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Abstract 

Detta är en studie av sex svensklärares syn på litterär kanon och dess plats i svensk skola och 

svenskundervisning. Litterär kanon är en samling texter som anses ha en särställning i 

litteraturhistorien, och kunna sammanfatta en viss kultur eller skrifttradition. Begreppet har 

skapat viss debatt inom litteraturvetenskapen och samhället i övrigt. Bland annat kritiseras 

kanonskrivning för att vara alltför ensidig och visa upp en viss sorts författarskap, exempelvis 

manliga. Förslag har lagts i olika sammanhang om införandet av en litterär kanon i Sverige. 

Även det har skapat debatt. Denna studie visar bland annat att lärarna är mer positiva till en 

litterär kanon för den del av undervisningen där litteraturens historia behandlas, men mindre 

positiva till litterär kanon för den del av undervisningen där eleverna läser och arbetar med 

böcker. Den visar även att lärarna förhåller sig till en litterär kanon som finns i de läromedel 

som används, även om detta inte är någon fastställd sådan. Vidare visar studien att lärarna tror 

mer på svenskämnets möjligheter att påverka vad som anses höra till litterär kanon, än på den 

enskilde lärarens möjligheter till detta. 

This is a study of the views of six teachers on literary canon used in Swedish schools and 

Swedish language education. The literary canon is defined as a collection of texts which are 

regarded as exceptional in literary history, and regarded as the core of a certain culture or 

literary tradition. The concept has been discussed within comparative literature and in the rest 

of society. For example, literary canon has been criticized for being too one-sided and for only 

showing certain types of authors, for example men. It has been suggested that a literary canon 

should be implemented in Sweden. This has also created a debate. This study shows that the 

interviewed teachers are more positive towards a literary canon for teaching the history of 

literature, but that they are less positive towards literary canon when it comes to reading and 

working with books in school. The study also shows that the teachers relate to a literary canon 

that is in the educational material, though this is not official in any way. Furthermore, the 

study shows that the teachers think that the Swedish language education has a greater impact 

on what is seen as literary canon in society, than the teachers of language education have. 
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Inledning 
Vilken litteratur som skall representera litteraturhistorien i en litterär kanon blir, mot 

bakgrund av litteraturhistoriens digra samling verk, en grannlaga uppgift och en mycket stor 

mängd litteratur måste ju naturligtvis stängas ute ur en litterär kanon (Bloom, H. 2000, s. 27). 

Litterär kanon som gemensam referensram för ett folk, en grupp, eller en nation är en fråga 

som på senare år fått uppmärksamhet. I svensk politik har frågan om ett införande av en 

litterär kanon, främst för den svenska skolan, drivits av såväl Liberalerna (Wikström, 2006) 

(tidigare Folkpartiet) som av Sverigedemokraterna (Karlsson & Fransson, 2010). Nu senast var 

det Kristdemokraternas Ebba Busch Thor som lyfte ett förslag om litteraturkanon. Denna gång 

fick diskussionen ytterligare bränsle av det faktum att Busch Thor själv i en intervju 2017-11-15 

inte kunde namnge författarna till tre mycket kända verk som med största sannolikhet haft en 

plats i en sådan kanon. 

Diskussioner, debatter och faktiska försök till att införa en litterär kanon intresserade mig först 

och främst eftersom det inte finns några raka svar att uthämta. Diskussionen avtar därför 

aldrig och debatten dör aldrig ut. Inte ens den inre debatten jag bedriver med mig själv. 

Fördelar och nackdelar med en litterär kanon finns och kommer alltid att finnas.  

Som svensklärare kommer jag att ha stor inverkan på det som mina elever kanske uppfattar 

som litteraturkanon, även om det är en inverkan jag inte vill ha. Lärare inom alla ämnen har en 

maktposition där deras ord väger tungt, hur mycket de än vill stärka elevernas förmåga till att 

tänka efter själv och fatta egna välgrundade beslut. En svensklärare gör ju trots allt urvalet av 

litteratur till sin undervisning, och påverkar troligen därigenom vad eleverna uppfattar som 

god eller viktig litteratur.  

Då det inte finns någon fastställd litteraturkanon i skolan (Skolverket, 2011b), och det i 

läroplanen är väldigt brett beskrivet vilken litteratur som bör förekomma i undervisningen 

(Skolverket, 2011a), ligger det ju på mitt ansvar att förmedla vad som är god litteratur eller vad 

som är litteratur värd att läsa och bearbeta. Vad som blir kanon, åtminstone i det lilla 

sammanhanget i mitt klassrum. Här känner jag ett ansvar som många gånger blir ett tungt ok 

att bära. Jag vill därför reda ut begreppen kring ämnet litteraturkanon, debatten kring det, 

samt ta reda på var några svensklärare står i denna fråga. 

Syftet med denna studie är att undersöka några svensklärares syn på kanonförmedling i den 

svenska skolan. Jag vill ta reda på huruvida de ser sig själva som förmedlare och upprätthållare 

av en kanon, och i så fall vilken. Jag vill veta hur svensklärarna förhåller sig till kanonbegreppet 
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i litteraturundervisningen i skolan. Vidare vill jag ta reda på vilken kanon de menar att de 

förmedlar till sina elever, om de menar att de förmedlar någon sådan. 

Jag kommer inledningsvis att presentera en bakgrund till litteraturkanon som begrepp och 

beskriva hur läroplanen ser ut i förhållande till kanonbegreppet. Därefter presenterar jag 

tidigare forskning om litteraturkanon och hur debatt kring ett eventuellt införande av litterär 

kanon sett ut i Sverige. 

Utifrån den litteratur jag presenterar i ämnet gör jag sedan intervjuer med sex olika 

svensklärare. Mitt mål är att undersöka hur de ser på litteraturkanon som helhet, samt sig 

själva som svensklärare i förhållande till begreppet litteraturkanon. 

Jag har utgått från följande frågeställningar: 

• Hur ser svensklärare på en fastställd kanon för svenskundervisningen? 

• Ser svensklärare på svenskämnet som upprätthållare av en litterär kanon? 

• Ser svensklärare på sig själva som förmedlare av en litterär kanon? 

I artikeln Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna 

(2006) ger Lars Brink en sammanfattning av litteraturkanons historia som begrepp samt dess 

inverkan på undervisning. Han ger även en bild av hur kanonförespråkare argumenterar samt 

för hur kanonkritik tar sig uttryck. Brink skriver att: ”När litteraturvetare rör sig med termen 

kanon är det fråga om en metaforisk användning av ett begrepp hämtat från 

religionsvetenskapen” (Brink, 2006 s. 13). Kanon kan exempelvis stå för Bibelns texter.  

Man fastställde tidigt de kanoniska skrifterna i den katolska kyrkan men under hela medeltiden 

stred man om apokryferna, dvs. de texter i Bibeln som ansågs ha ett dunklare ursprung än de 

kanoniska. Det finns nyansskillnader mellan kyrkornas syn på begreppet kanon. Den grekisk-

ortodoxa kyrkan tycks mest ha sett kanon som en allmän förteckning, lista eller katalog över 

skrifter, medan den katolska kyrkan var uttalat selektiv och lade stor vikt vid filologiska och 

historiska kriterier vid fastställandet av kanon. (Brink, 2006 s. 14)  

Inom litteraturvetenskapen är kanon ett mycket mer rörligt och diffust begrepp som används 

för att försöka definiera litteraturhistorien och dess inflytelserika texter. Listan över texter är 

dock, till skillnad från bibeln, såväl tolkningsbar som öppen för förändring. Vi kan alla ha vår 

egen litterära kanon som definierar just vår litteraturhistoria. Denna kan vi även lägga till, och 

ta bort i efter behag. En litteraturkanon är ju dock aktuell främst för något större grupper, 

exempelvis en befolkning i ett specifikt land. Brink (2006) skriver också om kanon som något 

som gäller för en större grupp under längre tid. Han skriver om begreppet ”nationell kanon”:  
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Av lika stor betydelse är begreppet nationell kanon. Varje nation har i Dantes efterföljd velat 

etablera en nationell kanon, byggd på nationalspråket, för att bekräfta sin enhet, identitet eller 

självförståelse. (Brink 2006, s. 15) 

Kanon är alltså den uppsättning författare och verk som en grupp under längre tid enas om är 

viktig för gruppen.  

Karin Lindgrens artikel ”Kanon – för folket eller eliten?” publicerad i Skolvärlden 2005 

baseras på en intervju med Lars Brink. Lindgren ger där en introduktion till kanons historia 

och debatten kring den. Hon låter Brink framhäva sina positiva tankar om kanon samtidigt 

som hon problematiserar och delger läsaren de exempel på problem som finns kopplat till 

litteraturkanon. ”VEMS kulturarv det är som förmedlas – en exklusiv elits eller folkets?” 

(Lindgren 2005, s. 2). Även Lindgren konstaterar att begreppet kanon är ”Ett begrepp lånat 

från religionsvetenskapen i betydelsen rättesnöre, måttstock eller norm […] I litterär överförd 

betydelse klassiker, böcker som alla bör ha läst eller kulturarvet i allmänhet” (Lindgren, 2005, 

s. 4).   

I boken Litteraturhistoriens grundbegrepp (2004) vill Staffan Bergsten och Lars Elleström ge 

läsaren en grund att stå på inför studier i litteraturhistoria. I förordet skriver de bland annat: 

”syftet är att orientera om det gängse och vedertagna, att vägleda den som närmar sig studiet 

av litteraturens historia” (Bergsten & Elleström 2004, s. 7). I kapitlet ”Den litteraturhistoriska 

kanon” beskriver även de kanonbegreppets historia och tar även de avstamp i 

religionsvetenskapen. De konstaterar att ”ordet betyder bokstavligen norm eller rättesnöre. En 

norm som kommer till uttryck i en kanon återspeglar alltid en kollektiv åsikt med giltighet 

under en längre tid” (Bergsten & Elleström 2004, s. 31). Bergström & Elleström berättar hur 

termen kommit att användas i andra sammanhang än religiösa och utvecklat betydelsen: ”en 

samling texter som bildar den allmänt accepterade stommen i en viss skrifttradition” (Bergsten 

& Elleström, 2004, s. 31).  

