6 %. 

Litteraturutredningen ger i huvudsak tre anledningar till den försämrade läsningen hos 

befolkningen: Internetanvändandet, skolans förändringar de senaste decennierna samt ändrade 

läsvanor och läslust. Av dessa kommer internetanvändandet och de ändrade läsvanorna 

diskuteras i denna uppsats. 

Inte heller litteraturutredningen kunde finna några tydliga kopplingar mellan 

internetanvändande och minskad läsning av skönlitteratur, förutom bland de pojkar som 

ägnade mer än två timmar per dag åt internet.
28

 Däremot kan man på internationell nivå se att 

i de länder där det finns många datoranvändare har läsförmågan minskat.
29

 Enligt utredningen 

är det troligt att då en del av den tid som lagts på läsning nu läggs på datoranvändning har 

läsningen och därigenom läsförmågan minskat.
30

 Vad gäller de ändrade läsvanorna och hur 

dessa påverkar resultaten, menar utredningen med hänvisning till Elisabeth Arnbak att det 

                                                             
23

 SOU 2012:65 s. 40. 
24

 SOU 2012:65 s. 40-41. 
25

 SOU 2012:65 s. 41. 
26

 SOU 2012:65 s. 43. 
27

 SOU 2012:65 s. 44. 
28

 SOU 2012:65 s. 59. 
29

 SOU 2012:65 s. 59. 
30

 SOU 2012:65 s. 60. 
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skapas en negativ spiral. Mindre intresse för läsning leder till mindre läsning vilket leder till 

sämre resultat, vilket gör personen mindre benägen att finna nöje i läsningen och detta gör att 

hen läser ännu mindre.
31

 

Den bild som träder fram genom dessa undersökningar är att skönlitteratur har starka 

kopplingar till läsförmåga och att den minskade läsningen alltså lett till sämre resultat i både 

tioåringars och femtonåringars läsförmåga. En av huvudanledningarna är enligt 

litteraturutredningen alltså att internet har tagit över en stor del av den tid som förut lades på 

läsning, de kan också visa på en minskning i läsning av böcker och tidningar till förmån för 

internet. Samtidigt går det inte att se självklara band mellan dessa internetvanor och 

försämrad läsförmåga, då många av de som har bäst digital läsförmåga är de som även läser 

mycket litteratur. Flickor som ju läser mer skönlitteratur har alltså bättre resultat även i den 

digitala läsningen. De enda vars läsvanor påverkats negativt av internet är de pojkar som 

lägger mer än två timmar per dag på internet, det kan därför antas att för dessa individer har 

internet tagit över läsandet istället för att fungera som ett komplement. 

Att både flickors och pojkars läsförmåga har minskat kraftigt tyder på att det är 

någonting med läsning som är svårt eller ointressant för båda könen. Anledningen till 

försämringen måste därför ses på från flera perspektiv och inte som endast ett pojkproblem. 

Alan Svenssons statistik från år 1961 visar att flickor inte alltid varit förfördelade vad gäller 

ordförståelse, som ju går att koppla till läsförmåga, utan att det skett en förändring där 

flickorna gått från sämre till märkbart bättre resultat än pojkarna. Det betyder att de skillnader 

som finns mellan flickors och pojkars läsförmåga inte är biologiska och även att det är möjligt 

att minska dem. 

 

  

3.2 Teoretiska utgångspunkter kring kanon och litteraturläsning  

3.2.1 Harold Bloom och kanondiskursen 

Harold Bloom anser att litterära klassiker är en viktig del av allmänbildningen och att de 

böcker som av honom anses stå över alla andra gör det av en anledning. Det som definierar de 

verk som ingår i hans kanon är enligt honom särart, originalitet och estetik.
32

 Hans idéer har 

en betydande roll i beskrivningen och diskussionen kring den västerländska kanon, vilket gör 

hans resonemang en relevant representation för en syn på kanon som delas av många. I The 

Western Canon: The Books and School of the Ages ställer han sig kritisk till diskussionen om 
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kanons omvandling.
33

 Han beklagar sig även över hur få människor det är som verkligen 

uppskattar litteratur idag, och hur de svåra verken inte längre läses på samma sätt i de 

amerikanska klassrummen, då de kräver för mycket koncentration.
34

 Han nämner även 

svårigheten med att lära någon att bli en läsare, speciellt i vår tid med dess fokus på 

gruppnöjen och utåtagerande, då att läsa kräver att man går bort från alla dessa saker för att 

sitta i ensamhet.
35

 På grund av att en läsare är en avvikelse i vår kultur, menar Bloom att det 

inte går att förvänta sig att alla människor ska kunna läsa all litteratur och att det aldrig var 

meningen att all litteratur ska vara tillgänglig för alla.
36

 I förordet till sitt senare verk Hur du 

ska läsa och varför bygger han vidare på sin kritik mot det nya sättet att läsa litteratur, det 

som nu är brukligt på universiteten, där all litteratur ses i ljuset av sin tillkomst, historia och 

maktstrukturer och sällan tolkas friställt från dessa nyhistoricistiska teorier.
37

 Enligt Bloom 

bör litteratur alltid tolkas endast i förhållande till form och innehåll eller läsarens jag.
38

 Bloom 

skriver även att man ska läsa böcker som kan ge själen någonting, att man måste läsa av lusta 

snarare än för att tillfredsställa en teori. Samtidigt är han av åsikten att det man bör lusta efter 

att läsa är Shakespeare, som tillsammans med Dante är den författare som Bloom anser 

viktigast.
39

 Ett av de stora problemen som åtföljer läsandet, fortsätter Bloom, är att människor 

inte längre förstår ironi. Detta försvårar en förnöjsam läsning av bland annat Shakespeares 

och Dickinsons verk. Samtidigt går det inte att lära ut ironi, det är lika omöjligt som att lära 

människor att uppskatta den ensamhet som följer på att vara en läsande varelse.
40

 Ironi kräver 

koncentration och förmågan att hålla flera motstridiga idéer i huvudet samtidigt som man 

fortsätter läsa, något Bloom är övertygad om försvåras när man samtidigt måste läsa med 

huvudet fullt av vad han kallar ”historicistiska floskler”. Dessa försvårar för de som ska lära 

sig att uppskatta klassiska verk och den ironi som gör dem förnöjsamma.
41

 

Bloom har konkretiserat sina idéer om vad den västerländska kanon bör vara, och vilka 

författare som borde ingå där, i ett par verk. Titeln på hans bok Hur du ska läsa och varför 

insinuerar att han anser sig bättre än många andra på att svara på just dessa frågor som ju är 

centrala i diskussionen om litteraturkanon. Till skillnad från författare som Lundahl, Williams 

och Ulfgard anser han att litteraturen inte bör problematiseras eller kanon ifrågasättas utefter 
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teorier om maktstrukturer och kön. Detta placerar honom i opposition med deras åsikter, men 

även som försvarare av klassiska verk och läsningen av dessa. Bloom står fast vid begrepp 

som kvalitet och originalitet, och idén om att det som ska läsas bör vara det allra bästa 

mänskligheten skrivit resonerar hos många. Bloom är intressant just som en motvikt till de 

som kritiserar kanon, nyhistoricister vars åsikter och tillvägagångssätt han inte håller med om. 

 

3.2.2 Stjärnor utan stjärnbilder 

I boken Stjärnor utan stjärnbilder menar Anna Williams att kvinnor under lång tid producerat 

stora mängder litteratur men att männen alltid fungerat som norm för vad bra litteratur och bra 

skrivande är för någonting.
42

 I sina resonemang stödjer sig Williams på Yvonne Hirdmans 

genusteori när hon undersöker de positioner som kvinnan som författare fått i historien.
43

  

Williams pekar med sin undersökning på förändringar i kanon över tid baserat på en 

granskning av litteraturhistoriska översiktsverk. För att definiera kanon hänvisar Williams till 

beskrivningen av kanon som: ”den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som 

konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia.”
44

 Denna kanon, skriver 

Williams, betraktas som hotad enligt akademiker som Harold Bloom. Hos denna grupp närs 

en oro över att en del av kulturarvet riskerar att försvinna i och med kanons uttåg.
45

 I motsats 

till detta, menar Williams, finns det även åsikter kring att kanon istället bör utvidgas för att 

omfatta ett bredare spektrum av litteratur.
46

  

Williams forskning har visserligen några år på nacken men är ändå relevant då den 

diskuterar kvinnor i litteraturen ur ett historiskt perspektiv. Just det genusteoretiska 

perspektivet som Williams bidrar med är intressant för vår undersökning, särskilt den 

åtskillnad hon gör mellan hög- och lågstatuslitteratur. Till lågstatuslitteratur, menar Williams, 

hör ”barnlitteratur, populärlitteratur, ”kvinnolitteratur” och religiös litteratur”
 47

 Intressant är 

alltså hur uppdelningen mellan kvinnors och mäns författarskap, med några få undantag,  

tydligt kan urskiljas med kvinnor som representanter för litteratur av låg status och män för 

litteratur av hög status.  
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3.2.3 Kanon och demokrati 

Mikaela Lundahls beskrivning av kanondebatten är att den ena sidan angriper kanon då den i 

deras ögon endast är den rådande ordningens medel att befästa och bekräfta sig själv. Den 

andra sidan vill värna om kanon för att på så vis hålla fast vid tradition, kulturarv och det de 

ser som omistlig kvalitet.
48

 Lundahl menar däremot att det är mer givande att inte inta någon 

av dessa positioner, att det går att ifrågasätta kanon och det den står för samtidigt som man 

kan erkänna att det är viktigt att de litterära verk som läses på skolor och universitet håller hög 

kvalitet.
49

 Lundahl beskriver kanon som något ständigt föränderligt, då verk försvinner och 

läggs till kontinuerligt. Detta gör det också tydligt att litteraturkanon är något skapat av 

människor, och man bör då utgå från att dessa människor påverkats i sina val av den tid de 

lever i och de idéer som varit förhärskande då. När vi ska forska om och undervisa i litteratur 

måste vi förhålla oss till huruvida verken kolliderar eller kollaborerar med vår värdegrund.
50

 

Lundahl diskuterar även begreppet historia, och menar att den liksom allt annat skapas. Både i 

sin egen tid, eftersom det som bevaras är ett urplock av det som skapats i en viss tid, men 

också senare när historiker lägger olika vikt vid och ger vissa källor större sanningshalt. 

