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Abstract 
English title: Is a literary canon necessary? A comparative study based on seven senior 

high school teachers´ different approaches towards the place of canon in the education 

of Swedish.  

 

The purpose of this study is to describe and analyze how seven senior high school 

teachers relate to a literary canon in Swedish while teaching literature in senior high 

school, identifying similarities and differences among the teachers’ view and opinions 

about an outspoken formal literary canon and a silent, informal canon.  

The earlier research opens the door slightly to the American debate and gives insight 

about the complexity of the concept of canon. The study continues with exploring 

possible relations to postcolonial theory and didactics.     

The study reveals that the majority of the concerns against canon are that too much 

centrally governed education may decrease the motivation and commitment of the 

teacher. In addition, the dominant canon passivizes a certain variety of literature, thus 

various points of views. On the other hand, views on the equalizing effect of canon on 

the level of education and its benefits in increased knowledge of the history of the 

literature are salient.  
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1 Inledning 
Kanon, inom litteraturvetenskapen, ”innebär att man fokuserar ett lands, en epoks eller 

en genres verk och väljer ut dem som av olika skäl anses vara betydelsebärande” 

(Bergsten & Elleström,2004:31). Att kanon är ett komplext begrepp att förhålla sig till 

menar jag genomsyrar den föreliggande uppsatsen. 

2006 argumenterade Cecilia Wikström, folkpartistisk riksdagsledamot, i en artikel 

publicerad i Sydsvenska Dagbladet 22/7 med titeln ”Skapa svensk litteraturkanon”, för 

införandet av en kanon i svenskundervisningen vad gäller litteratur eleverna borde 

känna till. Jag tyckte då att det var absolut självklart, att eleverna skulle läsa exempelvis 

Lagerlöf, Strindberg, Söderberg, Moberg och Dagerman. Framförallt för att de är 

författare som hade en ”given status” hos de svensklärare jag hitintills mött. Med andra 

ord ingick de i den informella kanon lärarna tog hänsyn till i sin undervisning.  

I föreliggande uppsats benämns kanon ibland som tyst, ibland som informell men det 

avser samma sak, det vill säga den litteratur som redan har en given status och som 

ingen ifrågasätter i litteraturhistorieböcker och undervisningssammanhang och som 

återkommer för att traditionen kring den är så stark medan den formella kanon, som vi i 

dagsläget inte har i Sverige, avser en politiskt fastställd kanon.  

I min undersökning (se avsnitt 5.4) refererar jag, genom författarna till Kanon och 

kulturarv – Historia och samtid i Danmark och Sverige, till den litteratur och 

kulturkanon som sjösattes i Danmark 2004 och som för skolans litteraturundervisning 

innebar att fjorton författarskap pekades ut som obligatoriska (Jönsson m.fl.,2008:8). 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Med ovanstående som utgångspunkt har jag valt att vidare undersöka vilka mekanismer 

som ligger bakom valet av litteratur i svenskundervisningen. Jag tycker, som blivande 

lärare i svenska å ena sidan att det borde finnas vissa böcker som alla elever i en svensk 

skola skall känna till, veta varför ”alla” känner till dem och också kunna reflektera 

kritiskt om dem. Å andra sidan har jag genom en kurs i litteraturvetenskap som 

behandlade postkoloniala perspektiv också börjat begrunda mer kritiskt vad en kanon 

egentligen innebär i praktiken. Vad postkoloniala studier har för relation till kanon och 

litteraturundervisning förklarar jag närmre i kapitel 3 som behandlar teori. 

Det går att problematisera hur mycket man kan förvänta sig att svenska 

skolungdomar ska kunna ta in och relatera till när det handlar om hundra år gammal 

litteratur. Man kan tänka sig att det till exempel blir lättare att läsa Strindberg för att han 

är en betydelsefull svensk författare än att läsa samtida afrikansk prosa och relatera till 
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seder och bruk i en annan världsdel. Vad det är som gör att man, inte minst i det 

mångkulturella klassrummet kan tala om gemensamma nämnare i litteratur i vitt skilda 

kulturer och språkområden är också ett intressant problemområde. Som blivande 

gymnasielärare i svenska i svensk gymnasieskola är dessa områden såväl intressanta 

som relevanta att undersöka. Det kan nog förefalla svårt att veta hur man skall förhålla 

sig till detta eftersom vi inte har en fastställd kanon som på ett konkret sätt pekar ut vad 

som är det centrala innehållet i litteraturundervisningen. Det är min förhoppning att 

föreliggande studie kan visa på olika sätt att förhålla sig till detta problemområde. 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur sju svensklärare på gymnasiet ser 

på och förhåller sig till begreppet kanon i svenskundervisningen med avseende på val av 

litteratur i litteraturundervisningen.  