Lars Brink är en central gestalt när det kommer till litteraturkanon. I Litterär kanon i det 

svenska gymnasiet 1905–45 (1991) beskriver han perioden 1905–45 som 

”Litteraturundervisningens storhetstid” (Brink 1991, s. 186). En tid då samhället präglades av 

nationalism och sökande efter den svenska identiteten. 

Att litteraturundervisningens representanter i skolan under ”storhetstiden” uppträder med större 

anspråk både jämfört med tidigare och jämfört med vår egen tid är ingen isolerad företeelse, utan 

speglar synen på litteraturen i samhället omkring. Ett samtida utslag av försöken att etablera en 

nationell kanon, som bekräftar den svenska identiteten, är utgivningen av det stort upplagda verket 

Sveriges nationallitteratur. (Brink 1991, s. 187)  



 

4 
 

Brink ger även en bakgrund till begreppet kanon. Han konstaterar exempelvis att begreppet 

som vi känner det idag inom litteraturvetenskapen, är ganska ungt.  

En kanonisk skrift är alltså en skrift som tillskrivs högre värde än andra skrifter. Inom 

litteraturvetenskapen, dit ordet för övrigt kom ganska sent, har kanon ibland definierats som en 

grupp av verk och författarskap som utgör den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia. 

(Brink 1991, s. 185) 

Att definiera kanon som begrepp låter sig alltså inte göras på något enkelt vis. Det bör närmast 

göras för varje specifikt sammanhang. Jag kommer därför att försöka definiera begreppets 

betydelse i just detta sammanhang. Det skall klargöras att det syftas till litteraturhistorien och 

dess framträdande verk då det talas om kanon, jag talar alltså om ett begränsat område av den 

kulturella kanon. Det är således i sin tur rimligt att definiera begreppen litteraturhistoria och 

litteratur. Bergsten & Elleström (2004) tar fram den stora penseln och skriver: ”Litteratur 

betyder det som är skrivet” (Bergström & Elleström 2004, s. 9). Detta problematiserar 

användandet av begreppet, inte bara genom den uppenbara omöjligheten till begränsning, men 

även genom det faktum att mycket av historiens berättelser aldrig skrivits ner. Självfallet 

problematiserar Bergström och Elleström begreppet och utvecklar det betydligt mer än så. Av 

intresse för denna studie är framförallt avgränsningen mot det som kallas skönlitteratur. 

”Skönlitteratur står som begrepp i motsats till facklitteratur och över huvud taget till alla sätt 

att använda skrivkonsten för andra ändamål än konstnärliga” (Bergström & Elleström 2004, s. 

9). 

Kanon sätts, eller existerar, som en del i en gemensam referensram, i detta fall för litteraturen. 

Den nedskrivna litteraturen. Den gemensamma referensramen för en viss grupp människor 

eller för en hel värld, kan även benämnas som kulturarv. I Nationalencyklopedin (2012) 

definieras kulturarv som ”idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och fungerar 

som en gemensam referensram” (Nationalencyklopedin 2012). 

Litteraturkanon blir till följd av definitionerna av litteratur som ”det som är skrivet” (Bergsten 

& Elleström 2004, s. 9), och av kanon som ”en gemensam referensram för en viss grupp 

människor” (Nationalencyklopedin 2012) alltså ett urval av nedskrivna texter från litteraturens 

historia. Vem som gör urvalet och hur det kan förändras är dock mer svårdefinierat och är 

därför också då och då ämne för diskussion.  

En lika självklar som ständig fråga när det gäller kanon och litteraturhistorieskrivning är alltså; 

vem bestämmer kanon? Vem har rätten att värdera texter för kommande generationer? Brink 

(2006) skriver om kanonkritik och menar att kanonkritiker anser: ”För det första uppfattas 

kanon som alltför elitistisk och exklusiv” (Brink, 2006, s. 28). 
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Kanon är ett begrepp som i vissa sammanhang hanteras som någonting självklart och som på 

något vis står på egna ben och inte behöver upprättas och återupprättas. Kanon har ibland sin 

plats i människors medvetande som en självklar syn på litteraturen. Ofta har 

litteraturkonsumenter en ganska klar bild av vad som är god litteratur värd att framhålla i olika 

sammanhang. 

Lindgren (2005) beskriver kanons ställning historiskt i Sverige utifrån Harold Blooms (2000) 

definition av vad som utgör kanon.  

Enligt Bloom utgörs kanon av en samling tidlösa och universella verk som påverkat och förklarar 

vår syn på världen. Kanon i denna snäva betydelse var länge det självklara kunskapsinnehållet vid 

universitet och lärarutbildningar i Sverige och är det fortfarande inom ämnet litteraturvetenskap. 

En likartad kanon var också självklar i gymnasiet fram till studentexamens avskaffande. (Lindgren, 

2005, s. 4) 

Denna självklara plats som kanonbegreppet har och har haft i många delar av vårt samhälle 

kanske har bidragit till att det sällan givits ut någonting i form av försök till en kanon i 

bokform. Främst är det kanske läromedel och antologier som upprätthåller ett slags kanon 

utan att göra anspråk på det. Bland annat beskriver Malmgren (1999) och Brink (1991) 

läromedlens inflytande på svenskundervisningen. 

I Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd (1999) skriver Gun 

Malmgren: ”Jag kommer i det följande att ge en översikt över läroplansreformerna från 1965 

och framåt och redogöra för de viktigaste förändringarna i svenskämnets kursplaner” 

(Malmgren, 1999, s. 90). Bland annat beskriver hon läromedelsstyrningen under den perioden. 

Bristen på utbildade lärare samt materiel- och bokbristen har framförts som en förklaring till 

läromedlens starka inflytande på svenskundervisningen. En annan förklaring kan möjligen vara att 

de allmänt skrivna men ändå krävande läroplanerna blir för svåra att tolka och strukturera för den 

enskilde läraren. När läromedelsproducenterna levererar paketlösningar för svenskämnet och tar 

på sig ansvaret ”att allt är täckt” erbjuds samtidigt möjligheten att ”köpa sig fri” från ansvar för 

undervisningen. (Malmgren, 1999, s. 103) 

Brink (1991) beskriver på ett liknande sätt hur läroböcker styrde under perioden 1905–1945. 

Den vaga skrivningen i kursplaner och stadgor gör att läroböckerna förmodligen blir mycket 

styrande för verksamheten och även om det är skillnad mellan t.ex. Mjöberg och Steffen ifråga om 

litteratursyn och litteraturbegrepp, är deras kanonuppfattning ofta samstämd. (Brink, 1991, s. 191)  

Ett exempel på en utgiven kanon är dock Harold Blooms Den västerländska kanon från 1994 

(översatt till svenska 2000). Denna kan anses vara central inom kanonskrivningen i 

västvärlden. Bloom har där valt ut tjugosex författare som han anser är de mest representativa 

för just den västerländska litteraturhistorien. Han skriver i sitt förord att ”mitt syfte är att 
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frilägga de egenskaper som gjorde dessa diktare kanoniska, som med andra ord gav dem en 

auktoritativ ställning i vår kultur” (Bloom, H. 2000 s. 11).  I det inledande kapitlet ”Om kanon” 

motiverar Bloom själva företaget att samla dessa tjugosex författare i en kanon. Bloom menar 

att läsning av böcker kräver ett urval eftersom all världens litteratur inte går att läsa över en 

livstid. Den digra mängd litteratur som producerats av människosläktet gör det omöjligt rent 

praktiskt att ta till sig hela samlingen.  

De sjuttio bibliska åren förslår inte längre om man vill läsa mer än ett urval av de största författarna 

i det vi lämpligen kan benämna den västerländska traditionen, för att inte tala om världens övriga 

traditioner. Den som läser måste välja, eftersom tiden bokstavligen inte räcker till att läsa allt, inte 

ens om det är det enda man gör. (Bloom, H. 2000 s. 27) 

Samtliga författares närvaro motiveras av Bloom i förordet till boken. Han trycker där på att 

han utgått från kriterier såsom storhet, representativitet och sällsamhet.  ”Urvalet författare är 

inte så slumpartat som det kan te sig i förstone. Jag har valt dem både därför att de är stora 

diktare och därför att de är representativa” (Bloom, 2000, s. 12). Vidare motiveras urvalet med 

att Bloom satt varje författarskap under lupp och frågat sig vad som motiverar dess närvaro.  

I de allra flesta fall har jag försökt ställa läsaren inför dessa tjugosex författares storhet på direktast 

möjliga väg: jag ställer helt enkelt frågan vad det är som gör diktaren och verket kanoniska. Svaret 

har i flertalet fall vara deras sällsamhet, en verksam originalitet som antingen inte kan omvandlas, 

eller som omvandlar oss till den grad att vi upphör att uppfatta den som sällsam. (Bloom, H. 2000, 

s. 13) 

Att, som Bloom, ge sig på att skriva en kanon, är en uppgift som inte låter sig göras utan att 

tvingas utstå kritik och granskning av det projekt man ger sig in på. Detta är Bloom medveten 

om och bemöter även den kritik han väntar sig, redan i boken. Han ägnar två kapitel, det 

inledande och det avslutande, åt just diskussionen kring kanons vara eller icke vara. Bland 

annat skriver han såhär:  

Själv skulle jag vilja hävda, delvis stödjande mig på Fowler, att det estetiska valet alltid har bestämt 

varje aspekt av hur en värdslig kanon bildas, fast det är en tes som är svår att hantera idag när 

försvaret för litteraturens kanon, liksom offensiven mot den, har blivit så höggradigt politiserat. Ett 

ideologiskt försvar av Västerlandets kanon är lika fördärvligt för det estetiskt värdefulla som 

angreppen från de omstörtare som vill demolera kanon eller ”öppna upp den”, som de säger. Inget 

är lika livsviktigt för Västerlandets kanon som dess principiella selektivitet, som är elitistisk endast 

i så måtto som principerna i fråga bygger på strängt konstnärliga kriterier. (Bloom, H. 2000, s. 34) 

Blooms kanonskrivning är på många sätt ett typexempel på det många kanonkritiker varnar 

för. Bloom har framförallt, vad det verkar, skrivit en kanon riktad till en homogen grupp. Som 

namnet antyder fokuserar den ju först och främst på den västerländska litteraturen. Det kan 

dock argumenteras för att Blooms kanon är än snävare än namnet antyder, då större delen av 
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författarna tillhör den brittiska eller amerikanske traditionen. I tillägg till detta är endast sex 

kvinnliga författare representerade i Blooms verk, vilket gör hans kanonskrivning hårt vinklad. 