Denna process blir påverkad av de som gör urvalet och av deras åsikter kring vad som är 

viktigt och inte, men den reproduceras sedan som absolut sanning av många.
51

 Genom att 

granska vilka verk från en given tid som upphöjts eller tystats ner kan man förstå mycket om 

maktstrukturer och hegemonier som funnits, då en del av de verk som uteslutits har så blivit 

på grund av att de inte uppfyllde vissa kriterier vad gäller författarens kön eller intressesfär.  

Lundahls idéer om historiens fabricering går att koppla även till litteraturkanon. Många av de 

verk som uteslutits under historiens gång är sådana som behandlar den privata och personliga 

sfären eller känslor, dessa är egenskaper som ofta förknippas med kvinnors och 

utomeuropeiska mäns skrivande.
52

 Rationalitet är en egenskap som däremot står högt i kurs, 

och detta är en egenskap som traditionellt inte brukar kopplas till kvinnor och utomeuropéer. 

Resonemanget blir då hos de som bestämmer kanon att dessa gruppers skrivande inte heller 

kan vara rationellt, eftersom inte författarna själva är det.
53

 

Lundahl är av åsikten att kanondebatten handlar om demokrati först och främst. Om vi 

inte utmanar kanon reproduceras gamla åsikter och fördomar genom de smakurval som då 

gjordes, och de som gjort dessa val delar inte alltid den nuvarande värdegrunden kring 
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människovärde och jämlikhet.
54

 De som förespråkar den oförändrade kanon brukar hänvisa 

till kvalitetsbegreppet för att försvara detta. Lundahl menar att detta begrepp inte är så neutralt 

och förutbestämt som det kan verka.
55

 Att någonting har hög kvalitet, skriver hon, är endast 

en beskrivning av att det innehåller det som uppskattas hos de som har makten att definiera 

vad hög kvalitet innebär. Att hänvisa till hög kvalitet som en förutsättning för att något ska 

vara värt att bevara och diskutera gör att mycket av värde därför sållas bort. Exempelvis 

kanske sådant sållas bort som är skrivet av kvinnor, barn och utomeuropéer, dessa grupper 

som inte haft kanoniseringsprivilegier. Lundahl skriver vidare att kanske är det snarare så att: 

 

[...]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.
56

 

 

Lundahl menar dock inte att allt som har något slags värde för någon har en inneboende hög 

kvalitet, bara att dessa två hänger samman. Lundahls slutsats är att även om vi behöver kanon 

att förhålla oss till måste vi också låta det hon kallar ”social rättvisa” vara en viktig del av all 

humaniora, att estetiska ideal inte får vara det enda som bestämmer vad som är värt att bevara 

och studera. Trots att kanon till sin natur står fast, så blir den konstant omformulerad. Genom 

att problematisera kanon påverkas nyrekryteringen. Det finns de bland dagens författare som 

kommer att ingå i morgondagens kanon, och diskussionen kommer att påverka vilka dessa 

blir. Kanons innehåll bör bestämmas av samhälleliga gränser, att utesluta ur kanon blir därför 

att utesluta ur samhället.
57

 

Det som är särskilt intressant i Lundahls text är hennes diskussion om hur kanon är 

någonting formbart och att denna formgivning av kanon måste bli mer heterogen för att passa 

in i vårt samhälle. Det är även intressant att hon ifrågasätter en okritisk inställning till 

litteraturkanon i skolan på grund av de värderingar lärare är menade att inspirera till, vilket 

kan tolkas som att hon är kritisk till att använda kanoniserade författare i skolan alls ifall det 

görs utan att se till elevernas behov och de värderingar som är viktiga i skolan. 
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3.2.4 Kanon och litteraturundervisning i Sverige 

En rad arbeten har tidigare skrivits om kanon i litteraturundervisningen och litteratururvalet i 

klassrummet. Ett av dessa är masteruppsatsen Kanon och litteraturundervisning i Sverige – 

Om hur elever, lärare och litteraturforskare betraktar det skönlitterära urvalet i 

litteraturhistorien och undervisningen från år 2008 av John Verhaest. Hans undersökning tar 

avstamp i den kanondebatt som pågått i Sverige sedan 2006. Verhaest kartlägger de olika 

sidorna av kanondebatten, dels genom en studie av litterära verk som berör kanons vara eller 

icke vara och dels genom en enkätundersökning riktad till gymnasieelever, gymnasielärare 

samt litteraturforskare. Undersökningen utfördes med totalt 153 litteraturforskare utspridda på 

åtta universitet och högskolor i Sverige. Utöver dessa har 189 svensklärare på gymnasienivå 

samt 347 gymnasieelever svarat på Verhaests enkät. Det är dock Verhaests egna tolkningar av 

Blooms åsikter i The western canon som ligger till grund för den jämförelse han gjort mellan 

dessa och moderna litteraturforskares syn på litterära kanon, något som man bör ha i åtanke. 

Med enkäten vill Verhaest bland annat undersöka litteraturläsning, 

litteraturundervisning och synen på kulturkonsumtion på fritiden, detta med fokus på aspekter 

såsom läsfrekvens, genrepreferenser och fritidssysselsättningar.
58

 Han undersöker även en rad 

av Harold Blooms åsikter rörande kanon, exempelvis vikten av det estetiska värdet i 

bedömningen och att litteratur bara kan vara bra om den är nyskapande och originell till sitt 

innehåll, detta i förhållande till litteraturforskarnas åsikter och drar därifrån slutsatser om hur 

dessa korrelerar med varandra.
59

 Han beskriver Blooms syn på kanoniserade litterära verk 

som att de ”utmärker sig genom deras originalitet och särart” och att Bloom motsätter sig den 

syn litteraturforskare idag har på litteratur, utan vikt på estetiken i verken med hänvisning till 

Blooms formulering ”We are destroying all intellectual standards and aesthetic standards (…) 

in the name of social justice.”
60

 Alltså, att det estetiska och det intellektuella får stå tillbaka 

med hänvisning till social rättvisa. 

Resultaten visar att de tillfrågade litteraturforskarna i huvudsak inte håller med Bloom i 

påståenden såsom: ”När vi bedömer litteratur bör estetiken vara det främsta kriteriet och 

Litteratur kan först vara bra litteratur om den är äkta, originell och nyskapande.” Däremot fick 

han medhåll från en majoritet i påståendet: ”Boklig bildning utgör en nödvändig motvikt mot 

dagens kommersiella ytlighet och kulturella utarmning.”
61

 Vidare tolkar Verhaest från 

enkätsvaren att det litteraturforskarna betraktar som litteraturens viktigaste attribut är att vara 
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intellektuellt utmanande, att formen är god snarare än innehållet samt att ge läsaren en estetisk 

upplevelse.
62

 Exempelvis håller en majoritet av forskarna med om att litteraturundervisning är 

bra om den lär eleverna att känna igen texter av god kvalitet och att undervisningen därför bör 

sålla bort kommersiell litteratur till förmån för mer högkvalitativ litteratur. De menar alltså, 

precis som Bloom, att kanon tjänar ett tydligt syfte i litteraturundervisningen.
63

 Då de i 

enkäten ombeds lista de verk som de själva anser bör ha en roll i kanon blir resultatet mycket 

traditionellt med Dostojevskij i topp följt av Strindberg, Ekelöf, Almqvist, Tranströmer och 

Lagerlöf. Men en rad andra kvinnor än Lagerlöf ses också som mycket läsvärda av de 

tillfrågade, däribland Doris Lessing och Kristina Lugn.
64

 

 

3.2.5 För att bli kvinna – och av lust 

Maria Ulfgard har i en studie undersökt vad flickor läser och vad de får ut av att läsa och 

tankar kring det de läst inom ramen för undersökningen. Undersökningen har genusteoretiskt 

fokus och undersöker läskulturer och kopplingar mellan dessa och konstruktionen av genus 

som sker hos unga flickor när de läser. Ulfgard har valt att i sin undersökning enbart fokusera 

på flickors läsning och hon har genomfört undersökningen i huvudsak under svensklektioner 

på ett antal skolor i Sverige. Ulfgard beskriver en rad faktorer som hon menar påverkar 

läsningen; eleverna kan tänkas ingå i olika läskulturer. Med läskultur menar Ulfgard den 

samlade kontext läsaren befinner sig i, exempelvis skolkontext, kultur och sociala 

förhållanden.
65

 Det är denna definition som åsyftas vid framtida användande av läskultur som 

begrepp i denna undersökning. Med skolkontext avser Ulfgard kringliggande faktorer som 

tillsammans utgör den miljö skolan befinner sig i. Detta kan exempelvis vara geografiskt läge 

och etniciteter i området och de tre grundskolor hon valt att undersöka skiljer sig mycket från 

varandra gällande just skolkontext; en i norrländska glesbygden, en i storstaden och en på 

landsbygden i södra Sverige.
66

 Skolan som ligger i en storstad är multietnisk och arabiska är 

modersmål för en stor del av eleverna medan etniskt svenska är få till antalet. Någonting 

Ulfgard uppmärksammar är att flickor i detta område spenderar mycket av sin fritid inomhus 

och att läsning av romaner är en viktig del av vardagen då de har höga mål för sig själva. Hon 

pekar även på att flickorna i området sällan umgås hemma hos varandra varpå det sociala livet 
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blir en viktig betingelse för läsningen i hemmet.
67

  På den norrländska orten uppger Ulfgard 

att det är glesbebyggt, patriarkalt styrt och brist på arbete. Det finns även en tydlig uppdelning 

mellan vad som betraktas som manligt och kvinnligt. Männen jagar på fritiden och läsning 

betraktas som omanligt, men inte heller flickorna uppger enligt undersökningen att läsning är 

ett intresse i någon större utsträckning. Skolan som undersökts är tvåspråkig då 

tornedalsfinskan utöver svenskan utgör modersmål.
68

 Orten i södra Sverige består i majoritet 

av etniska svenskar bosatta på landsbygden och Ulfgard skriver att eleverna har mycket fritid 

att disponera som de själva vill och läsning är en naturlig del av deras fritid.
69

 De resultat 

Ulfgard påvisar utifrån sin undersökning är dels att det förekommer stora skillnader mellan 

skolkontexterna på de olika orterna som på olika sätt inverkar på hur mycket eleverna läser. 