Syftet är också jämföra lärarnas resonemang genom att identifiera likheter och 

skillnader mellan hur dessa lärare förhåller sig till en informell respektive formell 

kanon. 

1.3 Frågeställningar 
Det problemområde jag valt att fokusera på har lett mig in på följande tre 

frågeställningar: 

• Vilka faktorer ligger bakom dessa sju lärares val av litteratur i skolan?  

• Vad skiljer och förenar dessa sju svensklärare i synen på och relationen 

mellan begreppen kanon, klassiker och kulturarv i deras 

litteraturundervisning? 

• Hur kan man koppla lärarnas resonemang till styrdokumenten gällande 

definitionen centrala verk/centralt innehåll?   

1.4 Disposition 
I efterföljande avsnitt, 1.5, har jag i syfte att sätta in läsaren i sammanhanget, det vill 

säga litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet, valt att presentera vad 

styrdokumenten anger som centralt innehåll. Därpå följer kapitel 2 som behandlar 

tidigare forskning redogör jag för kanonbegreppet och den diskussion som förts om det, 

samt tas klassiker- och kulturarvsbegreppet upp då de står i nära relation till 

kanonbegreppet. Teoretiska ansatser följer i kapitel 3, varpå metoden presenteras i 

kapitel 4. Därpå redovisas och analyseras resultaten i kapitel 5. I Kapitel 6 för jag en 

diskussion där jag lyfter studiens resultat i relation till tidigare forskning och teori och 
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diskuterar resultatet i relation till metoden. Avslutningsvis följer en sammanfattning av 

uppsatsen vilken benämns som kapitel 7. 

1.5 Styrdokument 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för vad Skolverket, i kursplanen och 

ämnesplanen för svenska, skriver om val av litteratur. Antalet kurser i svenska på 

gymnasiet uppgår till sex stycken men jag kommer i det följande inte att behandla 

kurserna retorik och skrivande. Jag börjar med att fastställa svenskämnets syfte gällande 

litteraturdelen för att därefter sammanfatta vad som är att betrakta som centralt innehåll 

för varje kursplan.  

Ämnets syfte formuleras på följande vis: ”undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar sin förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur” (se Internetkälla 1, 

Skolverket). Vidare betonas att eleverna ska ges ”möjlighet att utveckla förmåga att 

använda skönlitteratur, andra typer av texter och film som en källa till självinsikt och 

förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar” (Ibid). Därtill skall undervisningen syfta till att stimulera 

elevernas läslust och därför skall undervisningen utformas så att eleven erbjuds ”rikliga 

tillfällen” till att just läsa (Ibid). Fyra förmågor pekas ut som centrala och de är följande:  
Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa. Kunskaper om centrala svenska och internationella 
skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta sig in dessa i sammanhang. 
Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 
olika tider, dels i film och andra medier. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över 
skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt 
producera egna texter med utgångspunkt i det lästa (Ibid) 

 

Av ovanstående citat framgår det inte vilket stoff som skall behandlas och det förefaller 

således vara som att lärarna erbjuds stor frihet att själva utforma sin undervisning. Efter 

att ha gått igenom vad respektive kursplan betonar gällande litteraturundervisningen i 

svenska följer nedan en sammanfattande redogörelse.  