Å andra sidan har ju större delen av den historia Bloom vill presentera varit en av 

kvinnoförtryck där kvinnor knappast kommit till tals. Vare sig med röst eller i skrift. Detta kan 

ses som någon typ av förmildrande omständighet men det faktum att endast sex kvinnor är 

representerade, av 26 författare sammanlagt, ihop med det faktum att Bloom endast vill ge en 

bild av den västerländska litteraturen, gör hans kanonskrivning vidöppen för kritik. 

Med tanke på hur det är uttryckt i läroplanen för den svenska skolan, så är Blooms 

kanonskrivning relevant att ställa mot just den svenska skolan och dess läroplan. I kursplanen 

för ämnet svenska står, under rubriken ”syfte”: ”I undervisningen ska eleverna möta samt få 

kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket, 2011a s 

222). Under rubriken centralt innehåll görs dock en distinktion som gör den svenska och 

nordiska litteraturen till högre stående i den svenska läroplanen. Det står att undervisningen 

skall innehålla: ”Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden 

och övriga världen” (Skolverket, 2011a, s. 226) och ”Några skönlitterärt betydelsefulla 

ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, 

samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.” (Skolverket, 

2011a, s. 226).  

Läroplanen, eller kursplanen i svenska styr ju lärarna i deras val av skönlitteratur för bruk i 

skolan. Lärarna i sin tur kan ju sedan ses som kanonbildare i nästa steg. Läroplanen har ju här 

möjlighet att styra vad svenska elever bör läsa, en möjlighet att särställa vissa verk eller 

författare. Man har möjlighet att, om än inte skriva ner en faktisk kanon, så att styra vad som 

uppfattas som kanon. Den har möjligheten att göra ett urval för svenska elever. Man väljer ju 

dock att låta detta urval vara öppet. Sånär som på nämnda särställning av svensk och nordisk 

litteratur gör man inget urval alls. Man godkänner i stort sett all litteratur.  

Om litterär kanon skriver skolverket i sitt kommentarmaterial till kursplanen följande: ”Någon 

litterär kanon eller författarkanon är inte aktuell. Varje lärare avgör tillsammans med sina 

elever vilka författare som undervisningen ska behandla” (Skolverket, 2011b, s. 15). 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen på området litteraturkanon eller litterär kanon delas i två läger. De 

som ser fenomenet som något positivt och de som ser det som något negativt. Kritiken av 

fenomenet baseras sig ofta på att en kanon skulle vara exkluderande, elitistisk och aldrig kunna 

ge en rättvis bild av litteraturhistorien för alla de människor den i sådana fall skulle 

representera. Företrädare för det läger som ser kanon som en möjlighet att utveckla 

undervisning, att öka bildningsnivån och att medvetandegöra allmänheten om 

litteraturhistorien, argumenterar att språkundervisning skulle vitaliseras och att dess syften 

och mål konkretiseras. Brink (2006) beskriver bland annat kanondebatten i USA.  

Kanondiskussionen har under de senaste årtiondena varit intensiv i USA och samtidigt en del av en 

mer övergripande motsättning mellan förespråkare för ”Cultural studies” och anhängare av en 

traditionell utbildning i ”Liberal arts”, byggd främst på västerländsk kultur, s.k. ”Great Books” och 

klassiska bildningsvärden. (Brink, 2006, s. 23) 

I sin bok The Closing of the American Mind beskriver Allan Bloom sin syn på den högre 

utbildningen i USA. Det är en dyster syn där han menar att man misslyckas med sitt 

demokratiuppdrag och misslyckas med studenternas bildning. Bloom skriver om det han kallar 

”the good old great books” (Bloom, A. 1987, s. 344). Han menar att en kanonisering av 

litteraturen är mer eller mindre nödvändig för att förhindra att man i det moderna samhället 

helt tappar respekten för själva bildningen som sådan. ”The good old Great Books approach, in 

which a liberal education means reading certain generally recognized classic texts” (Bloom, A. 

1987, s. 344). 

De som motsätter sig en litterär kanon, inte minst en sådan för skolan, pekar på det farliga i att 

framhålla vissa litterära verk från historien till förmån för andra utan att motivera varför 

litteraturkanon ser ut just som den gör. Kanonkritiker menar ofta att litterära verk måste ses i 

ljuset av den tid och plats de kom till. Man menar att en kanonisering av litteraturhistorien 

skulle bidra till att litteratur läses av fel anledningar. Att verken tappar sin signifikans då denna 

måste ses i just sitt specifika sammanhang. Brink (2006) skriver att ”kritiken av den 

traditionella västerländska kanon utifrån ideologiska utgångspunkter har varit omfattande 

både i Sverige och utomlands” (Brink, 2006, s. 27). 

Kanonkritik bedrivs från olika infallsvinklar, men kärnan i kritiken är ofta överförbar till 

kanonkritiken i stort. Anna Williams Stjärnor utan stjärnbilder (1997) är en studie över, 

framförallt, bristen på kvinnliga författare och deras verk när litteraturhistorien skrivs. Hon 

har studerat en mängd litterära översiktsverk utifrån syftet att ”särskåda denna tradition och 

beskriva hur historien om de kvinnliga författarna utvecklats” (Williams 1997, s. 14). Den 

tradition hon syftar på är en litteraturhistorisk sådan som hon menar präglar, och har präglat 



 

9 
 

de litterära översiktsverken. ”Uppfattningar som sattes på pränt under seklets första decennier 

kan spåras ända in i de senaste litteraturhistoriska nytillskotten” (Williams 1997, s. 14). Här 

trycker Williams på en punkt som är genomgående för all den kanonkritik som bedrivs. 

Nämligen den att så snart en kanon blir allmänt vedertagen, det må vara inom skolan, bland 

litteraturvetare, författare av översiktsverk, eller samhället i stort, är risken överhängande att 

den blir så fast förankrad att inte ens de mest uppenbara bristerna, som exempelvis grov 

avsaknad av kvinnlig representation, kan åtgärdas då litteraturhistorien skrivs på nytt. 

Bergsten & Elleström (2004) för en diskussion om värderingarnas roll i litteraturhistorien och 

kanonbegreppets föränderlighet kopplat till samhället.  

Kanon utgör den relativt fasta punkt som såväl traditionella som oppositionella uttryckssätt och 

värderingar måste förhålla sig till. Förändringar i kanon motsvaras därför av förändringar i både 

enskilda individers och större gruppers referensramar och normsystem. (Bergsten & Elleström, 

2004, s. 38) 

I The Ideology of Canons and Cultural Concerns in the Literature Curriculum (1991) beskriver 

Alan C. Purves kanonskrivning i USA och viljan att samla litteratur värd att läsa utifrån ett 

historiskt perspektiv. Han jämför vår tids vilja att summera det västerländska kulturarvet med 

berättelsen om Demetrius i Aristeasbrevet, som fick i uppdrag av kungen att samla alla 

världens böcker.  

Although at one time we may have thought that the United States was a melting pot with the result 

of a single national culture, we have found that that metaphor does not hold and that it fails to 

respect even those groups that we thought had been assimilated. (Purves, 1991, s. 1) 

Purves kritik grundar sig alltså på det omöjliga i att kunna uppnå en tillräckligt gedigen 

kanonskrivning för att kunna representera en hel befolkning. Dessutom menar han att en 

sådan kanonskrivning begränsar oss i vår syn på världen.  

Like the Hellenistic peoples who first thought "the world" was Greek only, but who came to realize 

there were cultures other than the Greek, we have also found that the "western heritage" was an 

artifact that limited our perspective on the world. (Purves, 1991, s. 1) 

I Litteraturstudiets legitimeringar: analys av skrift och bild i fem läromedel i svenska för 

gymnasieskolan (2015) skriver Christoffer Dahl om legitimering av författarskap i fem olika 

läromedel. Han menar att faktorer som kulturellt kapital hos författaren och kommersiell 

framgång är faktorer som stärker legitimering av en viss författare och dennes verk i läromedel. 

Han ser även skillnader på vad som kan legitimera ett manligt kontra ett kvinnligt 

författarskap i läromedlen. 
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En dominerande legitimering som framträder i talet om författarskapen är framgångsfaktorer som 

rör såväl kommersiella värden (till exempel att författaren har många läsare – inte minst 

internationellt) som det symboliska och kulturella kapitalet (till exempel utmärkelser, positiva 

omdömen av auktoriteter). Denna legitimering uttrycks ofta med en evaluerande röst som också 

införlivar läromedelsförfattarens personliga åsikter om författarskapet. Legitimeringarna av de 

kvinnliga författarna kretsar huvudsakligen kring emotiva och sociala faktorer medan männen, som 

nästan alltid är västerländska vita män, ges legitimitet för att de i högre grad representerar 

originalitet och konstnärlig betydelse. (Dahl, 2015, s.  258) 

Om kanonisering i kursplaner och läromedel skriver även Magnus Persson (2007, s. 92). Han 

menar att där finns en stark kanonisering baserad på traditionell litteraturhistoria och 

litteraturvetenskap. Det västerländska perspektivet på litteraturhistorien tycks förbli det 

genomgående i samtliga läromedel. Valen av författarskap presenterade i läromedlen är 

desamma, även om de skiljer sig åt på andra vis.  
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Debatt i Sverige 
2006 skrev folkpartisten Cecilia Wikström en debattartikel i Sydsvenskan om införandet av en 

litteraturkanon i den svenska skolan. Hon menade att ett införande av en litteraturkanon, inte 

minst i den svenska skolan, skulle öka språkinlärningen för alla medborgare. Detta genom att 

alla då får ta del av den svenska litteraturen. 