Även hur svenska som ämne i skolan ser ut skiljer sig åt beroende på skola. Hon kommer 

även fram till att flickor i stor utsträckning vill läsa mer på fritiden än de anser sig hinna med 

på grund av skolarbete som sätts i första rummet.
70

 

Ulfgard uttrycker inte att kanon är antingen positivt eller negativt men däremot menar 

hon att det inte finns någon anledning att utesluta populärlitteratur ur den litteratur som läses i 

skolan, i synnerhet med tanke på styrdokumenten och vad dessa säger att läsning ska leda till i 

skolan. Sett till detta menar Ulfgard att populärlitteratur uppfyller syftet lika väl som 

klassikerna.
71

  

Vidare menar Ulfgard att en författares litteratur har mycket större chans att användas i 

klassrummet om hen skriver inom en genre som betraktas som god. Den genrevärdering som 

finns i skolans värld menar hon får konsekvenser för vilken litteratur eleverna kommer i 

kontakt med och kan på så vis fungera både hämmande och utvecklande.
72

 Detta är intressant 

att jämföra med hur eleverna i vår undersökning svarat att de uppfattar den litteratur som de 

kommer i kontakt med i klassrummet exempelvis när det kommer till könsfördelning på 

författare och verkens ålder. 

Ulfgard stödjer sig, precis som Schmidl i kommande avsnitt, bland annat på 

McCormicks teori som säger att det finns egenskaper hos både läsaren och det litterära verket 

som måste samverka för att åstadkomma en ”lycklig transaktion mellan roman och läsare.”
73

 

Hon pekar i sina slutsatser på vikten av individens egna erfarenheter och det hon kallar deras 
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subjektiva relevans, något som hon menar syns på elevernas reception
74

 av de litterära verk 

som ingått i undersökningen.
75

  

 

3.2.6 Från vildmark till grön ängel 

Helen Schmidls undersökning utgår från en empirisk studie av fyra klasser som undersökts 

utifrån hur elever av båda könen läser skönlitteratur, i vilken mån elevernas egen erfarenhet 

av litteratur och läsning tas tillvara i undervisningen och vilka resultat som framkommer av de 

olika läskulturer, vilket är ett återkommande begrepp, som bildas. Schmidl menar att läsning 

är avhängig en rad faktorer som bidrar till den upplevelse läsaren får av texten. När flera 

faktorer är gemensamma för flera läsare kan detta ses som en läskultur. Schmidl menar att 

olika läskulturer växer fram i olika klasser och på olika skolor, något som hon baserar på den 

frihet över litteraturvalet som hon menar att Skolverket ger lärarna i styrdokumenten.
76

  

Schmidl baserar sin analys på teorier av bland annat Joseph Appleyard och Kathleen 

McCormick, vilka behandlar läsprocessen. McCormick har utformat en teori som går ut på att 

läsaren besitter en viss uppsättning tidigare erfarenheter och förväntningar och den litterära 

texten har en uppsättning egenskaper som bör stämma någorlunda överrens med de 

förstnämnda för att läsaren ska få en positiv upplevelse av texten.
77

  Appleyard har utformat 

en teori som baseras på fem olika läsarroller som han menar att läsare går in i är de möter en 

text. Vilken roll läsaren går in i beror på i vilken situation eller fas i livet hen befinner sig och 

utifrån de olika behov dessa stadier medför; exempelvis antar vuxna enligt Appleyards modell 

en pragmatisk läsarroll medan en tonåring snarare antar en tänkande läsarroll utifrån behovet 

att utforska och utvecklas. Dock har denna modell kritiserats på grund av att den inte kan 

kallas allmängiltig.
78

  

I sina resultat diskuterar Schmidl vad som gör en bok läsvärd i elevernas ögon och 

kommer fram till att det viktigaste för dem är spänning och att denna inte behöver vara 

genrebunden. Hon menar dock att elevers, och i synnerhet pojkars, vana vid omedelbar 

tillfredställelse gällande händelseförlopp har medfört att många väljer bort böcker till förmån 
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 Begreppet reception använder Ulfgard återkommande och med detta avses vad eleverna väljer att fokusera på 

och därav vad de uppfattar då de läser. En god reception är grundläggande för att läsaren ska känna sig 

tillfreds med litteraturen. Det är denna definition som åsyftas vid eventuell framtida användning av 

begreppet. 
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 Ulfgard (2008) s. 333. 
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för film. Schmidl kopplar samman detta med att elever idag vant sig vid ett högt tempo utan 

några uppbrott i handlingen.
79

  

Schmidl hänvisar till Lars-Göran Malmgren som menar att svenskan som ämne kan 

delas in i tre olika traditioner, tre paradigm. Dessa traditioner är svenska som ett 

färdighetsämne, svenska som ett bildningsämne samt svenska som ett erfarenhetsämne. 

Vilken tradition läraren väljer att ty sig till får enligt detta synsätt påverkan på hur 

litteraturundervisningen utformas i klassrummet och påverkar därav även elevernas reception 

av litteraturen.
80

 

Det väger enligt Schmidls undersökningsresultat tyngre att elever läser över huvud taget 

än vad de läser för någonting och hon drar utifrån sin undersökning slutsatsen att det 

egentligen inte finns någon litterär kanon i Sverige idag.  

 

Mina resultat tyder således på att det i skolan inte skulle existera någon form av litterär 

kanon. Inte heller har litteratururvalet mycket gemensamt med den bild av en patriarkalt 

präglad litteraturkultur som bland andra Gunilla Molloy och Maria Ulfgard har målat upp, 

eller den brist på kunskap hos lärarna om elevernas repertoar som Christina Olin-Scheller 

har rapporterat om.
81

  

 

Som utdraget ovan visar anser alltså Schmidl att ingen litterär kanon lever kvar i skolan, en 

uppfattning som skiljer sig från exempelvis Ulfgards. De slutsatser hon drar av sin 

undersökning är att litteraturundervisningen bör utgå från eleverna och även att eleverna bör 

kunna identifiera sig med det de läser på något sätt, något hon finner stöd för hos Appleyard.
82

 

Hon kommer även fram till att samtal kring litteraturen är av vikt för elevernas 

receptionsförmåga, men en förutsättning för detta är att samtalet är dialogiskt och inte styr 

eleverna i en särskild riktning.
83

 Schmidl pekar även på vissa problem som idag kan uppstå 

kring litteraturen i en skola där kanon inte har en given plats, exempelvis då lärares och 

elevers preferenser är olika. Vidare menar hon att pojkars och flickors läskulturer skiljer sig åt 

och att de betraktar och uppfattar litteraturen på olika sätt och fokuserar på olika saker i 

texten.
84

 Schmidls undersökning är intressant då den tar en annan position i kanonfrågan än 

ett flertal av de andra författare inom ämnet som nämnts då hon påstår att kanon är 

ickeexisterande i skolan idag.  
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3.2.7 Den goda boken 

I Den goda boken för Magnus Persson en kanondiskusson som kretsar kring frågorna: varför 

kanon? vad är kanon? och vem är kanon riktad till? Han diskuterar även kanonfrågan satt i 

förhållande till den litteraturundervisning som bedrivs i svenska skolor. Han utgår ifrån myten 

om den goda boken när han diskuterar den litteratur som används i undervisningen. Enligt 

detta synsätt är litteraturen god och den fostrar goda samhällsmedborgare. Uppfattningen av 

litteraturen som i grunden god menar Persson har avspeglat sig i kursplanerna på så vis att 

inga kursplaner under de senaste dryga 40 åren har uppmanat till kritisk läsning av litteratur 

enligt Perssons undersökning. Detta till skillnad från de övriga medier som också kan 

användas som en del av undervisningen.
85

 Vilka medier Persson åsyftar specificeras dock 

inte. 

Persson menar att kanonbegreppet och debatten därikring behöver nyanseras då det inte 

är svart eller vitt. Han pekar även på att synen på litteratur som skapare av goda medborgare 

har skäl att ifrågasättas. Vad gäller författare i den inofficiella kanon som Persson menar finns 

skriver han att de han väljer att kalla DWEM:s, Dead White European Males, är 

överrepresenterade. Den litteratur som är inofficiellt kanoniserad utgör inte heller något bra 

exempel på den mångfald som skolan har som mål att förmedla till eleverna.
86

 Detta 

resonemang är intressant för vår undersökning där eleverna fått ta ställning till påståenden 

som ”De böcker vi läser i skolan är intressanta för mig”, ”Det är viktigt att läsa både äldre och 

nyare litteratur” och ”Jag tycker att det är viktigt att läsa böcker skrivna av både män och 

kvinnor”. 

Vidare menar Persson att fokus inte bör ligga på huruvida kanon ska existera eller ej 

utan snarare till vilket ändamål. Han anser dock att en kanon av den variant Folkpartiet vill 

införa inte är önskvärd utan att han i så fall vill se en kanon som är öppen för förhandling och 

som ständigt ger plats åt ny populärlitteratur.
87
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka elevers attityder till läsning i skolan och hur dessa kan 

påverkas av faktorer som kön och fritidsläsning. För att svara på detta diskuteras följande 

frågeställningar: 

 

 Vilket samband finns det mellan läsning i skolan och läsning på fritiden? 

 

 Hur förhåller sig kanon och litteraturvalen i klassrummet till varandra? 
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5. Metod  

5.1 Metod för datainsamling  

Studien som har utförts är en kvantitativ sådan där enkäter har genomförts med elever från sex 

olika klasser fördelat på två årskurser, sjuan och nian, som respondenter. Enkätens syfte är att 

ge en bred och uttömmande bild av elevers egna åsikter kring litteraturundervisning och 

litteraturläsning, både i skolan och på fritiden. Enkäten har även delats ut via gymnasieskolans 

lokala plattform till en grupp elever på gymnasiet varav 17 elever i årskurs 3 har svarat. Dessa 

resultat sätts i förhållande till högstadieelevernas svar i den mån detta är möjligt.  

 

5.2 Urval  

Niorna utgör 51,2 % och sjuorna 48,8 % av högstadieundersökningen. Det vill säga, 67 av de 

elever som svarat på undersökningen går i nian och sextiofyra av de som svarat går i sjuan. 66 

av högstadieeleverna är pojkar och 64 flickor, en person valde att inte ange kön. Det finns 

även 17 enkäter som gymnasieelever har svarat på. Av dessa är 12 flickor och fem pojkar. 

Både gymnasieskolan och högstadieskolan låg i upptagningsområden där befolkningen 

huvudsakligen består av medelklass utan högskoleutbildning och klasserna har nästan 

uteslutande elever med svensk bakgrund. 

Urvalet baseras på att det möjliggör en jämförelse mellan två årskurser, en i början av 

högstadiet och en i slutet. De sex klasserna är ungefär jämna i antal och fördelningen mellan 

pojkar och flickor är förhållandevis jämn vilket gör att de bildar en bra bas för en statistisk 

jämförelse och är passande för den typ av metod som använts. 

Anledningen till att valet av elevgrupper begränsats till sjuor och nior är dels att åttorna 

under en del av perioden enkäterna utfördes var ute på prao och dels att materialet med enbart 

de två andra årskurserna blev mycket extensivt och fullt tillräckligt. På gymnasienivå 

distribuerades enkäten till samtliga tre årskurser men endast elever från årskurs 3 valde att 

svara. 