I svenska 1 betonas att ”centrala motiv, berättarteknik, och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och medier” skall 

behandlas (Ibid). I svenska 2 läggs ”svenska och internationella författarskap, såväl 

kvinnliga som manliga […] från olika tider och epoker” till, liksom att ”dansk och norsk 

skönlitteratur, delvis på originalspråk” skall behandlas (Ibid). Vidare skall ”relationen 

mellan skönlitteratur och samhällsutveckling” studeras liksom ”centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp” och hur de används (Ibid). I svenska 3 förväntas 

eleverna arbeta med ”litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och 
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berättartekniska begrepp” och på denna nivå är ”genrerna prosa, lyrik och dramatik” 

alla centrala (Ibid). För den specifika litteraturkursen betonas ”sambandet mellan 

skönlitteraturen och andra konstarter” och här nämns ordet kultur då kursen syftar till att 

belysa hur ”författare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande 

estetiska ideal” (Ibid). Vidare betonas att eleverna skall tolka ett skönlitterärt verk, som 

på denna nivå även innefattar novellgenren, ur ett valfritt perspektiv men förslagen 

”postkolonialt, feministiskt eller komparativt perspektiv” ges (Ibid). 

För att redogöra för hur Skolverket beskriver ”centralt innehåll” har jag sökt efter 

den för svenskämnets gällande ämnesplanens struktur (se Internetkälla 2, Skolverket). 

Det som följer är således hämtat från Skolverkets hemsida: 
Det centrala innehållet anger det innehåll som undervisningen ska behandla i den aktuella 
kursen. Utöver det centrala innehållet kan läraren komplettera med ytterligare innehåll 
utifrån elevens behov och intresse. Men om eleven ska läsa hela kursen måste läraren i 
undervisningen åtminstone behandla det som anges i det centrala innehållet. Det centrala 
innehållet säger ingenting om hur mycket tid som ska ägnas åt de olika delarna. De olika 
punkterna behöver inte väga lika tungt i undervisningen, eller undervisas i en särskild 
ordning, trots att det står uppräknade i en punktlista. Det centrala innehållet behöver inte 
bara vara stoff utan kan även vara metoder, begrepp, teorier etc. Relationen mellan mål och 
centralt innehåll är tydlig, då det centrala innehållet motiveras av målen. Varje punkt i det 
centrala innehållet ska bidra till att eleverna utvecklas mot ett eller flera mål. Målen går 
också att spåra i det centrala innehållet. För en kurs som omfattar ett visst antal mål ska man 
i det centrala innehållet se att det finns stoff, metoder, begrepp, teorier etc som bidrar till att 
eleverna utvecklar kunskaper mot just de målen. Konkretions- och detaljeringsgraden i det 
centrala innehållet kan variera mellan olika kurser beroende på deras karaktär och 
poängomfattning (Ibid) 

 

Av ovanstående citat framgår det att definitionen av det centrala innehållet inte är 

fastställd i detalj utan öppnar för tolkning. Vidare står det inte uttryckligen i 

kursplanerna vilka verk som skall behandlas eller vilka metoder som är mest adekvata 

utan här får läraren välja själv. Följaktligen kan man konstatera att det inte finns någon 

formell kanon angiven i styrdokumenten. 

 

2 Tidigare forskning 
Eftersom en av frågeställningarna till föreliggande uppsats är att undersöka likheter och 

skillnader i synen på och relationen mellan begreppen kanon, klassiker och kulturarv i 

har jag valt att dela in forskningsöversikten i tre huvudområden med nämnda begrepp 

som rubriker.  

2.1 Kanon 
Då jag i denna studie främst har fokuserat på kanonbegreppet får det störst utrymme. 



  
 

5 
  

2.1.1 Ordets etymologi 
Staffan Bergsten & Lars Elleström sätter in kanon i dess teologiska sammanhang då det 

är ur de bibliska texterna ordet kommit att få sin betydelse ”måttstock” (2004:31). De 

skrifttolkare som sållade bort vad de ansåg vara oäkta från de autentiska vittnesbörd om 

Gud och jordens skapelse kom således att ta fram vad de ansåg vara normen och detta 

resulterade sedan i det vi idag känner som Bibeln. Därför, menar författarna, kan man 

konstatera att en kanon alltid är resultatet av vad ett kollektiv anser vara normen. Även 

Thomas Karlsohn påtalar, i sitt bidrag i textantologin Kanon ifrågasatt, att ordet kanon 

har sitt ursprung i grekiskan och har motsvarande betydelse på latin där ord som ”rak 

stång, linjal, rättesnöre, tabell, måttstock, regel” anses vara synonymer (2009:231).  