För att alla, och särskilt skolelever, skall få ta del av den svenska litteraturen bör en ”kanon” av de 

viktigaste verken inom svensk litteratur tas fram. Det skulle ge en klar signal om vikten av att ta del 

av det gemensamma språket och litteraturen. (Sydsvenskan 22/7 2006) 

Wikström menar att en litteraturkanon skulle sända signaler åt folket om det svenska språket 

och dess litteratur som något viktigt för individens inträde i samhällslivet. En litteraturkanon 

skulle höja det svenska språkets och dess litteraturs ställning i samhället. En litteraturkanon i 

skolan skulle även ge de elever som inte får kunskaper med sig hemifrån om den svenska 

litteraturen och det svenska språket, större möjligheter att lyckas uppnå dessa kunskaper. Hon 

menar att ”en offensiv satsning på att alla skall få ta del av den svenska litteraturen skulle 

kunna innebära att en ’kanon’ av de viktigaste verken inom svensk litteratur tas fram” 

(Sydsvenskan 22/7 2006). På vilket vis en eventuell kanon skulle förbättra, eller ens förändra 

undervisningen och kunskaperna inom svenska språket och dess litteratur låter Wikström dock 

vara osagt. Däremot nämner hon själv några exempel på författare och verk som hon anser 

skulle höra hemma i en litterär svensk kanon. 

Wikströms debattinlägg vållade en hel del reaktioner, främst kritiska sådana. Man undrade hur 

Wikström egentligen tänkt och det varnades i ganska hårda ordalag för det som bland annat 

Stefan Jonsson menar är ”farlig opportunism” (Dagens Nyheter 26/7 2006). Debatten i 

kölvattnet av Wikströms utspel var ju dock en seger i sig, förutsatt att debatt och diskussion var 

ett mål med utspelet. Hennes inlägg belyser trots allt ett problem med att välja rätt eller god 

litteratur för undervisningen i svensk skola. Ett val som utan fastställd kanon eller 

litteraturlista, kan se väldigt olika ut från skola till skola, och från lärare till lärare. Efter valet 

2006 avtog debatten kring en fastställd kanon fram tills att Sverigedemokraterna tog upp 

frågan efter sitt intåg i riksdagen 2010. 

2010 lades så en motion till riksdagen från Mattias Karlsson (SD) och Josef Fransson (SD) om 

en svensk kulturkanon där litteraturkanon var en del. Förlagan skulle vara den kanon som 

framtagits i Danmark och som är antagen av danska regeringen sedan 2006. De båda 

motionärerna menar att den danska kanon mottogs väl och uppfyllde sitt syfte att ”fungera som 

en introduktion till det danska kulturarvet och stimulera till tankar och debatt kring konst och 



 

12 
 

kulturfrågor” (Karlsson & Fransson, 2010). Vidare skriver motionärerna att en svensk kanon, i 

likhet med den danska, ska syfta till att lyfta fram det nationella kulturarvet. 

Det skulle finnas ett stort värde i att uppmuntra till ökad reflektion kring kulturarvet och de delar 

av detta som skulle kunna anses som särskilt värdefulla eller särskilt betydelsefulla för formandet 

av den svenska identiteten och som vi därför vill bära med oss in i framtiden. (Karlsson & Fransson, 

2010) 

Här ger motionärerna uttryck för den del av partiets politik som i många sammanhang 

kritiseras för att vara alltför nationalistisk. 

Sverigedemokraterna skrev 2013 ytterligare en motion som delvis behandlade införandet av en 

kulturkanon. Motionen behandlar kulturpolitik i stort och i den del som behandlar införandet 

av en kulturkanon återanvänder man motionen från 2010. Man vill, som man uttrycker det, 

”uppmuntra till ökad reflektion kring kulturarvet och dess betydelse för vårt samhälle” 

(Karlsson & Fransson, 2010). 

I november 2017 dök så diskussionen upp igen. Denna gång var det efter en utfrågning av 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Kristdemokraterna lade under 

Almedalsveckan i Visby ett förslag om litterär kanon, eller klassikerlista som man kallar det. 

Förslaget ligger på partiets hemsida. 

Klassikerlista  

I en tid av individualiserad mediekonsumtion och ökad kulturell mångfald ökar behovet av 

gemensamma referenspunkter och gemensamma värden. Kristdemokraterna föreslår att skolan ska 

införa en klassikerlista. En lista med litterära verk – men också filmer och musik, som alla elever 

bör ha tagit del av under sin skolgång. Det ger också möjligheter att med litteratur och konst som 

redskap förmedla etik och konkretisera de goda värderingar som behövs i ett samhälle. 

(Kristdemokraterna.se, 2017) 

I november 2017 frågades Busch Thor ut i SVT:s partiledarutfrågning i ”Aktuellt” 2017-11-15. 

Journalisten valde då att testa Busch Thors egna kunskaper om författare och verk som med 

största sannolikhet skulle ingå i en klassikerlista. När Busch Thor inte kunde ange författaren 

till något av verken lät reaktionerna inte vänta på sig. Bland annat skrev Jens Liljestrand i 

Expressen att Busch Thor ”ju faktiskt bekräftar behovet av en politik för att stärka en 

gemensam bildningsbas” (Liljestrand, 2017). Liljestrand ställer en retorisk fråga kring hur vi 

ska kunna kräva kunskaper om vårt kulturarv, av nyanlända om inte ens en 30-årig, 

välutbildad partiledare har de kunskaperna.  

En liknande analys gör Johanna Frändén (2017) i Aftonbladet. Hon menar att vi istället för att 

förfäras över Busch Thors tabbe bör använda det som ett bevis på att litterär kanon i skolan 
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faktiskt skulle fylla en viktig funktion. Frändén tar tillfället i akt att lyfta debatten kring 

litteraturkanon ytterligare i kölvattnet av Busch Thors tabbe. Hon tar tydlig ställning för en 

litterär kanon, med Busch Thors okunskaper i ämnet svenska klassiker som själva beviset på 

att Kristdemokraternas förslag behövs. Hon skriver att: 

Det finns kanske inga vattentäta tillvägagångssätt. Men personligen är jag beredd att prova vad som 

helst för att framtidens partiledare inte ska behöva stå i tv och babbla om svenska värderingar, utan 

att kunna identifiera en enda litterär klassiker. Låt Ebba Busch Thor bli det genanta exemplet på 

varför hon har rätt. (Frändén, 2017) 

Frändén diskuterar även debatten som helhet kring införandet av en svensk litteraturkanon. 

Hon bemöter bland annat vissa argument mot en litterär kanon, som hon känner till sedan 

tidigare. Bland annat bemöter hon Åsa Fahléns, ordförande i Lärarna riksförbund, citat att ”det 

är skrämmande om staten ska avgöra vad som är god litteratur”. Fränden skriver: 

Det resonemanget går förstås att tillämpa på hela läroplanen. Kanske ska inte ”staten” heller lära ut 

periodiska systemet, eller undervisa om skotten i Sarajevo och kolonialismen. Nya vetenskapliga 

upptäckter gör de gamla irrelevanta, uteblivna perspektiv adderas till historieskrivningen och 

synen på den vite mannens härjningar i Afrika revideras kontinuerligt. Det innebär inte att vi kan 

lämna walk over och säga till svenska sextonåringar att det inte finns romaner som spelat större roll 

än andra i den svenska litteraturhistorien. (Frändén, 2017) 

Även kanonkritik vädrades förstås som reaktion på Busch Thors okunskap i svensk 

litteraturhistoria. Martin Aagård försvarar i en artikel i Aftonbladet Busch Thors och andras 

rätt att svara fel på den typ av frågor hon fick i Aktuelltstudion. Framförallt försvarar han 

rätten att slippa göras till åtlöje. Han skriver att ”ingen ska behöva förhöras om sina 

litteraturkunskaper för att bli tagen på allvar” (Aagård, 2017). Däremot ger han Busch Thor 

stark kritik på det politiska förslag hon lagt och som ligger till grund för utfrågningen hon 

utsattes för. 

Ebba Busch Thor blev det första offret för sin egen snäva kultursyn. Hennes ickesvar blev en 

perfekt illustration till varför förslaget om en kulturkanon är en så extremt dålig idé. Kultur är inget 

läxförhör. Staten ska inte bestämma vad som är bra läsning. Den ska skapa förutsättningar för den 

viktiga kulturen att överleva och spridas. (Aagård, 2017) 

Aagård menar att det är på spridning av kultur som politiska förslag och resurser bör riktas och 

att Ebba Busch Thor i sin politiska gärning misslyckats med det.  

Om en kanon ska bli något annat än en lista på kulturdepartementets hemsida krävs nämligen att 

verken den hyllar tillgängliggörs. Böcker måste gå att låna i bibliotek, kanske delas ut i skolan, 

konstverk måste synas, filmer visas, och – hoppsan – allt det där kostade visst pengar. (Aagård, 

2017) 
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Metod 
Jag har valt att använda kvalitativ intervju som metod för min studie. Ett sätt att beskriva 

denna metod på är som en konversation med en viss struktur och ett förutbestämt syfte. Den 

som genomför studien lyssnar på respondenten och håller konversationen inom ramarna för 

konversationens syfte (Kvale & Brinkman, 2009). Den kvalitativa metoden används för att 

bredda förståelsen för signifikans och mening (Langemar, 2008).  