 

5.3 Material  

Det material som i huvudsak använts är de enkäter som delats ut till elever och den statistik 

som genererats av dessa. Enkätfrågorna behandlar bland annat elevernas attityder till 

litteratur, Analysen har delats in i kategorierna läsförståelse och läsförmåga, kanon och 
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läsförståelse samt kanon och läsförståelse i svenskundervisningen. Dessa är snarlika varandra 

vilket har som syfte att visa på hur analysens olika delar går in i varandra. 

De två undersökta skolorna är en högstadieskola på landsbygden i Uppsala kommun och 

en gymnasieskola mellan Uppsala och Stockholm, även denna på landsbygden. Eleverna som 

tillfrågats är i åldrarna 13 till 19 år, kommer från liknande socioekonomiska förhållanden och 

elevgrupperna är till största del etniskt svenska. 

Viktig litteratur som använts och som argumenterar för kanon i litteraturundervisningen 

är Harold Blooms två verk som behandlar kanonfrågan, The Western Canon och Hur du ska 

läsa och varför. Som representant för en motsatt åsikt har Anna Williams Stjärnor utan 

stjärnbilder använts, i vilken hon diskuterar exkluderandet av kvinnors litteratur i 

litteraturhistorien baserat på litteraturhistoriska översiktsverk. Rapporter som ger statistik över 

läsförmåga, läsvanor och läslust har använts i form av PISA och PIRLS tillsammans med 

Magnus Perssons Den goda boken, Maria Ulfgards För att bli kvinna - och av lust samt Helen 

Schmidls Från vildmark till grön ängel som samtliga diskuterar kanonfrågor ur ett mer 

didaktiskt perspektiv och erbjuder teorier kring läsning i klassrummet.  

 

5.4 Databearbetning och analysmetod  

Enkätsvaren från de 131 högstadieeleverna och de 17 gymnasieeleverna har bearbetats i 

statistikprogrammet SPSS.  Den statistik som genererats har därefter delats in, främst efter 

kategorierna kön och klass/årskurs. Statistiken har därefter analyserats utifrån teorier gällande 

könskonstruktion, läsarroller och kanonreformation.  

 

5.5 Genomförande  

Inledningsvis sammanställdes enkätfrågorna med målet att kunna få så heltäckande svar som 

möjligt. Denna delades sedan ut och genomfördes i början av en svensklektion i sex 

högstadieklasser och skickades även via mejl till ett mindre antal gymnasieelever. Som 

teoretisk grund för uppsatsen samt för att ge insikt om tidigare forskning har undersökningar 

och rapporter rörande läsförståelse, litteraturundervisning och kanon bearbetats.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Det finns en rad etiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Främst bland dessa är 

integriteten hos de personer som deltar i undersökningen. I synnerhet material som kan ses 

som känsligt bör hanteras och bevaras med stor försiktighet. Det är även viktigt att tänka på 
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att den tillfrågades identitet inte ska gå att röja. Som respondent skyddas man av PUL, 

personuppgiftslagen och detta har de tillfrågade i undersökningen upplysts om. Då enkäten 

bland annat berör vilka kunskaper eleverna anser sig ha, vilket för somliga kan vara en 

känslig fråga är det av vikt att materialet behandlas och förvaras på ett sätt som lever upp till 

de rekommendationer som finns. 

Vetenskapsrådet ger framför allt fyra rekommendationer vad gäller skydd av individen. 

Informationskravet är en av dessa och innebär att respondenten alltid ska informeras om 

forskningens syfte och sin rätt att när som helst lämna undersökningen. I denna undersökning 

har samtliga elever vid tillfället för enkätskrivningen informerats om både syfte och sin 

frivillighet gällande deltagande.  

Vid utförandet av en undersökning inom det samhällsvetenskapliga fältet bör ett flertal 

aspekter tas i beaktande för att skydda informanterna såsom försäkran om integritet, 

diskretion vilket innefattar anonymitet och tystnadsplikt, information kring vad 

undersökningen går ut på samt samtycke till deltagande.
88

 Samtliga av de elever som svarat på 

enkäten har upplysts om sin totala anonymitet, att svaren inte kommer att användas i annat 

syfte än det som presenterats för dem samt att behandlandet och förvaringen av 

enkätmaterialet kommer att göras i enlighet med PUL. För att garantera denna utlovade 

anonymitet har enkätsvaren inte lästs upp av den part som varit i kontakt med eleverna, detta 

för att undvika igenkänning av handstil. 

 

5.7 Reflektion över metoden 

Den metod för datainsamling som använts har visat sig lämplig för att uppfylla syftet. 

Enkätmetoden tillåter ett stort antal respondenter vilket i detta fall var nödvändigt för ett så 

brett underlag som möjligt. Det hade utan tvekan även varit intressant att ta del av lärares 

åsikter och uppfattningar. Dock har tidigare uppsatser på högskolenivå som skrivits i 

huvudsak fokuserat på lärarnas perspektiv och har ofta genomförts i form av intervjuer. 

Genom att välja en enkätundersökning med eleverna som målgrupp så särskiljer sig 

undersökningen från sådant som tidigare gjorts.  
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6. Resultat 

6.1 Elevers läsning i förhållande till kön 

Genomgående för majoriteten av alla frågor är att flickor i högre grad förefaller vara positivt 

inställda till litteratur och läsning, både i skolan och på fritiden, vilket tydligt framgår av 

graferna nedan.  

 

Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På påståendet som visas i graf 6 ”De böcker vi läser i skolan är intressanta för mig” har endast 

ett fåtal, både pojkar och flickor från samtliga årskurser, svarat att det ”stämmer mycket bra”. 

Däremot har nästan dubbelt så många flickor som pojkar svarat att det ”stämmer ganska bra” 

medan mer än dubbelt så många pojkar som flickor anser att det inte stämmer alls. Det syns 

alltså en tydlig skillnad mellan könen gällande synen på hur intressant litteraturen i skolan är.  

Den största skillnaden mellan flickor och pojkar framkommer av svaren på påståendet 

”Jag tycker om att läsa böcker”. 21 flickor har svarat att det ”stämmer mycket bra” medan 

motsvarande siffra för pojkarna är 5. Av de som har svarat att det inte stämmer alls är 7 

flickor och 20 pojkar. Mellan dessa två påståenden kan det alltså utrönas att tydliga skillnader 

finns mellan huruvida eleverna tycker om att läsa och om litteraturen i skolan är någonting 

som är intressant för eleverna att läsa. I synnerhet för flickor är denna skillnad tydlig då 21 
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svarat att det ”stämmer mycket bra” att de tycker om att läsa böcker men endast 5 har svarat 

detsamma angående de böcker som skolans litteraturundervisning tillhandahåller. 

 

Graf 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av både pojkar och flickor läser omkring en bok i halvåret, 27 pojkar och 25 

flickor av totalt 131 hamnar i denna kategori. Av de som upgett att de inte läser alls är nästan 

fyra gånger så många pojkar som flickor, 27 pojkar jämfört med 7 flickor.
89

 

Både pojkar och flickor uppger att de tycker att det är viktigt att läsa litteratur skriven av 

både män och kvinnor vilket framgår i graf 3 nedan. Flickor är dock de som i störst 

utsträckning tycker att det stämmer mycket bra medan fler än dubbelt så många pojkar som 

flickor är av åsikten att det inte stämmer alls. Uppfattningarna kring huruvida eleverna 

faktiskt får läsa litteratur skriven av båda könen i litteraturundervisningen är mycket jämnt 

fördelad mellan flickor och pojkar. En majoritet av eleverna, 36 flickor och 32 pojkar, anser 

att påståendet ”stämmer mycket bra” följt av 22 respektive 23 som anser att det ”stämmer 

ganska bra”. Endast ett fåtal har uppgett att det ”stämmer ganska dåligt” eller ”stämmer inte 
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alls”. En intressant, särskilt märkbar skillnad är den hos pojkar där många fler anser att det är 

viktigt att läsa böcker än de som uppger att de tycker om att läsa böcker.
90

 

 

Graf 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningarna kring könsfördelningen bland de författare som läses är ungefär samma för 

både flickor och pojkar. Åsikterna kring huruvida det är viktigt eller inte att läsa litteratur 

skriven av både manliga och kvinnliga författare är dock mer spridda.  

På påståendet ”Det är viktigt att läsa både äldre och nyare litteratur” har 24 elever svarat 

att det stämmer mycket bra och pojkar är här i majoritet med 15 stycken jämfört med 9 

stycken flickor. Majoriteten av eleverna, totalt 81 har svarat att det stämmer ganska bra varav 

48 stycken är flickor och 32 stycken är pojkar.    

Flickorna i undersökningen ser i större utsträckning än pojkarna på litteraturen i skolan 

som intressant för dem medan pojkarna i större utsträckning uttrycker att de endast läser för 

att de måste. Majoriteten av eleverna har svarat att det stämmer ganska bra att de läser för att 

de måste och fördelningen är jämn, 19 flickor och 21 pojkar.
91

  

Vad gäller elevers preferenser kring vad litteraturen ska innehålla och förmedla uppgav 

majoriteten av både pojkar och flickor att det viktigaste är att litteraturen är spännande. 38 

pojkar och 21 flickor tycker att spänning är att föredra. Mindre viktigt är det att litteraturen 
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 Se appendix 1.2: ”Jag tycker att det är viktigt att läsa böcker”. 
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väcker nya tankar hos läsaren, att den handlar om människor som läsaren kan relatera till eller 

att den skapar förståelse för andra människor och andra sätt att leva. Samtliga dessa tre 

alternativ hade valts av mellan 2 och 6 stycken elever. För flickor är det enligt enkätsvaren 

inte heller viktigt att litteraturen handlar om sådant de känner till medan pojkar i något större 

utsträckning tycker att detta visst är viktigt, endast 2 flickor jämfört med 9 pojkar. Den här 

frågan hade tyvärr stort bortfall. 25 flickors och 13 pojkars svar fick ogiltigförklaras på grund 

av att fler än ett alternativ kryssats i vilket berodde på bristande tydlighet i enkäten. Detta 

bortfall syns därför som ”inget svar” i graf 4 nedan. 

22 flickor jämfört med 9 pojkar har svarat att det stämmer mycket bra att det är viktigt 

att läsa böcker. Många tycker alltså att det är viktigt att läsa böcker men menar däremot inte 

att det är någonting de uppskattar att göra. När de väl läser böcker tycker många, både flickor 

och pojkar att det är viktigt att ha genusaspekten i åtanke vad gäller de författare som läses 

och även att det är någonting som deras lärare uppmärksammar.  