2.1.2 Kanoninseringsprocessen 

Bergsten & Elleström tar upp att de som idag är med och skapar kanon mer eller mindre 

upprätthåller den genom att skriva vad andra redan har skrivit. Författarna syftar då på 

författare till läromedel och litteraturhistoriska handböcker (2004). Lars Brink pekar, i 

sitt bidrag om ämnesdidaktiska studier i litteraturvetenskap inkluderat i antologin 

Kanon och tradition, ut ”distans och kontinuitet” som nyckelord för 

kanoniseringsprocessen då ”kanonbildare undviker att ta ställning till den dagsaktuella 

litteraturen, eftersom det inte går att hålla erforderlig distans till den” (2006:22). Brink 

noterar de faktorer som påverkar en redan upptagen författares status i en skolkanon. 

Förutom det antal sidor en antologi ägnar en författare, beror statusen på hur många 

antologier författaren förekommer samtidigt i, om utrymmet givits under en längre tid 

och om författarskapet återkommer i alla skolstadier (Ibid:231). För att ett nyskrivet 

verk ska få tillträde till en kanon fodras det enligt Bergsten & Elleström referenser ”till 

något slags objektiv värdeskala” (2004:34). Vidare menar det att verket bör erhålla god 

kritik från fler viktiga forum, såsom kultursidorna i dagspressen och litterära magasin. 

Det bör också vara skrivet av en författare som redan har gjort sig ett namn och denne 

bör å ena sedan skriva något som kan vara representativt för en redan existerande 

strömning men å andra sidan också komma med något nytt. Ett litterärt verk kan 

dessutom öka sina chanser till en plats i kanon om det uppmärksammas av Svenska 

Akademien. 

Då Bergsten & Elleström liknar kanon vid en ”karta över den litterära terrängen” 

finns det en poäng i att den inte blir för vid och detaljerad, för då riskerar den att förlora 

sitt värde (Ibid:37). De menar också att man tack vare en kanon kan synliggöra annan 

litteratur då ”kanon utgör den relativt fasta punkt som såväl traditionella som 
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oppositionella uttryckssätt och värderingar måste förhålla sig till” (Ibid:38). Att 

människor skall känna sig bekräftade av litteraturen de läser är viktigt men minst lika 

viktigt är det enligt författarna att ”finna de djupare, mänskliga förbindelserna mellan 

till synes helt skilda situationer, öden och händelser” (Ibid:41). Ur denna aspekt är det 

svårt för verk som inte är översatta till de europeiska språken att bli kanoniserade.  

Brink refererar till Alistair Fowlers sätt att dela in kanon i tre nivåer: ”den 

potentiella, den tillgängliga och den selektiva” och liknar det vid ”en trappstegsmodell” 

(2006:16). Längst ner befinner sig alla texter som någonsin publicerats men eftersom 

bokbranschen, för att nå så många som möjligt, gör en prioritering bland de större 

världsspråken, med engelska som nummer ett, når inte alla texter sina potentiella läsare. 

Vidare är det bara ett fåtal verk som når en högre status och därmed kanoniseras (Ibid). 

2.1.3 Den amerikanska debatten 

Carl Fehrman noterar, i Litteraturhistorien i ett Europaperspektiv, att grunden till 

kanondebatten lades av de två tyska traditionsforskarna Erich Auerbach och Ernst 

Robert Curtis. Båda lyfte de fram att ”minnet är en förutsättning för alla konstarternas 

utveckling” och Fehrman kopplar deras intresse för kanon till den splittrade och 

kaotiska situation världen befann sig i vid tidpunkten för forskarnas verksamhet som 

sammanföll med andra världskriget (1999:119).  