Det är en deskriptiv metod där ett objekts kvaliteter utreds. För att besvara mina 

frågeställningar väljer jag den fenomenologiska metoden som ramverk. Målet med den 

fenomenologiska metoden är att undersöka ett fenomen med så lite förförståelse som möjligt. 

Detta innebär att undersökaren företrädesvis lägger sina förkunskaper och åsikter åt sidan, 

detta kallas ”bracketing”. Här inkluderas även förståelsen för sin egen kunskap i ämnet och hur 

denna kan påverka forskningens fokus (Starrin & Svensson, 1994). 

Inom fenomenologin menar man också att ”sanningen” bör läggas åt sidan och sättas i 

”brackets”. Detta innebär att det som är viktigt för studien är inte den teoretiska sanningen, 

men den upplevda sanningen. Fenomenologins mål är att utforska upplevelsen av ett fenomen, 

inte fenomenet i sig (Starrin & Svensson, 1994). Datan kan anses vara induktiv, dvs 

respondenten utvecklar konversationen (Patel & Davidsson, 2003). Slutsatser dras utifrån 

datan, inte utifrån tidigare utvalda hypoteser. Målet med kvalitativ intervju är att förstå en 

respondents syn (Hassmén & Hassmén, 2008). För denna studie innebär det de intervjuade 

svensklärarnas syn på frågeställningen. 

Urval 
Jag har intervjuat sex stycken undervisande lärare i ämnet svenska på två olika högstadieskolor 

i Mellansverige. Den ena skolan ligger i en ort med ca 10,000 invånare och ett elevunderlag på 

ca 120 elever. Den andra skolan ligger i en betydligt större ort med ca 80,000 invånare och en 

skola med ett elevunderlag på ca 400 elever. Jag valde dessa båda skolor eftersom det var 

skolor jag på ett enkelt vis kunde få kontakt med då jag själv tidigare arbetat på båda två. De 

intervjuade lärarna är dock lärare jag inte kände sedan tidigare. De undervisar för närvarande i 

årskurs 8 och 9. Mina respondenter är i åldrarna 33–67 och har alla fullgjord lärarutbildning 

med Svenska som ämnesval. Vad gäller urvalet så är det ju svårt att kunna hävda 

representativitet för hela landet då jag endast besökt två skolor. Jag skulle dock säga att de 

båda skolorna som sådana är representativa för en skola i en mellanstor stad respektive en 

mindre ort. På skolan i staden finns fler elever och med det en större representativitet vad 

gäller social bakgrund bland elever. Skolan på den mindre orten är en skola där många elever 

kommer från socialgrupp 3. 
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När jag beskriver mitt resultat och citerar de intervjuade lärarna använder jag mig av fingerade 

namn. Jag presenterar i det följande, lite kort, mina sex respondenter. 

Klas är 67 år och har arbetat som svensklärare i 34 år. 

Anna är 57 år och har arbetat som svensklärare i 25 år 

Anders är 46 år och har jobbat som lärare i 10 år 

Linda är 41 år och har jobbat som lärare i 12 år 

Greger är 37 år och har jobbat som lärare i 7 år 

Jonna är 33 år och har jobbat som lärare i 2 år 

Intervjuguide 

Jag förberedde mina intervjuer med en intervjuguide där jag helt enkelt skrev ned de frågor jag 

ville ställa mina respondenter. Denna guide fungerade som ramverk för att intervjun skulle 

hållas inom det fält studien skall behandla (Hassmén & Hassmén, 2008). Intervjuerna är inte 

strikt bundna till intervjuguiden, den fungerade mest som en hjälp för mig att få ut det jag ville 

av intervjuerna. Respondenterna var fria att utveckla resonemang och ge en större bild av sin 

syn på ämnet för intervjuerna. Den kvalitativa intervjun ger respondenten möjlighet att 

utveckla sina svar på ett djupare plan än vad den kvantitativa intervjun gör (Hassmén & 

Hassmén, 2008) 

Utförande 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Jag använde mig av tematisk analys för att få en 

bättre överblick och kunna överblicka materialet. Som rekommenderat (Kvale & 

Brinkman,2009) skrev jag i transkriptionen såväl mummel, pauser och andra icke-artikulerade 

uttryck. Detta för att ge hela bilden av intervjuerna även i skrift. Därefter delade jag in 

intervjuerna i olika teman för att kunna filtrera ner innehållet till dess kärna.   

Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet är främst applicerbart på den kvantitativa forskningen. Man talar om 

mätningars exakthet. Vid exempelvis vägning av olika objekt, är det viktigt att samma 

måttenhet används, att samma våg används och att den är exakt i sig. Begreppet reliabilitet kan 

tyckas vara irrelevant för den kvalitativa metoden just på grund av reliabilitetens fokus på 

mätbarhet. Exakta mätningar används inte i den kvalitativa, fenomenologiska metoden 

(Langemar, 2008). Validiteten i en studie bedöms av resultatens möjlighet till upprepning. 

Samma resultat skall uppnås om studien genomförs igen av någon annan, förutsatt att samma 

metod och tillvägagångssätt används (Hassmén & Hassmén, 2008). För kvalitativ forskning 
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lämpar sig möjligen andra begrepp bättre, exempelvis tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 

2004). Begreppet inkluderar tre aspekter; trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Med 

trovärdighet menas att fokus för studien skall överensstämma med data och analysprocessen 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Det kan argumenteras för att denna uppnår trovärdighet. Data reflekterar syftet genom att 

besvara frågeställningarna. Dessutom ger variationen i respondenternas bakgrund och 

erfarenhet en bredd till materialet. Respondenterna har olika lång erfarenhet i yrket och finns 

inom ett brett åldersspann. Denna variation hos mina respondenter ger studien högre 

trovärdighet. Pålitlighet behandlar dessa frågor; har datan förändrats under arbetets gång? 

och; följer beslutsfattandet under analysfasen en röd tråd? (Graneheim & Lundman, 2004). 

Pålitlighet uppnås i denna studie genom att samma intervjuguide använts för samtliga 

intervjuer. Under studien hölls samma fokus och samma frågor ställdes i samtliga intervjuer. 

Pålitligheten skulle kunna ifrågasättas med anledning av att en av intervjuerna var tvungen att 

göras om på grund av tekniska problem som ledde till att den första intervjun aldrig blev 

inspelad. Detta innebar att respondenten kände till frågorna och hade vissa förkunskaper om 

intervjuns fokus då den andra, inspelade, intervjun genomfördes vilket kan ha påverkat datans 

djup. Överförbarhet behandlar frågan; i vilken utsträckning kan resultatet överföras till andra 

miljöer eller grupper? I slutändan är det läsaren av en studie som avgör om resultat är 

överförbart till andra sammanhang, även om författaren kan ha åsikter om det (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det är troligt att resultatet för denna studie är överförbart till andra skolor 

och lärare i Sverige. Lärare som genomgått samma utbildning i samma land och arbetar inom 

en skola styrd av samma skollag och läroplan ger troligtvis åtminstone liknande resultat i en 

studie. Vidare är resultat rimligen mer överförbart till andra högstadieskolor än till exempelvis 

gymnasieskolor. 

Etiska överväganden 
Inför och under intervjuerna har jag varit tydlig mot mina respondenter och förklarat att 

intervjuerna är såväl konfidentiella som frivilliga. Jag har förklarat mina intentioner samt 

syftet med intervjuerna och min studie (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat 
I det följande ska jag försöka ge en samlad bild av de svar lärarna gav mig på de frågor jag 

ställde angående litteraturkanon i skolan.  

Synen på kanon som begrepp 

Tre lärare, Linda, Klas och Anna, ser på litteraturkanon som den litteratur som tas upp i 

läromedlen eller som lärts ut i skolan genom åren. Dessa tre tycks ha en ganska klar bild över 

vilken litteratur som ingår i kanon och inte. Den litteratur de jobbat med i skolan under sin tid, 

som dykt upp i läromedel och under deras egen utbildning är det som tycks konstituera deras 

kanon. Linda får här vara exemplet på detta: 

Jag ser kanon som de verk som man väljer att ta upp i våra olika läromedel. De har ju knappast 

ändrats nämnvärt med åren utan det är Homeros, Dante, Strindberg osv. (Linda) 

Dessa lärare beskriver närmast sin syn på litteraturkanon som någonting skapat av någon 

annan än dem själva. De ser litteraturkanon som någonting som står utanför, eller ovanför, 

dem själva. Och det handlar alltså, för dessa tre, om de verk som tas upp i olika läromedel. Här 

skulle man kunna säga att mina respondenter ger uttryck för en kanon som förlag och 

författare av läromedel och antologier ges mandat att, årgång för årgång, sätta, förnya eller 

bibehålla. 

Vi följer ju i mångt och mycket den litteraturhistoria och de verk som det står om i våra böcker. 

(Klas) 

De andra tre lärarna ger en annan, mer invecklad bild av hur de ser på litteraturkanon. De 

tycks ha svårt att ens ge ett svar på frågan, eftersom den är alldeles för enkel i förhållande till 

ämnets komplexitet. Jonna säger: 

Litteraturkanon är ju svårt att veta hur man ska definiera. Alltså, det finns ju ingen samtidigt som 

det finns. Det finns ju en abstrakt kanon i våra sinnen, men ingen konkret att förhålla sig till riktigt. 