 

Graf 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även nöjesläsningen domineras av flickorna, vilket framgår av graf 5 nedan. På påståendet 

”Jag läser för att det är roligt” är flickorna i majoritet vad gäller svarsalternativen ”stämmer 
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mycket bra” och ”stämmer ganska bra” medan pojkarna är dominerande i kategorierna 

”stämmer ganska dåligt” och ”stämmer inte alls”. 

 

Graf 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På påståendet ”Jag känner mig uppmuntrad hemifrån att läsa på fritiden” har 15 flickor svarat 

att det ”stämmer mycket bra” medan motsvarigheten för pojkar är 5 stycken. Många, både 

pojkar och flickor, har dock uppgett att det ”stämmer ganska bra”. I kategorin ”stämmer inte 

alls” är pojkarna i tydlig majoritet då nästan tre gånger så många pojkar som flickor angett 

detta svar.
92
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6.2 Jag tycker att det är viktigt att läsa böcker 

 

 
Graf 6 

 

Det framstår tydligt i graf 6 att de flesta högstadieelever tycker att det är viktigt att läsa 

böcker. De två staplar som indikerar ”ganska bra” eller ”mycket bra”, det vill säga positiva 

värden, är märkbart högre än de staplar som markerar ”stämmer ganska dåligt” eller ”stämmer 

inte alls”, de negativa värdena. Däremot så finns det nio elever i åk 9 jämfört med två elever i 

åk 7 som anser att det inte alls är viktigt att läsa. 20 stycken av sjuorna har istället fyllt i 

svarsalternativet ”Stämmer mycket bra”, vilket visar att de yngre eleverna har en mer positiv 

inställning till läsningens värde.  

Även om de flesta av eleverna i högstadiet således anser att det är viktigt att läsa, så är 

det bara 55,7 % som instämmer med att de tycker om att läsa.
93

 Över 20 % svarar att de inte 

alls kan hålla med om att de läser för nöjes skull. Det betyder att även de elever som inte 

gärna läser på fritiden ser ett värde i att läsa litteratur. 
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 Se appendix 2.1: ”Jag tycker om att läsa böcker” & 2.2: ”Jag tycker att det är viktigt att läsa böcker” (Se 

cumulative percentage). 
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Graf 7 

 

I graf 7 kan man se att de flesta högstadieeleverna läser en bok per halvår, vilket man kan 

bedöma eftersom att de olika staplarna i gruppen gemensamt är betydligt större än i de andra 

stapelgrupperna. Den näst största stapelgruppen består av de som aldrig läser böcker. Den 

minsta gruppen är den som svarat att de läser mer än en bok per vecka. Med undantag från en 

av de som läser en bok per halvår så är det endast de som aldrig läser som svarat att de inte 

instämmer alls med att det är viktigt att läsa.
94

  

I graf 7 går det även att se att de flesta av de högstadieelever som endast läser en bok i 

halvåret anser att man bör läsa mellan en till tre böcker per termin. 10 % av dessa tycker att 

man bör läsa tre. Den minsta gruppen, som består av de elever som läser en bok i veckan, har 

svarat att de anser att man i skolan bör läsa minst tre böcker per termin och inte ogärna fler än 

fyra. De som aldrig läser böcker på fritiden anser i högre grad än någon av de andra grupperna 

att inga böcker alls borde läsas i skolan, men de flesta i den gruppen tycker ändå att en bok 

per termin är rimligt. Att läsa två böcker per termin är det som flest högstadielever markerat, 

40 av 131 anser att detta är lagom, att jämföra med 12 som anser att inga böcker bör läsas i 

skolan och 22 som vill läsa fyra eller fler böcker per termin. Att de flesta ändå tycker att 

böcker ska läsas i skolan går att koppla till den rådande åsikten att litteratur är viktigt, och 
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detta är genomgående i de flesta av grupperna förutom en minoritet som varken tycker det är 

roligt, viktigt eller relevant att läsa vare sig i skolan eller på fritiden. 

 

6.3 Det händer att jag inte förstår den litteratur vi läser i skolan 
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Hos högstadieeleverna syns en korrelation mellan läsvanor och elevernas uppfattning om sin 

förmåga att förstå den litteratur de läser i skolan, vilket är tydligt i graf 8 ovan. Ungefär 37 % 

av de som läser mindre än en bok i månaden på fritiden har svarat att de instämmer med 

påståendet ”det händer att jag inte förstår den litteratur vi läser i skolan”, men enligt de flesta 

stämmer detta påstående ganska dåligt.
95

 De flesta högstadieelever förstår alltså vad de läser i 

skolan, och de flesta av de som inte förstår är de som inte läser på fritiden. Ungefär 25 % av 

högstadieeleverna upplever aldrig att de har svårt att förstå de klassiker/äldre litteratur som de 

läser i skolan.
96

 

Högstadieeleverna tycker att det är viktigt att läsa både ny och gammal litteratur. 105 av 

de 131 högstadieeleverna håller i någon utsträckning med om det är viktigt, däremot så 

föredrar de flesta att läsa modern litteratur om de får välja, 78 % av eleverna håller med om 

detta påstående i någon utsträckning.
97
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Graf 9 

 

Ungefär hälften av eleverna, 50,4 %, tycker att det stämmer ganska eller mycket bra att de 

gärna vill läsa utmanande böcker.
98

 Däremot håller 19 % av högstadieeleverna inte med om 

detta påstående alls. I graf 9 ovan syns det att de som inte håller med om detta är de som läser 

mindre än en bok i månaden. Samtidigt finns det många elever som gärna läser utmanande 

böcker även i stapeln för de som läser en bok per halvår.  

Det som eleverna i högstadiet i första hand är ute efter i de böcker de läser är spänning, i 

andra hand ska de handla om sådant de redan känner till.
99

 Åtta av högstadieeleverna tyckte 

dock att det viktigaste var att de väckte nya tankar. Många högstadieelever, 29 %, tyckte att 

det inte räckte att böckerna var spännande utan kryssade i flera svarsalternativ. Drygt hälften 

av högstadieeleverna fann att böckerna de läser i skolan är intressanta för dem, men en 

fjärdedel kunde inte alls hålla med om detta.
100

 Dessa resultat pekar på att många elever har 

starka åsikter vad gäller den litteratur som läses i skolan, och en fjärdedel är alltså missnöjda 

med de böcker de läser där. 
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6.4 Att läsa böcker är viktigt för att få bra betyg 

 

 

Graf 10 

 

Att det är viktigt att läsa böcker för att få ett bra betyg är det många av högstadieeleverna som 

håller med om, något som blir tydligt i graf 10. Endast sju av 131 tycker att påståendet inte 

stämmer alls. 

Av de högstadieelever som läser en bok i månaden eller mer håller 35 av 41 med om att 

bokläsning är viktigt för bra betyg. Däremot bland de som läser mindre än en bok per månad 

är det 24 av 86 elever som inte håller med om att bokläsningen påverkar deras betyg.
101

 Detta 

är intressant därför att internationella undersökningar som PISA och PIRLS funnit starka 

samband mellan läsning av skönlitteratur och god läsförmåga. 
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6.5 Gymnasieelevernas resultat kring attityder och lust till läsning  

 

Graf 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den övervägande majoriteten av de 17 gymnasieeleverna, nämligen 16 stycken, instämmer 

med att det är viktigt att läsa.
102

 Åtta av de 17 eleverna instämmer helt eller delvis med att 

läsning är viktigt för betygen.
103

  

Gymnasieresultaten visar att åtta av 17 anser att endast en bok per termin bör läsas i 

skolan. Det betyder att även de som tycker att läsning är viktigt inte vill läsa mycket i skolan, 

trots att fjorton av dem svarat att de tycker läsning är roligt.
104

 Kanske har det att göra med att 

majoriteten inte finner de böcker de läser i skolan intressanta, något som blir synligt i graf 11. 

Sju av gymnasieeleverna läser bara en bok i halvåret, fyra av dem läser aldrig, det är 

alltså färre som läser ofta på fritiden i gymnasieklassen än i högstadiet.
105

 

Tretton av de sjutton gymnasieeleverna håller i någon utsträckning med om det är viktigt att 

läsa både ny och gammal litteratur.
106

 

75 % av gymnasieeleverna läser helst modern litteratur i någon utsträckning, dessa 
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siffror är ungefär samma som för högstadieeleverna.
107

 De flesta gymnasielever såg 

spänningen som det viktigaste i böckerna de läser, precis som högstadieeleverna.
108

 11 av de 

17 gymnasieeleverna läser även de gärna böcker som utmanar dem.
109
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7. Analys och diskussion 

7.1 Läsförståelse och läsförmåga 

Både PISA och PIRLS pekar på en trend de senaste åren där läsförmågan går neråt. Dessa två 

undersökningar har tittat på tioåringar och femtonåringar, enkätundersökningarna som vi 

bidragit med har behandlat elever som är 13 till 16 år gamla respektive 18 till 19 år gamla. 

Både PISA och vår undersökning visar att det är många elever idag som inte gärna läser 

böcker på fritiden, utan läser någon bok i halvåret. Av de högstadieelever vi har undersökt 

tyckte de allra flesta, även de som inte läste så mycket hemma, att det trots allt var viktigt att 

läsa. Med några få undantag tyckte de flesta elever att man bör läsa minst en bok per termin i 

skolan. Många av dem även kopplade ihop bra betyg med bokläsning.  

Trots detta läser svenska ungdomar alltså mindre än för två decennier sedan, och 

undersökningen som Alan Svenssons artikel ”Har dagens tonåringar sämre 

studieförutsättningar?” bygger på visar att även språkförrådet har försämrats. Huvudsakligen 

har ungdomarnas ordförråd med äldre ord blivit mindre. Äldre litteratur är ofta skrivna på ett 

mer ålderdomligt språk, vilket gör att för att eleverna ska kunna läsa dessa äldre böcker 

behöver de utöka sitt ordförråd med gammalmodiga ord. I vår enkätundersökning svarade de 

flesta elever att de tyckte det var viktigt att läsa både gammal och ny litteratur, även om de 

föredrog modern litteratur när de fick välja. Bland de elever som sällan läser böcker på 

fritiden fanns det en grupp elever som svarade att de inte alltid förstår de böcker de läser i 

skolan. En fjärdedel av eleverna svarade att de ibland hade svårt att förstå böckerna, samma 

siffror gällde för äldre litteratur. Ungefär hälften av högstadieeleverna och de flesta 

gymnasieeleverna i vår enkätundersökning svarade att de inte har något emot att läsa litteratur 

som utmanar dem. Även om ”utmana” inte specificerats ytterligare så kan man tänka sig att 

många ser utmaningen i språket. Detta betyder att även om många elever har svårt att förstå 

en del av böckerna så är det enligt dem inte nödvändigtvis en anledning för dem att inte läsa 

dem. Detta går väl ihop med elevernas instämmande med att de ser ett värde i att läsa både ny 

och äldre litteratur. Det kan kanske vara så att eleverna inte har något emot att läsa olika 

sorters litteratur även om de uppvisar missnöje i klassrummet, detta då de ser ett samband 

mellan litteraturen och de betyg de strävar efter att uppnå.  