Karlsohn redogör för den amerikanska kanondebatten, som först utkämpades på 

universiteten och sedan i media, genom att ta sin utgångspunkt i filosofen Allan Blooms 

bok The closing of the american mind. How higher education has failed democracy and 

impoverished the souls of today´s students från 1987. Det Bloom visar i boken är vad 

han ser som “universitetens dekadens och förfall” (2009:238). Bloom menar att denna 

situation skulle kunna förändras om studenterna, innan de antar utmaningen som det 

borde vara att skriva in sig vid universitet, fick ta sig igenom en serie litterära verk som 

Bloom benämner som ”great books” (Ibid). Studenterna förväntas ha mycket att lära sig 

av författarna till de ”great books” som Bloom pläderar för (Ibid). ”Beständighet och 

värde” pekar Karlsohn ut som centrala kvaliteter där värdet bland annat grundar sig på 

verkens moraliska aspekter (Ibid:243). Beständigheten handlar om den högt stående 

kvalitén i verket som gör att böckerna håller i generation efter generation och till denna 

tradition hör då Allan Bloom. 

I denna amerikanska debatt utmärker sig också Harold Bloom [1994] eftersom han 

menar att värdet i verken inte ligger i deras moraliska innehåll utan endast i det 

estetiska. Bloom pekar ut 26 författare som uppbärare av det västerländska kulturarvet i 
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Den västerländska kanon som gavs ut 1994. Jag använder mig i denna uppsats av 

Staffans Holmgrens översättning, utgiven år 2000. Bloom menar att ”All stark litterär 

originalitet blir kanonisk” (2000:38). Vidare menar han att en kanons beständighet alltid 

är en fråga om ”en livsavgörande kamp” mellan texterna där endast den starke överlever 

i längden, men han menar att denna överlevnadsförmåga kanske inte kommer att gälla i 

alla situationer och kontexter varpå en kanon således inte är hundra procent fast 

(Ibid:32). Bloom menar att ”Endast ren styrka kan öppna den ytterligare” och han 

avvisar alla ”rykande färska hejaramsor” som försöker öppna den ytterligare (Ibid:50). 

Den måttstock som kanon upprätthåller är på inga grunder politisk eller moralisk och 

Bloom hävdar bestämt att så skall den heller inte bli utan den är snarare ”ett mått på 

livsdugligheten” (Ibid:55). För Bloom svarar således kanon på frågan: ”vad ska den 

människa som fortfarande har lust att läsa ge sig på att läsa, vid denna sena tid i 

historien?” (Ibid:27). Han är noga med att poängtera att man inte blir ”en dugligare 

samhällsmedborgare” bara för att man tar del av en västerländsk kanon (Ibid:43). 

Istället handlar det om att ”lära sig hur vi ska tala till oss själva och stå ut med oss 

själva” (Ibid). Litteraturstudier menar Bloom, är inte tänkta som en frälsning för 

individen, men däremot kan de ”lära oss hur vi ska fånga upp det vi säger när vi talar 

med oss själva” (Ibid:45). 

 Harold Bloom problematiserar kanon genom att konstatera att tiden inte räcker till 

om man skulle vilja läsa allt som någonsin skrivits men han menar att det stora 

problemet ligger i ”överskottet på människor”, inte på mängden böcker (Ibid:27). Han 

riktar stark kritik mot de ”feminister, afrocentrister, marxister, Foucaultinspirerade 

nyhistoricister, eller dekonstruktörer” som enligt Bloom beskrivs som ”medlemmar av 

förtrytelsens skola” (Ibid:33). Dessa kritiska perspektiv menar Bloom leder slutligen till 

att varken författaren, huvudkaraktärerna eller ens läsaren har något ”jag” då tanken är 

att man skall läsa på ett självutplånande sätt (Ibid:45). Det är tack vare dem som Bloom 

kritiserar som han menar att ”varenda läroanstalt kommer att få en ny fakultet av 

kulturstudier” och han anser att de som läser för en ideologis skull i själva verket inte 

läser alls (Ibid:27). I dessa citat kan man tydligt se hur Bloom tar avstånd från de 

postkoloniala förhållningssätt gentemot litteratur som kommer att förklaras närmre i 

kapitel 3.  

Karlsohn hävdar att det ur undervisningssynpunkt inte bör finnas någon kanon, då 

den bör ses som ”en process och inte som ett statiskt tillstånd” (2009:267). Ett av skälen 

till kanondebatten i USA, liksom i Sverige, menar Karlsohn är ”informationsteknikens 
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inbrytning” som förändrat människans villkor att ta del av andras erfarenheter 

(Ibid:269). Det har enligt Karlsohn i sin tur gjort oss till ett mindre läsande folk, 

åtminstone i den aspekten att informationen som vi får ta del av blir till fragment istället 

för en intensiv läsning (Ibid).  