(Jonna) 

När det kommer till lärarnas egna definitioner av vad som kan anses vara litteratur av högre 

kvalitet eller utmärkande på annat sätt så att den skulle höra hemma i litterär kanon är det 

några saker de har gemensamt. För det första är det så att samtliga av mina respondenter 

lägger stor vikt vid verkets ålder. Man ser det inte som möjligt för ett verk att slå sig in i en 

litteraturkanon om det är för ungt. Man menar att ett verk bör utstå prövningarna endast 

tidens tand kan utsätta dem för. Här utvecklar Jonna sitt resonemang från tidigare.  

Kanon är de texter som överlevt tidens tand. Det är de texter och författare som lever kvar i vårt 

gemensamma samvete[sic] under hundratals år. Jag tror att de gör det för att de talar till 

människan och mänskligheten, snarare än till sin tid. (Jonna) 
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Även Anna visar tydligt att ålder på verk är ett viktigt kriterium för att uppnå kanonstatus.  

Den litteratur som jag bör framhäva och få mina elever att läsa och samtala kring, det är ju den som 

lästs tidigare och diskuterats tidigare. Den är värd att arbeta med i skolan. (Anna) 

För det andra menar de allihopa att för att klassas som kanonvärdig litteratur bör ett verk 

uppnå en viss typ av kännedom bland den stora allmänheten. Exempelvis säger Anders så här. 

Man kan ju tala om kanon för till exempel Sverige. Där ingår namn som Selma Lagerlöf och August 

Strindberg per automatik. De allra flesta svenskar har ju åtminstone hört talas om de där två. Så ser 

jag på kanon, ungefär som begreppet folksjälen. Den finns men ingen äger den. (Anders) 

Det räcker alltså inte, menar dessa lärare, att ett verk är av sådan kvalitet eller förmedlar ett så 

viktigt budskap, att det enbart på dessa grunder skulle nå in i kanon. Kännedom bland 

massorna och ålder tycks vara de främsta och viktigaste kriterierna hos mina respondenter.  

Man talar också om saker som nyskapande språkbruk, allmängiltiga historier, uppslukande 

miljöbeskrivningar etc. Saker som mer konkret ger kvalitet åt ett litterärt verk. Dessa saker är 

kanske många gånger också det som ger verken dess genomslagskraft från början och det som 

gör att de inte glöms med tiden. 

Synen på fastställd kanon för skolan 
Något som var genomgående hos mina respondenter var att de alla skiljer tydligt på läsning av 

litteratur och studier i litteraturhistoria. Här talar vi alltså om urvalet när det kommer till vilka 

böcker och texter det ska arbetas med i form av läsning, recensioner, boksamtal etc. i 

förhållande till studiet av litteraturhistorien som sådan. De ser dessa två delar som helt 

separata för att kunna ta ställning till de frågor jag ställer angående kanon och 

kanonförmedling. Flera av dem menar att en litterär kanon är ett utmärkt verktyg att använda i 

undervisning kring litteraturhistorien, men ställer sig mer tvekande när det kommer till urvalet 

vad gäller litteraturläsning och arbete med litteratur i skolan. Exemplet här får vara Linda som 

beskriver skillnaden mellan nämnda delar av svenskämnet på följande vis. 

Jag menar; inte fan kan jag komma ihåg alla litteraturhistoriens viktiga verk, eller ens göra 

bedömningen vilka som är viktiga. Där vill jag gärna ha ett läromedel att hålla mig till. 

Litteraturundervisningen syftar, för mig, till att skapa ett intresse där eleverna sedan själva söker 

svar på frågan om vilka böcker från litteraturhistorien som skulle ingå i deras kanon. (Linda) 

Även om alla lärarna skiljer på dessa två delar är det inte alla som har delad syn på 

litteraturkanons plats i dem. Flera lärare talar också om den nya läroplanen och en förändring i 

elevers syn på sin skolgång. De menar att det, bland eleverna, ofta finns en efterfrågan på 

konkret information kring vad som skall bedömas, vad som kan dyka upp på ett eventuellt 

prov, vad man som elev behöver göra eller visa för ett visst betyg. Denna efterfrågan, i 
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kombination med hur läroplan är utformad, gör att mina respondenters, svensklärarnas, 

efterfrågan på en kanon ökar. Greger ser positivt på ett användande av litteraturkanon för båda 

delarna av svenskämnet. 

Jag kan faktiskt lockas av tanken på att ha en fastställd lista som vi jobbar oss igenom. Inte enbart 

för litteraturhistoriedelen, men även som lista för vad som är god litteratur. Det tror jag många 

elever skulle uppskatta. I väldigt många fall är det strukturen och tydligheten som räddar elever 

igenom skolgången. Jag tror faktiskt att en litteraturkanon skulle vara ett bra steg i den riktningen. 

Det skulle alla tjäna på i slutändan. (Greger) 

Även Klas applicerar sitt resonemang kring kanon i skolan på båda delarna av ämnet men 

utgår i sitt ställningstagande mer från ett slags resignation inför den önskvärda tydlighet kring 

ämnets innehåll som elever ofta ger uttryck för. 

Jag kan ju bara ge som exempel…då stannade halva klassen kvar efter lektionen och undrade vad 

som skulle komma på provet… I det läget kan man ju som litteraturälskare känna att det är lite 

hopplöst…Samtidigt så är det så vår skola ser ut idag. Och då kan jag känna att en kanon hade varit 

på sin plats. Alltså en officiell kanon som står med i läroplanen. (Klas) 

Linda, Anna och Anders gör distinktionen mellan undervisning i litteraturhistoria och läsning 

av litteratur eftersom de ser olika på användandet av kanon i de två olika delarna. Vad gäller 

undervisning i litteraturhistoria är det för dem rimligt att använda sig av en kanon. Detta skulle 

öka likvärdigheten över landet menar de, och motiverar även sitt ställningstagande med att de 

redan i dagsläget använder sig av något som bör klassas som kanon, i sin undervisning i 

litteraturhistoria. Med utgångspunkt i en sådan kan man använda sig av utdrag ur verk och 

därifrån tala om typiska särdrag för olika litterära epoker. 

Jag har ju ett set med böcker från olika tider som jag arbetar med i den undervisningen. Det är ju 

de stora epokernas signaturverk så att säga... Jag har alltid använt mig av den lista över 

världslitteraturens verk som jag själv författade under studietiden, för eget bruk och för egen 

förståelse av litteraturhistorien. (Anna) 

Jag har alltid använt mig av olika antologier och låtit min undervisning kretsa kring läromedlet. 

Naturligtvis inte på ett sådant vis så att jag nedvärderar eller bortser från mina ämnesspecifika 

kunskaper…. Det är mest skönt att ha ett fast innehåll att förhålla sig till. (Linda) 

Däremot ser dessa tre negativt på kanonanvändning vid övrig läsning och arbete med texter. 

Främsta anledningen till detta är att innehållet i en kanon skulle främja eleverna från 

litteraturen. De anser att många elever skulle få problem om enbart litteratur från kanon skulle 

behandlas i svenskämnet. Problem att relatera till verken och problem med att ta till sig 

språkbruket. Anders respektive Anna uttrycker det så här.  
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Det viktigaste är att eleverna kan läsa ett verk och redogöra för dess innehåll budskap etc. på ett 

vettigt sätt. Huruvida det handlar om en klassiker eller ej är av underordnad betydelse i min 

mening. (Anders) 

I det läge vi befinner oss i idag vad gäller litteraturkonsumtion och språkbruk överlag så ser saker 

och ting mycket annorlunda ut idag än för bara 20 år sedan. Vi strävar alltid framåt mot utveckling. 

På gott och ont. Litteraturkanon ligger där i bakhuvudet men för det mesta använder vi oss inte av 

litteratur ifrån den utan snarare modern, ny litteratur. Det är det som efterfrågas av eleverna också. 

(Anna) 

Jonna är den som överlag har svårast för tanken på litteraturkanon i sin undervisning. Hon ser 

problem med användandet av en fastställd kanon, såväl inom undervisning i litteraturhistoria 

som i arbetet med litteratur i övrigt. Vad gäller läsningen som sådan beskriver Jonna en 

liknande bild som den beskriven av Anders och Anna ovan. 

Det skulle vara förödande för vissa elever att tvingas läsa en bok som de inte har någon som helst 

gemensam beröringspunkt med. Det är därför det är viktigt att möta eleverna i deras intressen och 

möjligheter. Det är ju min uppgift, jag är deras lärare. (Jonna) 

Jonna ser dock som sagt problem även med en fastställd kanon för 

litteraturhistorieundervisningen. För henne handlar det då om vad som ska anses vara 

tidstypiskt, vem som styr över kanon och över litteraturen i olika tider, samt den oundvikliga 

inskränkningen av litteraturhistorien till en mycket liten mängd författare och verk i 

förhållande till allt det som producerats genom åren. 

Hon talar om bristen på mångfald i de flesta litteraturhistorieskrivningar, antologier och 

läromedel. Främst bristen på mångfald då det kommer till var litteraturen kommer ifrån. Hon 

anser det mycket viktigt att elever får ta del av den litterära historien på ett globalt vis. Att läsa 

litteratur från olika delar av världen spelar en mycket viktig roll i förståelsen av hela världen för 

eleverna.  

Det är ju viktigt att förmedla vilka författare och verk som varit och är stora och kan klassas som 

klassiker. Men det är ju jätteviktigt att eleverna får förståelse för att dessa författarskap är 

produkter av sin tid och att det finns, fanns och har funnits jättemånga andra författare som vi inte 

pratar om när vi pratar litteraturhistorien. (Jonna) 

Framför allt talar Jonna om bristen på mångfald vad gäller kön. Att medvetet se 

litteraturhistorien också ur ett kvinnligt eller till och med feministiskt perspektiv ser hon även 

det som mycket viktigt för att kunna skapa förståelse och gemensamma beröringspunkter 

mellan könen, men även för att visa upp en annan bild av litteraturhistorien för eleverna, än 

den mansdominerade bild som man oftast ser i exempelvis läromedel. 
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Det är något jag tänker ofta på, mitt ansvar gentemot flickorna i klassen. Att de måste få se 

kvinnliga förebilder, överallt. Litteraturhistorien är så manlig. (Jonna) 

Svenskämnet som kanonförmedlare 

När det kommer till svenskämnet som kanonförmedlare behöver flera av lärarna tänka till 

ordentligt innan de kommer fram till ett svar. Det märks tydligt att detta inte är någonting de 

funderat på tidigare i någon högre grad. Två respondenter, Greger och Jonna svarar dock 

direkt och för välgrundade resonemang om frågan redan från start. Greger lyfter fram 

skolämnet svenska som den enskilt absolut viktigaste påverkande faktorn på det som uppfattas 

som kanon, inte bara i skolan men i samhället i stort. 