 

7.2 Kanon och läsförståelse 

De flesta av de författare av äldre litteratur som idag blir lästa är sådana som ingår i en 

inofficiell kanon då de mindre passande har rensats ut, vilket nämns av Mikaela Lundahl. 
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Denna tes får stöd av Gunnar Hansson som i ”Läsarnas litteraturhistoria – när, hur och 

varför?” diskuterar läsarens roll i formandet av litteraturhistorien. Han menar att varje ny 

generation utgår från ett eget erfarenhetskapital vilket också påverkar litteraturen. Dessutom, 

skriver Hansson, begränsas kanon av vad han kallar ”nationens minne”. I likhet med Lundahl 

menar Hansson att ett införande av ny litteratur innebär ett ständigt pågående bortfall av 

litteratur som inte längre får plats eller anses relevant. Detta är inte något nytt fenomen utan 

har enligt Hansson präglat bland annat synen på litteraturen i flera hundra år. Exempelvis 

pekar han på hur Shakespeares popularitet växlat genom åren och där hans kulturella status 

inte alltid varit vad den är idag.
110

 Lundahls diskussion kring vad som förväntas av litteratur 

som ingår i kanon tar upp de likheter man kan finna med allmän historiebeskrivning som ju 

liksom kanon ofta förväntas stå fast. Det som ofta sparas och reproduceras inom 

historiebeskrivning är ofta exempelvis sådant som rör makt och kapital snarare än 

populärkultur eller gemene mans uppfattningar. På samma vis, menar Hansson, är det inte i 

första hand den mest lästa litteraturen som sparas för kommande generationer eller i efterhand 

inkorporeras i kanon. Williams håller med om detta, och tillägger att det som hamnat i kanon 

är sådant som är skrivet i högstatusgenrer, medan kvinnor ofta skriver inom lågstatusgenrer 

såsom ”barnlitteratur, populärlitteratur, ”kvinnolitteratur” och religiös litteratur”.
111

 De krav 

som ställts på högstatusgenrer historiskt sett är att de ska vara allvarliga, något som kvinnlig 

litteratur inte ansetts vara.
112

 Lundahl talar ju även om detta krav, som hon kallar rationalitet, 

som inte är en förväntad egenskap hos kvinnor. Att kvinnor skriver sådant som många läser på 

fritiden, med andra ord populärlitteratur, betyder att även om de inte är välrepresenterade i 

kanon så finns det ett intresse att läsa deras böcker och deras popularitet insinuerar att de kan 

ses som allmänt tillgängliga språkligt och innehållsmässigt. 

Lundahl anser att frågan om kanon är en fråga om demokrati, hon är av åsikten att i ett 

heterogent samhälle krävs en omstrukturering av kanon så att den efterliknar samhället och 

blir mindre homogen. Kanon kan inte hävdas vara en sann representation för alla de olika elever 

som finns i den moderna svenska skolan, det är möjligt att en snävt hållen och traditionell kanon 

inte varit representativ sedan skolan själv var snävt hållen. Om så är fallet betyder detta dels att 

smaken hos ett par individer skall diktera vad för litteratur alla elever ska komma i kontakt med 

men även att lärare nedvärderar elevers smak till förmån för sin egen eller utomståendes intressen. 

På andra sidan debatten befinner sig Harold Bloom som är en av de som till viss del 

konkretiserat den västerländska kanon men samtidigt är han av åsikten att de böcker som 
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ingår i den aldrig har varit menade för alla. Bloom är även av den uppfattningen, som styrks 

av PISA och PIRLS, att ytterst få idag uppskattar läsning och att läsningen som till sin natur 

är en aktivitet som kräver ensamhet, går stick i stäv med nutidens fokus på samarbete och 

visualisering. Han tror inte att läsningen kommer återhämta sig, utan fortsätta vara ett perifert 

intresse i framtiden. Enligt Bloom bör alltså inte alla läsa, men de som läser ska läsa de 

böcker som ingår i kanon. Folkpartiet vill skapa en officiell kanon att använda i skolor, på så 

vis skulle traditionell litteratur fortsättningsvis vara en större del av den svenska 

skolläsningen. Denna officiella kanon skulle enligt Folkpartiets förslag bestämmas i samråd 

med Svenska Akademien, inte av de som är verksamma på skolorna. Detta tar då bort den den 

möjlighet till individualisering som lärarna i nuläget har, där de utan påföljder kan välja 

litteratur som just deras elever kan tänkas uppskatta. Läsandet av skönlitteratur är en av de 

viktigaste delarna av ämnet svenska, då det finns tydliga kopplingar mellan läsandet och god 

läsförmåga. Att inte använda litteratur i undervisningen blir därför viktigt, speciellt som det är 

en av de platser där de som inte läser på fritiden kan komma i kontakt med skönlitterära verk. 

Blooms idé om att den västerländska kanon inte är menad för alla hjälper därför inte, när de 

verk han stödjer blir använda för politiska ändamål. Faktum kvarstår att i skolan måste alla 

läsa och den litteratur som används måste därför kunna läsas av alla. Att många kvinnliga 

författare skriver allmänt tillgänglig populärlitteratur kan därför vara ett sätt att tillgodose 

elevernas vilja att läsa modern litteratur samtidigt som det ser till att en jämnvikt mellan 

kvinnliga och manliga författare blir tydlig. Att läsa författare av båda könen var det många 

som fann viktigt, på samma sätt fann de ju även att trots sin preferens för modern litteratur så 

går det inte att bortse från den äldre litteraturen. Dessa verk som lever kvar från svunnen tid är 

ofta skrivna av män, vilket betyder att en för stor andel kanoniska verk i 

litteraturundervisningen leder till att kvinnliga författare blir underrepresenterade. Att ha en 

balans mellan gammal och ny litteratur är alltså förenlig med önskan om att ge större plats åt 

kvinnors författande som finns hos exempelvis Williams och Lundahl. Det skulle också 

betyda att läraren och skolan kan legitimera elevernas egna litteraturval, då undervisningen 

skulle närma sig den litteratur många läser på fritiden.  

Bloom är övertygad att om man ska uppskatta verk som Shakespeare, så måste man 

kunna förstå ironi. Ironi är en nyanserad och ofta inte särskilt påtaglig sorts humor, som ofta 

kräver den sortens inferens som PISA har som måttstock på en god läsare. Att kunna göra 

generella iakttagelser baserade på kunskap om världen utanför texten, det vill säga att 

applicera det man redan vet på texten, är att inferera. Då 25 % av pojkarna i Sverige enligt 

PISA ligger så långt ner på lässkalan att de knappt förstår vad de läser, än mindre kan göra 
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inferenser, så är kanske denna dåliga läsförståelse ett större hot mot förmågan att uppskatta 

Shakespeares texter än vad ”historicistiska floskler” är. Trots elevernas vilja att läsa både ny 

och gammal litteratur kan det alltså vara ett mycket påtagligt hinder att så pass många elever 

inte är tillräckligt bra läsare för att kunna uppskatta det som de läser även om de förstår orden 

i sig.  

 

7.3 Kanon och läsförståelse i svenskundervisningen 

Det som de flesta av eleverna sökte efter i sina böcker var spänning, vilket är någonting som 

även Helen Schmidl märkt. Hon tror liksom Bloom att färre och färre kommer att uppskatta 

läsning och istället byta ut dem mot mindre krävande fritidssysselsättningar som mer direkt 

tillfredsställer deras behov av spänning. Är detta sant så är skolans litteraturarbete extra 

viktigt, då det kan ge eleverna som av olika skäl inte vill eller kan läsa hemma den lästräning 

de behöver för att vara fungerande samhällsmedborgare.  

Idag ligger det mesta av informationen som behövs på internet, som är textbaserad. Som 

litteraturutredningen pekar på så läggs mer och mer av ungdomars tid på internet. PISA visar 

på tydliga samband mellan traditionell läsförmåga och digital läsförmåga, vilket betyder att de 

elever som brister i läsning även får svårare att ta till sig den information som är nödvändig i 

samhället idag. Skolans arbete är mer fokuserat idag på att lära elever att söka och bedöma 

information än att lära dem utantillkunskap, detta försvåras om eleverna stöter på språkliga 

gränser i sitt sökande.  

PISA kan även se korrelation mellan fritidsläsning av skönlitteratur och bra läsförmåga. 

Det betyder att litteraturläsning i nuläget är ett av de viktigaste redskap läraren har för att 

träna eleverna i läsning. Att få eleverna att läsa böcker som hjälper dem att träna läsning 

underlättas om motståndet minskar. Ett av de sätt en lärare kan minska motståndet hos 

motsträviga elever är att låta dem läsa böcker som de väljer själva. När de väljer själva är det 

dessutom större chans att de har en förförståelse som hjälper dem att förstå innehållet när 

språket tryter. Även Schmidl poängterar vikten av att eleverna kan känna igen sig i texten, 

något hon finner stöd för hos både Appleyard och McCormick. Enligt McCormick är det 

nämligen mycket viktigt att läsaren kan luta sig tillbaka i alla fall delvis på egna erfarenheter i 

läsandet av en text. Detta ställer krav på böckerna som läses i klassrummet och på läraren, då 

vissa tonåringar har andra erfarenheter än vad deras klasskamrater eller läraren själv har. I 

ljuset av detta blir det därför problematiskt att använda de verk som finns både i och utanför 

kanon utan att ifrågasätta dem och vad de kan ge eleverna. Det finns samtidigt en vilja hos 
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många att behålla klassiker på läslistorna, exempelvis Folkpartiet och Bloom, som tycker att 

dessa kanoniserade verk är goda nog i sig själva, att de inte behöver bli rättfärdigade 

ytterligare. Att ha en gemensam referensram av litterära verk kan fungera sammanhållande för 

ett samhälle, och att känna till vissa författare ses ofta som en del av allmänbildningen.  