Jag skulle vilja säga att svenskämnet i skolan är den instans i samhället med allra högst påverkan 

på kanon. Alla människor i vårt samhälle går i skolan. Svenska är det i särklass största skolämnet 

skoltiden igenom. Den som har inflytande över svenskämnet har också inflytande över vilka 

litterära verk som blir viktiga för kommande generationer. Därmed skapar och återskapar skolan i 

allmänhet, och svenskämnet i synnerhet den svenska litterära kanon. (Greger) 

Greger ger här uttryck för vad även Linda, Anna och Anders ska komma fram till efter att 

funderat på frågan. Dessa fyra lärare ser svenskämnet som upprätthållare av kanon och trycker 

på dess genomslagskraft i de breda leden i samhället, med tanke på just det Greger uttrycker, 

att alla medborgare går i skolan och läser mer svenska än något annat ämne. 

Klas kommer fram till att han inte ser svenskämnet som ett ämne med makt över vad som 

uppfattas som kanon. Han ser snarare att det faktiskt är de författare som faktiskt skulle anses 

höra hemma i kanon, som själva har makten att nå dit. Klas hävdar bestämt att verk av 

tillräckligt god kvalitet når en hög status utan inverkan från institutioner eller skolämnen. 

Jag tror inte att ämnet som sådant kan påverka vad som skulle ses som kanon. Kanon påverkas inte 

av någonting utomstående. De verk som står ut i mängden och som är av högre kvalitet, de står där 

och ståtar och läggs märke till i litteraturhistorien. De står på egna ben, det är därför de ingår i 

kanon. (Klas) 

Inte heller Jonna ser att svenskämnet som sådant har någon större makt över kanon. Hon ser 

däremot heller inte, likt Klas, att kanon är fri från påverkan av annat än dess verk som sådana. 

Hennes teori är att kanon istället upprätthålls av de som skriver samlingsverk och läromedel 

och att de i sin tur påverkas av vilka verk förlagen väljer att publicera år efter år. 

Det finns ju som en kanon i samhället men jag tror inte att skolan, eller svenskämnet påverkar den 

alls. Makten över den har ju de som har makten att distribuera litteratur. Visst kanske svenskämnet 

kan vara med på ett litet hörn i urvalet där men. Hm. Nej, de som väljer vad som distribueras till 

samhället är förlag, bibliotek och liknande. (Jonna) 



 

23 
 

Svenskläraren som kanonförmedlare 
Här väljer jag att presentera Jonnas syn på saken först. Eftersom hon i det tidigare förmedlat 

en syn på svenskämnets makt över kanon som ganska liten, är hennes syn på sig själv som 

svensklärare intressant. 

Jag tycker det där är lite läbbigt att tänka på. Alltså, att jag som svensklärare har ett ansvar att 

förmedla en mångsidig bild av litteraturhistorien. Jag får nästan lite panik. Vem är lilla jag att 

bestämma för en hel klass vilken litteratur som är värdig att läsa och diskutera? Men det är ju så 

det är…vi lärare har en jättestark påverkan på nästa generation. (Jonna) 

Jonna ser alltså den direkta kopplingen mellan lärare och elevgrupp som en större maktfaktor i 

att påverka vad som ses som kanon, än den som svenskämnet i stort har. Hon ger också uttryck 

för en ängslighet kring rollen som makthavare i sammanhanget. Urvalet som varje enskild 

lärare gör för en elevgrupp är i hennes mening påverkande till vad just den gruppen ser eller 

uppfattar som viktig litteratur. Som helhet över landet eller samhället så blir ju dock denna 

direkta påverkan så olik över landet, att svenskämnet som sådant inte blir en maktfaktor i 

samhället. Hon skiljer helt enkelt på det stora perspektivet där hon menar att samhällets syn på 

kanon inte påverkas av svenskämnet, och det lilla perspektivet där elevgruppens syn på kanon 

påverkas av svenskläraren. 

Jag påverkar ju mina elever vare sig jag vill eller inte. Men som helhet tror inte jag att gruppen 

svensklärare påverkar kanon i stort. (Jonna) 

Klas, som ju i likhet med Jonna inte ser på svenskämnet som maktfaktor i kanonförmedlingen, 

skiljer sig däremot från henne i det att han inte heller ser svenskläraren som det. Han ger 

återigen uttryck för att kanon står på egna ben och att den byggs av de stora författare som 

huserar där. 

Jag tycker det fungerar bra med de författare vi tar upp i svenskämnet, och det är ju faktiskt samma 

generellt sett över landet. Den där listan, eller kanon som du kallar det, den finns i allas våra huvud 

och har placerats där av litteraturhistoriens giganter på så vis att de blev populära och skapade 

mening med sina texter. Mening för den enkla människan. (Klas) 

Anders, Anna, Linda och Greger ser sig själva som kanonförmedlare i någon mån. De uttrycker 

det inte på samma tydliga sätt som Jonna och de gör det från en något annan infallsvinkel. De 

utgår från det som de menar är allmänt uppfattat som kanon och ser det som svensklärarens 

uppdrag att förmedla denna. Anders får vara exemplet på detta. 

Nog kan jag känna att om mina elever går ut skolan utan att känna till viss litteratur såsom Illiaden 

och Odyssén, Strindberg, Lagerlöf… Då har jag misslyckats i min roll som kunskapsförmedlare. 

(Anders) 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ser man alltså lite olika på de frågeställningar jag har om kanonbegreppet 

och dess plats i svenska skolan. Lite olika inom gruppen, men även lite olika för skilda 

sammanhang. Helt kritisk till kanon tycks endast Jonna vara, även hon anser ju dock att det är 

viktigt att förmedla vilka författare och verk som varit stora och viktiga genom tiderna.  

På andra sidan står Klas och är trygg i sin inställning till kanon som någonting självklart, 

oberoende, starkt och viktigt. Han tycks ibland inte ha full koll på begreppets betydelse och 

sprängkraft politiskt, men han är övertygad om att det är viktigt för elever att ta till sig 

litteraturhistorien utifrån de största och viktigaste författarna. Även Klas ser ju dock på 

litteraturundervisningen som ett område där han i det närmaste gett upp inför elevernas 

önskemål om tydlig information kring exakt vad som ska läsas, skrivas och vad som krävs. Där 

hade även Klas önskat se ett bredare urval, baserat på elevernas intresse för litteratur. 

Mellan Jonna och Klas står övriga lärare och vet kanske inte riktigt var de står i fråga om kanon 

och dess plats i svensk skola. Å ena sidan ser de fördelarna med att ha en fast lista, inte minst 

för att det konkretiserar ämnet och uppfyller önskemål om detta från elever och föräldrar. Å 

andra sidan vill de inte låsa sin undervisning vid viss litteratur. De vill gärna ha kanon att luta 

sig mot men vill samtidigt förmedla budskapet till sina elever att de kan välja sin litterära 

kanon.  

Alla lärare i studien vill i sammanhanget skilja på undervisning i litteratur, och undervisning i 

litteraturhistoria. För undervisning i litteraturhistoria är synen på kanon mer positiv. Här ser 

de flesta inga problem med ett användande av en fastställd kanon, många beskriver också hur 

de här faller tillbaka på läromedel eller egenkomponerade kompendier för just undervisningen 

i litteraturhistoria. Användandet av kanon är, kan man säga, redan i full gång. Även om det inte 

är en fastställd kanon så har det ju konstaterats av bland annat Persson (2007) att läromedlen 

liknar varandra väldigt mycket i tal om urval. Den kanon som uttrycks i läromedel och 

antologier tycks även vara den kanon som i hög grad accepteras av lärarna i studien, de tycks se 

på läromedlens kanon som vedertagen kanon. Den främsta anledningen till att de ser mindre 

positivt på kanonanvändning vid övriga litteraturstudier i ämnet, är heller inte de typiskt 

kanonkritiska. Dessa är det i det närmaste enbart Jonna som ger uttryck för. Den främsta 

anledningen är istället att de verk som tillhör kanon inte är lika lockande eller tilltalande för 

eleverna att läsa, diskutera och arbeta med. 

Lärarnas syn på svenskämnet och svensklärarens roll i upprätthållandet och förmedlandet av 

litterär kanon ger även den en bild av Jonna och Klas som de två som sticker ut med sina 

tankar och synpunkter i frågan. Anna, Anders, Linda och Greger ser att roller spelas för 
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upprätthållandet av kanon i samhället, såväl av svenskämnet som sådan som av dem som 

svensklärare. De lägger dock större vikt vid svenskämnets roll än sin egen personliga och 

individuella. Dessa går ju trots allt hand i hand. Svenskläraren som en del av svenskämnet är 

en insikt som är applicerbar för dessa fyras syn på de frågor jag ställer.  

Klas vill inte se vare sig svenskämnet eller svenskläraren som delaktig i upprätthållande och 

förmedlande av kanon. Han står stark i sin övertygelse kring kanon som något egenskapande, 

starkt och befäst i samhället just därför att den är befäst i samhället. Jonna tror inte heller 

särskilt mycket på svenskämnets möjligheter att påverka kanon. Hon motiverar dock detta på 

ett helt annat sätt än Klas. Hon menar att makten över vad som kommer att uppfattas som 

kanon i samhället ligger hos de som distribuerar böcker. Det som är tillgängligt i samhället 

under en längre tid, kommer att uppfattas som kanon. Jonna tar däremot stort ansvar som 

svensklärare för vad hennes elevgrupp kommer att uppfatta som kanon, i det fallet är hon ju 

också den som distribuerar litteraturen så det ligger i linje med hennes syn på vem som har 

makt över kanon, även om det bryter mot hennes syn på svenskämnets möjligheter att påverka 

det som uppfattas som kanon. Hon menar ju också att möjligheten till påverkan här ligger på 

individnivå, att varje lärare påverkar just sin specifika elevgrupp. 
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Slutdiskussion 
I det följande för jag en diskussion kring de resultat jag kommit fram till. Detta gör jag utifrån 

mina tre frågeställningar. 

• Hur ser svensklärare på en fastställd kanon för svenskundervisningen? 

• Ser svensklärare på svenskämnet som upprätthållare av en litterär kanon? 

• Ser svensklärare på sig själva som förmedlare av en litterär kanon? 

Vad gäller gruppens syn på en fastställd kanon för svenskundervisningen tror jag att man som 

grupp är ambivalent i frågan. Det är mycket ”å ena sidan, å andra sidan” över sättet att 

resonera. Jag tror inte heller att hela gruppen vet riktigt vad de faktiskt ska förhålla sig till när 

det kommer till begreppet litteraturkanon. Debatten har som sagt blossat upp då och då, men 

aldrig har det riktigt gåtts till botten med vad en litteraturkanon skulle innebära och i vilka 

sammanhang den skulle tillämpas. Förslagen som varit har heller aldrig nått längre än till 

motioner i riksdagen. Aldrig har de förfinats och förtydligats, formulerats och blivit påtagliga 

möjligheter att konkret förändra undervisningen i skolan och lärarnas förutsättningar. Kanske 

gör även detta sitt till för att ge lärarna just den ambivalenta inställningen till litterär kanon i 

skolan som de ger uttryck för. Det ska sägas att en av lärarna, Jonna, tar tydlig ställning mot en 

litteraturkanon. Hon är också den som problematiserar kring ämnet. 

Vad som också framträder är en bild av läromedlens starka ställning hos dessa lärare. Som 

Persson (2007) vill visa på finns också en stark kanonisering i läromedlen. Om bilden är den 

samma över landet som i min grupp svensklärare, nämligen att läromedlen har en stark 

ställning hos dem, så stärker ju det tanken att läromedlen i stor utsträckning är det som styr 

över det som uppfattas som kanon. I händelse av att politiska förslag om litteraturkanon skulle 

bli verklighet, är ett möjligt svar på frågan ”Vems kanon?”, ”läromedelsförfattarens”. Mina 

respondenter låter i många fall kanon utgöras av de verk och författare som finns 

representerade i läromedlen, och som Persson (2007) beskriver så skiljer sig inte 

kanonskrivning i dessa nämnvärt från varandra. Det är också så att mina respondenter ger 

uttryck för att den främsta egenskapen ett verk bör besitta för att vara värdigt att ingå i en 

gemensam litterär kanon, är dess kännedom och genomslag i bredare led. 

I det sammanhanget blir också frågorna om svenskämnets respektive svensklärarens 

inflytande på kanon intressant. Lärarnas syn på sig själva som eventuella förmedlare av en 

litteraturkanon är något svårtolkad. De gillar egentligen inte tanken på att vara skapare av en 

kanon men de flesta av dem kan se det oundvikliga i att så blir fallet för en svensklärare. Jonna 

uttrycker det näst intill som en ofrivillig maktposition. De flesta ser det dock främst som att de 
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förmedlar en kanon som redan existerar. Man är på samma gång villig att ta ansvar för elevers 

tillgång till och kunskap om centrala verk och författare samtidigt som man har svårt att vara 

den som ”bestämmer” vilka verk detta är. Här i tror jag kanske att också läromedlens och dess 

upphovsmäns maktposition som kanonskrivare  grundar sig. Dels i att lärare har svårt att ta 

den positionen, dels att lärare söker likvärdig utbildning. Det är viktigt för lärare att ha 

någonting att stödja sig emot för att veta att man inte tar ut svängarna för mycket. Det är 

viktigt för lärare att slippa känna tyngden av ansvaret för vilken kanon som förmedlas till deras 

elever. 

Här finns också en ganska intressant skillnad mellan lärarnas syn på sig själva och på 

svenskämnet som sådant. Samtidigt som de har problem med att se sig själva i maktpositionen 

som förmedlare av kanon, så ser de flesta på svenskämnet som centralt när det kommer till 

skapande och förmedlande av kanon. 

Att skilja på undervisning i litteraturhistoria och urval av skönlitteratur för 

svenskundervisningen i övrigt tycks vara viktigt för dessa svensklärare när det kommer till 

deras inställning i kanonfrågan. Samtidigt som de på många sätt kan se att en fastställd kanon 

skulle vara bra för likvärdigheten i skolan och för vilka kunskaper om litteraturhistorien elever 

i svenska skolan får med sig, så vill de inte låsa urvalet av den litteratur som faktiskt läses i 

skolan till litteratur från en fastställd kanon. Här träder en bild fram som visar på 

litteraturkanons förmåga att bli någonting som står utanför den verklighet vi lever i. Som ett 

mausoleum över någonting som varit men som vi kanske har svårt att se meningen med i idag, 

för de liv vi lever nu eller för den undervisning som bedrivs i svenska klassrum idag. Mina 

respondenter ger uttryck för att klassiska verk, som skulle kunna ha haft en plats i 

litteraturkanon, har svårare att locka elevers intresse eller kommunicera till dem på det sätt 

litteratur kan göra. Med denna uppdelning av svenskämnet i skolan i en historisk del där verk 

ur litteraturkanon existerar och en del som är relevant för elever och andra människor idag, 

riskerar kanske hela litteraturundervisningen gå itu. Det är väl också här litteraturkanons 

svagaste punkter blottas. Vad ska vi med en fastställd kanon till om verken i den inte har någon 

bäring idag? Om den delar litteraturundervisningen i två delar?  

Diskussionerna kring vilken kanon som skrivs och av vem är kanske intressanta först när 

litterär kanon faktiskt har en plats i våra liv. Kanske är Ebba Busch Thors reaktion på frågorna 

kring de verk som skulle kunna vara del av litterär kanon typisk för människor i Sverige idag. 

Åtminstone tror jag att det är typiskt för elever i Sverige idag. Huruvida vi bör förfäras över 

detta eller istället vända blicken mot de kunskaper och färdigheter inom språk och litteratur 

som faktiskt finns bland svenska elever idag ska jag låta vara osagt. Men jag tror att det med 
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litteraturhistoria, liksom historia i stort, kan förhålla sig som så att den behöver samspela med 

vår samtid. En svensklärares förmåga att i rätt läge plocka upp rätt del av litteraturhistorien 

och göra den relevant för just det som läses och är aktuellt nu, är en förmåga värd att framhålla 

då litteraturkanon diskuteras. Samtidigt som en litterär kanon skulle kunna vara ett mycket 

uppskattat och bra verktyg för lärarna att använda sig av, så föreligger även behovet av att 

förankra kanons innehåll i dagens verklighet. Lärarna i denna studie ger ju även uttryck för att 

de verk de vill se i en litterär kanon först och främst bör vara vida kända bland stora massor av 

människor. Även här sker ju ett slags samspel mellan litterär kanon och 

litteraturundervisningen. Ett av de allra främsta verktyg ett verk har för att bli vida känt är ju 

att elever läser det och arbetar med det i skolan. Detta gäller inte minst äldre verk som inte 

finns på förlagens lanseringslistor. 

Ett starkt argument som framhålls bland lärarna för en kanon eller läslista är krav på 

undervisningen vad gäller just tydlighet kring vad som krävs för att nå olika betyg etc. Man 

upplever att elever och föräldrar efterfrågar en tydlighet kring vad som ska ingå, vad som ska 

göras, nästan som en checklista som kan bockas av punkt för punkt. Här faller en kanon eller 

läslista in mycket bra och det framhåller några respondenter.  

Kritiken mot kanon går förstås, som exempelvis Johanna Frändén (2017) också skriver, att 

applicera på vilken del av läroplanen som helst. Inte minst är ju jämförelsen intressant för 

historieämnet i skolan där ju frågan ”vems litteraturkanon förmedlas?” skulle kunna översättas 

till ”vems historia förmedlas?”.  

För att förstå hur lärarna tänker kring denna uppdelning behöver man förstå lärarnas 

kompetens och var den bör appliceras. För att förstå litteraturhistorien är det för de flesta av 

lärarna i studien naturligt att också använda sig av litteraturhistorieskrivning, precis som det 

är naturligt att använda historieskrivning för att förstå historian. 
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Bilaga. Intervjuguide. 
Vad är litteraturkanon? 

Vad innebär begreppet för dig? 

Vilka kriterier anser du bör uppfyllas för att ett verk skall ingå i litteraturkanon? 

 

Vad är din inställning till användandet av en litteraturkanon i skolan? 

Vilka positiva sidor ser du med en litteraturkanon i skolan? 

Vilka negativa sidor ser du med en litteraturkanon i skolan? 

 

Vad är din inställning till svenskämnets eventuella roll som kanonförmedlare? 

Vilka möjligheter har svenskämnet som sådant att påverka det som uppfattas som 

litteraturkanon i Sverige? 

Använder man sig av dessa möjligheter, på vilket vis? 

Vad är din inställning till svensklärarens, alltså din, eventuella roll som 

kanonförmedlare? 

Vilka möjligheter har du som lärare i ämnet svenska, att påverka det som uppfattas 

som litteraturkanon i Sverige? 

Använder du dig av dessa möjligheter, på vilket vis? 

 