Även Lundahl menar att det inte är optimalt att förkasta hela litteraturkanon, men det 

måste finnas plats för nya verk ändå. Det är tydligt att något måste göras för att bryta den 

negativa trend som finns vad gäller svenska tonåringars läsförmåga, som både PISA och 

PIRLS visar på. När eleverna läser mindre och mindre hemma ställer detta än större krav på 

att den läsning som sker i skolan är givande och utvecklande för eleverna. Med internets hjälp 

är det dessutom lättare för eleverna att undkomma att läsa litteratur de inte har lust att läsa, 

genom att läsa om boken istället för att faktiskt läsa dem. I tiden före internet tvingades 

ovilliga elever med stor sannolikhet att i alla fall öppna boken och skumma igenom den för att 

klara av medföljande uppgifter men detta är inte längre fallet. Trots att siffrorna tydligt har 

visat på en nedgång i mer än tio år, så har ingenting av det som gjorts hittills kunnat få den att 

plana ut eller vända. Många av de som forskar kring läsutveckling poängterar vikten av att 

eleverna ska vara utgångspunkten i valet av skollitteratur, vilket i många fall kommer att 

betyda att en större mängd ungdomsromaner än Shakespeare eller Dante läses i klassrummet. 

Exempelvis pekar Ulfgard på vikten av att som lärare ha respekt för elevernas skilda 

”läsaridentiteter” och att det även är viktigt att vara medveten om och att de, precis som inom 

andra skolämnen, kan förväntas ha olika stort intresse för olika aktiviteter.
113

 

De skillnader mellan flickor och pojkar som framkommit av enkätsvaren korrelerar väl 

med resultat från tidigare studier. Både Ulfgards och Schmidls undersökningar pekar på 

liknande resultat och det stämmer även väl överrens med de testresultat som presenterats i 

PISA och PIRLS. Några av Schmidls slutsatser är särskilt intressanta. Bland annat kom hon 

fram till att spänning är det viktigaste attributet en bok bör ha. Enkätundersökningen visar på 

siffror som bekräftar detta antagande då en klar majoritet av eleverna valt spänning som 

främsta egenskap för den litteratur de läser. Schmidl har även konstaterat att igenkänning och 

att kunna identifiera sig med litteraturen är något av det viktigaste för läsaren. Detta går dock 

emot de resultat som framkommit av enkäten där en majoritet av eleverna valt andra 

egenskaper framför denna. 

Både Schmidl och Ulfgard påpekar vikten av den individuella läsarens erfarenheter då 

de diskuterar receptionsbegreppet. I enkätundersökningen som ligger till grund för detta 
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arbete finns det tydliga tendenser som pekar på att detta skulle stämma även här. Det finns en 

tydlig korrelation mellan att elever tycker om att läsa, om de läser på fritiden och huruvida 

den litteratur skolan erbjuder anses relevant eller ej. Därav kan möjligen slutsatsen dras att de 

elever som kommer i kontakt med litteratur också över lag betraktar den som mer relevant 

eller mer intressant.  

Att de elever som påstår sig läsa enbart för att de måste i huvudsak är pojkar och att de 

som läser för att det är roligt i majoritet är flickor är någonting som kan tänkas korrelera väl 

med den traditionella syn på läsning som en kvinnlig syssla som framkom av Ulfgards 

undersökning. I en senare undersökning har Ulfgard även fokuserat på pojkars läsning och 

den problematik som kan utrönas kring deras sjunkande resultat. Precis som framkommit av 

föregående undersökning pekar Ulfgard på att det mest är kvinnor som läser och att i de fall 

då pojkar kommer i kontakt med läsning så är det genom just kvinnor, både i skolan, i 

bibliotek och hemma. Denna avsaknad av manliga förebilder menar hon kan vara en 

bidragande faktor till pojkars dåliga resultat.
114

 Denna tanke svarar väl mot de resultat som 

framkommit av enkätresultaten där en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor blev synlig 

gällande upplevelsen av att vara uppmuntrad till läsning hemifrån. 

Den bild av litteraturen som en produkt av ett patriarkalt normsystem som Williams 

pekade på med sin undersökning håller således på att luckras upp om man ska se till 

enkätsvaren där både pojkar och flickor delade erfarenheten att de får läsa både kvinnliga och 

manliga författare och även att lärarna har en genusmedvetenhet i sin undervisning. 

Det finns som tidigare nämnt ett glapp mellan den litteratur som eleverna i 

undersökningen får läsa i skolan och den litteratur som de tycker om att läsa. Detta framgår 

tydligt då en betydligt större del elever uppgett att de tycker om att läsa böcker än de som 

uppgett att litteraturen i skolan är intressant för dem. I ljuset av de resultat som framkommit 

vid undersökningar av elevers läsförståelse och läsförmåga kan det tänkas finnas ett samband 

mellan just bristande läslust och dåliga resultat. Om skolan inte bidrar till att läsningen 

upplevs som intressant för eleverna, kan det då vara så att skolan i själva verket är 

medskapare till den nedåtgående spiral som undersökningarna indikerar? Vad väger 

egentligen tyngst; att eleverna får komma i kontakt med det så kallade kulturarvet eller att det 

möte mellan läsare och litteratur som McCormick talar om uppstår genom att eleven får läsa 

av lust och inte av tvång? Risken finns självklart att detta möte fortfarande uteblir för de 

elever som inte tycker att litteratur är till för dem. Däremot pekar de tendenser som 

                                                             
114

 Ulfgard (2004:2) s. 305-307. 
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framkommit i undersökningen, att elever i stor utsträckning tycker om att läsa litteratur men 

att betydligt färre uppskattar den litteratur som läses i skolan, på att det är positivt att låta 

eleverna själva få vara med och välja. Precis som Ulfgard hävdar så uppfyller ju 

populärlitteratur de krav som ställs på eleverna sett till de styrdokument som skolan har att 

rätta sig efter lika väl som "hög" litteratur. 

Väljer man att se på läsandet som exempelvis Appleyard gör, att läsarna antar vissa 

specifika roller blir en fixerad kanon ett tämligen svårt verktyg av använda i undervisningen, 

en problematik som både Schmidl, Ulfgard och Williams förefaller ense om. 
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8. Sammanfattande konklusion 

Både nationellt och internationellt går det att se en negativ trend i tonåringars läsförståelse. 

Detta är en trend som funnits i cirka 20 år, och den visar än så länge inga tecken på 

avmattning. 

Det är även färre tonåringar som läser skönlitteratur på fritiden, den mesta av den tiden 

spenderas nu framför datorn. Det är till största delen pojkars läsning som försämrats, och de 

läser dessutom betydligt mindre på fritiden. Dessa förändrade läsvanor ställer större krav på 

den litteratur som eleverna faktiskt läser, det vill säga den som de läser i skolan. Många olika 

åsikter finns på vad det är för böcker som ska läsas i skolan. Vissa anser att det är av stor vikt 

att det som läses där är av hög kvalitet och bevakar kulturarvet, medan andra menar att det är 

bättre att elevernas egna val och individualitet får bestämma. Helen Schmidl och Maria 

Ulfgard har forskat kring elevers litteraturval. Det viktigaste är enligt dem att eleverna står i 

fokus när böcker ska väljas, att man utgår ifrån dem snarare än lärarens egna preferenser. 

Detta går emot Folkpartiet och Bloom, som istället tycker att det viktigaste är att böckerna är 

kvalitetssäkrade.  

I enkätundersökningen som företogs inför uppsatsen visade det sig att de flesta eleverna 

vill läsa spännande böcker och att de föredrog modern litteratur om de fick välja. Flickorna 

tycker att det är viktigare än pojkarna att böckerna är skrivna av en jämn andel kvinnor och 

män. De undersökta eleverna läste i de flesta fall inte så mycket böcker på fritiden, däremot 

tyckte de att bokläsning överlag var viktigt. Det var tydligt att dessa elever hade åsikter om 

hur mycket och vad de skulle läsa. Pojkarna tyckte i större utsträckning än flickorna att de 

böcker som de fått läsa i skolan inte är intressanta för dem. För att fånga upp pojkarnas 

läsning och bryta den negativa trenden så är det kanske så att läraren måste utgå ifrån 

elevernas snarare än sina egna, politikers och forskares intressen, och då är det möjligt att den 

existerande litteraturkanon väljs bort av eleverna. 

Som lärare kan man inte låta egna preferenser vara det som litteraturvalen i 

klassrummet slutgiltigt baseras på. Det finns ett personligt intresse från vår sida, som 

säkerligen delas med majoriteten av de som arbetar som svensklärare, i att använda äldre 

litteratur i undervisningen, men i ljuset av de undersökningar som betraktats måse vi även ta i 

beaktande att inte alla kan få ett genuint intresse för läsning. Därför kan det kanske kan vara 

så att det är viktigare att eleverna läser över huvud taget än vad de läser. 

Viktigt torde vara att på politisk nivå tänka bortom kanons vara eller icke vara och 

istället lägga fokus på de konsekvenser ett införande av en lagstadgad kanon skulle kunna få 
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för eleverna och för deras resultat. Det är inte bara eleverna som riskerar att bli lidande om de 

inte får ha inflytande över det de läser, även lärarna riskerar att förlora sin frihet i 

klassrummet. Det är säkerligen ett steg i riktningen mot en mer likriktad svenskundervisning, 

men är det ett steg i riktningen mot en svenskundervisning som får med sig så många elever 

som möjligt, både flickor och pojkar? Det är nog mer tveksamt. 

Det hade varit intressant att låta undersökningen omfatta även utomeuropeisk litteratur 

och detta är någonting som skulle lämpa sig väl som föremål för framtida forskning. Även en 

mer djupgående undersökning med intervjuer av elever rörande deras läsning skulle vara 

intressant att ta del av. 
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Jag tycker om att läsa böcker (Appendix 2.1) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Stämmer mycket bra 27 20,6 20,6 20,6 

 Stämmer ganska bra 46 35,1 35,1 55,7 

 Stämmer ganska dåligt 31 23,7 23,7 79,4 

 Stämmer inte alls 27 20,6 20,6 100,0 

 Total 131 100,0 100,0  

 

 

Appendix 2.2 

 

 

Det händer att jag inte förstår den litteratur vi läser i skolan (Appendix 2.3) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Stämmer mycket bra 7 5,3 5,3 5,3 

 Stämmer ganska bra 42 32,1 32,1 37,4 

 Stämmer ganska dåligt 65 49,6 49,6 87,0 

 Stämmer inte alls 17 13,0 13,0 100,0 

 Total 131 100,0 100,0  

 

Det är svårt att förstå när vi läser klassiker/äldre litteratur (Appendix 2.4) 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Inget svar 2 1,5 1,5 1,5 

 Stämmer mycket bra 7 5,3 5,3 6,9 

 Stämmer ganska bra 26 19,8 19,8 26,7 

 Stämmer ganska dåligt 70 53,4 53,4 80,2 

 Stämmer inte alls 26 19,8 19,8 100,0 

 Total 131 100,0 100,0  

 

 

Det är viktigt att läsa både äldre och nyare litteratur (Appendix 3.1) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Inget svar 1 ,8 ,8 ,8 

 Stämmer mycket bra 24 18,3 18,3 19,1 

 Stämmer ganska bra 81 61,8 61,8 80,9 

 Stämmer ganska dåligt 16 12,2 12,2 93,1 

 Stämmer inte alls 9 6,9 6,9 100,0 

 Total 131 100,0 100,0  

 

  Jag läser helst moderna böcker (Appendix 3.2) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Stämmer mycket bra 48 36,6 36,6 36,6 

 Stämmer ganska bra 55 42,0 42,0 78,6 

 Stämmer ganska dåligt 19 14,5 14,5 93,1 

 Stämmer inte alls 9 6,9 6,9 100,0 

 Total 131 100,0 100,0  

 

Jag läser gärna böcker som utmanar mig (Appenedix 3.3) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Inget svar 4 3,1 3,1 3,1 

 Stämmer mycket bra 15 11,5 11,5 14,5 

 Stämmer ganska bra 51 38,9 38,9 53,4 

 Stämmer ganska dåligt 36 27,5 27,5 80,9 

 Stämmer inte alls 25 19,1 19,1 100,0 

 Total 131 100,0 100,0  
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De böcker vi läser i skolan är intressanta för mig (Appendix 3.4) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Stämmer mycket bra 11 8,4 8,4 8,4 

 Stämmer ganska bra 57 43,5 43,5 51,9 

 Stämmer ganska dåligt 32 24,4 24,4 76,3 

 Stämmer inte alls 31 23,7 23,7 100,0 

 Total 131 100,0 100,0  

 

 
De böcker jag läser ska helst (appendix 3.5) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Inget svar 38 29,0 29,0 29,0 

 
Väcka nya tankar hos mig 8 6,1 6,1 35,1 

 
Vara spännande 59 45,0 45,0 80,2 

 

Handla om människor som 
jag kan relatera till 

9 6,9 6,9 87,0 

 

Handla om sådant som jag 
känner till 

11 8,4 8,4 95,4 

 

Hjälpa mig att förstå andra 
människor och andra sätt att 
leva 

6 4,6 4,6 100,0 

 
Total 131 100,0 100,0  
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Appendix 3.6 

 

 
 

Hur ofta läser du skönlitterära böcker på fritiden? * Att läsa böcker är viktigt för att få bra betyg 

Crosstabulation (appendix 4.1) 

 

 Att läsa böcker är viktigt för att få bra betyg Total 

 
Stämmer ganska 

dåligt 

Stämmer inte alls 
 

Hur ofta läser du skönlitterära 

böcker på fritiden? 
Inget svar 

0 0 4 

 1 bok/vecka 1 0 9 

 1 bok/varannan vecka 1 0 13 

 1 bok/månad 4 0 19 

 1 bok/halvår 9 3 52 

 Aldrig 5 7 34 

Total 20 10 131 
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Gymnasieskolan (appendix 5.1) 

Jag tycker att det är viktigt att läsa böcker (appendix 11.1) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Stämmer mycket bra 10 58,8 58,8 58,8 

 
Stämmer ganska bra 6 35,3 35,3 94,1 

 
Stämmer ganska dåligt 1 5,9 5,9 100,0 

 
Total 17 100,0 100,0  

 

 

Att läsa böcker är viktigt för att få bra betyg (appendix 5.2) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Stämmer mycket bra 1 5,9 5,9 5,9 

 
Stämmer ganska bra 7 41,2 41,2 47,1 

 
Stämmer ganska dåligt 5 29,4 29,4 76,5 

 
Stämmer inte alls 4 23,5 23,5 100,0 

 
Total 17 100,0 100,0  

 

 

Jag tycker om att läsa böcker (appendix 5.3) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Stämmer mycket bra 7 41,2 41,2 41,2 

 
Stämmer ganska bra 8 47,1 47,1 88,2 

 
Stämmer inte alls 2 11,8 11,8 100,0 

 
Total 17 100,0 100,0  

 

 

Hur ofta läser du skönlitterära böcker på fritiden? (appendix 5.4) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 1 bok/ vecka 1 5,9 5,9 5,9 

 
1 bok varannan vecka 1 5,9 5,9 11,8 

 
1 bok/ månad 3 17,6 17,6 29,4 

 
1 bok/ halvår 8 47,1 47,1 76,5 

 
Aldrig 4 23,5 23,5 100,0 

 
Total 17 100,0 100,0  
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Det är viktigt att läsa både äldre och nyare litteratur (appendix 5.5) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Inget svar 1 5,9 5,9 5,9 

 
Stämmer mycket bra 6 35,3 35,3 41,2 

 
Stämmer ganska bra 8 47,1 47,1 88,2 

 
Stämmer ganska dåligt 1 5,9 5,9 94,1 

 
Stämmer inte alls 1 5,9 5,9 100,0 

 
Total 17 100,0 100,0  

 
Jag läser helst moderna böcker (appendix 5.6) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Stämmer mycket bra 8 47,1 47,1 47,1 

 
Stämmer ganska bra 5 29,4 29,4 76,5 

 
Stämmer ganska dåligt 2 11,8 11,8 88,2 

 
Stämmer inte alls 2 11,8 11,8 100,0 

 
Total 17 100,0 100,0  

 
De böcker jag läser ska helst (appendix 5.7) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Inget svar 6 35,3 35,3 35,3 

 
Väcka nya tankar hos mig 3 17,6 17,6 52,9 

 
Vara spännande 7 41,2 41,2 94,1 

 

Handla om sådant som jag 
känner till 

1 5,9 5,9 100,0 

 
Total 17 100,0 100,0  

 

 

Jag läser gärna böcker som utmanar mig (appendix 5.8) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Stämmer mycket bra 5 29,4 29,4 29,4 

 
Stämmer ganska bra 7 41,2 41,2 70,6 

 
Stämmer ganska dåligt 4 23,5 23,5 94,1 

 
Stämmer inte alls 1 5,9 5,9 100,0 

 
Total 17 100,0 100,0  
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Enkät (Appendix 6.1) 

Följande frågor är del i en undersökning som utförs i några högstadie- och gymnasieklasser i 

Uppsala med omnejd. Resultaten kommer att användas i ett vetenskapligt arbete vid Uppsala 

universitet. Dina svar är helt anonyma och behandlas i enlighet med PUL. 

 

□ Flicka 

□ Pojke 
 

Ålder........................ 

Årskurs.................... 

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? Fyll i det alternativ som stämmer bäst. 

 

1. Hur ofta (ungefär) läser du skönlitterära böcker på fritiden? 

□ 1 bok/vecka  □ 1 bok/varannan vecka  □ 1 bok/månad 

□ 1 bok/halvår  □ Aldrig 

 

 

2. På fritiden läser jag helst: 
 

□ Skönlitteratur □ Facklitteratur □ Tidningar  

□ Serier  □ Annat  □ Jag läser inte på fritiden 

 

 

3. Hur många böcker tycker du att man bör läsa i skolan? 

Inga alls □ 1/termin □  2/termin □  3/termin □  4/termin □  Fler än 4/termin □ 

 

 

4. De böcker vi läser i skolan är intressanta för mig. 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

5. Jag tycker att det är viktigt att läsa böcker 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

6. Jag vet vad en klassiker är. 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 
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7. Hur väl känner du till några av de klassiska verken? Titta på tabellen nedanför och sätt 

kryss för det alternativ som bäst stämmer in på dig. 

 

Roman Hört talas om Läst Sett filmen 

(om det finns) 

Ingetdera 

Möss och Människor     

Frankenstein     

Flugornas Herre     

1984     

Djurfarmen/Animal farm     

Gullivers Resor     

Kallocain     

Mor gifter sig     

Gösta Berlings saga     

Hemsöborna     

Mordet på Orientexpressen     

Djungelboken     

Stolthet och fördom     

Kejsarn av Portugallien     

Glaskupan     

Robinson Crusoe     

Oliver Twist     

God natt Mister Tom     

Anna Karenina     

Svindlande Höjder     

Anne på Grönkulla     

Alice i Underlandet     
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8. Jag tycker om att läsa böcker 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

9. De böcker jag läser ska helst:  
 

□ väcka nya tankar hos mig 

□ vara spännande 

□ handla om människor som jag kan relatera till 

□ handla om personer av samma kön som jag själv 

□ handla om sådant som jag känner till 

□ hjälpa mig att förstå andra människor och andra sätt att leva 

 

 
10. Det händer att jag inte förstår den litteratur vi läser i skolan 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 
11. Det är svårt att förstå när vi läser klassiker/äldre litteratur 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

12. Det är viktigt att läsa både äldre och nyare litteratur 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 
13. Jag läser helst moderna böcker 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 
 

14. Jag läser helst äldre böcker 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 
15. Jag läser helst böcker som är lättlästa 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 
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16. Jag läser gärna böcker som utmanar mig 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

17. Jag läser helst det som är populärt/det som mina kompisar läser 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 
18. Jag läser för att det är roligt 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 
19. Jag läser för att jag måste 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 
 

20. Jag känner mig uppmuntrad hemifrån att läsa på fritiden. 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 
21. Mina föräldrar/min förälder läser ofta böcker hemma. 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 
22. När jag läser brukar jag tänka på hur flickor och pojkar framställs. 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 
 

23. Jag tycker att det är viktigt att läsa böcker skrivna av både män och kvinnor 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 
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24. Jag föredrar att läsa böcker skrivna av författare av samma kön som mig själv 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

25. I skolan läser vi böcker skrivna av både män och kvinnor 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

26. I skolan läser vi mest böcker skrivna av män 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

27. I skolan läser vi mest böcker skrivna av kvinnor 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

28. Min lärare lägger fokus på genus (tjejer/killar och jämställdhet) på lektionerna. 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

29. Min lärare lägger fokus på genus (tjejer/killar och jämställdhet) vad gäller den litteratur vi 

läser i undervisningen. 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

30. Att läsa böcker är viktigt för att få bra betyg. 
 

□ Stämmer mycket bra  □ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer ganska dåligt  □ Stämmer inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

Elin Björk och Vännie Isaksson 
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