2.1.4 Förespråkare och motståndare 

Karlsohn refererar till den i inledningen nämnda artikeln ”Skapa svensk 

litteraturkanon”, publicerad i Sydsvenska Dagbladet 22/7 2006 skriven av Cecilia 

Wikström. Karlsohn menar att Wikströms viktigaste syfte med en litteraturkanon var 

dess funktion som ”ett effektivt motmedel mot det samhälleliga utanförskap som 

uppstår till följd av bristande språkbehärskning” (2009:231). Det handlade således inte 

enbart om att ge svensk litteratur en högre status utan sågs av förespråkarna som ett led 

att integrera människor i det svenska språket och kulturen.  

Lars-Eric Jönsson m.fl. hävdar att ”Rösterna mot kanon handlar om en inskränkning 

av lärares och elevers självbestämmanderätt, och om hur unga människor bäst fostras 

till demokratiska medborgare” (2008:13). Vidare lyfter författarna fram att de svenska 

lärare som motsätter sig en kanon av dansk modell främst gör det på grund av det 

politiska beslutet. Det hade inte tagits emot lika hårt om det hade varit pedagogerna 

själva som hade tagit initiativet. De som ställer sig positiva till en kanon i skolan ”talar 

om en gemensam kulturell plattform där alla barn får sig samma stoff tillgodo” 

(Ibid:14). Författarna framhåller dock att den viktiga frågan kvarstår: ”vem ska 

bestämma?” (Ibid).  

Fehrman visar på hur postmodernisten ”Foucault ville ersätta konceptet kanon med 

metaforerna’ bibilioteket’ eller ’arkivet’” i syfte att utesluta den hierarkiska värderingen 

av litteraturen och det kan ses som ett exempel på hur laddat begreppet är (1999:127).  

2.1.5 Översikt av svenska avhandlingar och antologier om kanon  

Peter Degerman menar i sin avhandling Litteraturen det är vad man undervisar om - 

Det svenska litteraturdidaktiska fältet i förvandling (2012) att Brinks avhandling 

Gymnasiets litterära kanon - Urval och värderingar i läromedel 1910-1945 (1992) har 

haft stor betydelse för hur kanondebatten har utvecklats i den litteraturdidaktiska 

forskningen i Sverige, det forskningsfält som Degerman själv är verksam inom.  

Brinks ”grundliga undersökning” lyfter enligt Degerman olika aspekter av begreppet 

och visar på dess användningsområde, både i och utanför skolan (2012:135). Ett 

exempel är hur Brink poängterar att ”de pedagogiska frågorna hur och varför man läser 

litteratur är avgörande” när det kommer till lärarnas texturval (1992:244). Lärarna bör 
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enligt Brink fråga sig om de gör det ”som ett inslag i färdighetsträningen, tematiskt eller 

litteraturhistoriskt eller med inriktning på genresynpunkter” (Ibid). Brink 

problematiserar vidare begreppets deskriptiva och normativa användningsområde då det 

”å ena sidan är synonymt med ’urval’ och å andra sidan synonymt med ’norm’”( 

Ibid:17). Han visar i sin avhandling på att ”olika slags värderingskriterier avgör kanons 

framväxt, utseende och förändring” (Ibid). Vidare menar han att dessa kriterier ”inte 

bara avgör vilka texter som skall läsas utan hur texterna skall läsas och tolkas” och 

pekar på det förhållningsätt som läsaren påtvingas gentemot texten (Ibid). Degerman 

poängterar, att det efter Brinks avhandling, inte har kommit några lika uttömmande 

utredningar och menar att det kan bero på debatterna som förts i media kring kanon 

kommit att uppfattas som ”alltför självklart och alltför allmänt för forskningen” 

(2012:136). Därmed inte sagt att det inte finns någon forskning i ämnet men fokus har 

snarare hamnat på den enskilde lärarens val av litteratur snarare än vad samhället 

förordar.  

Katarina Läppänen & Mikela Lundahl ger i textantologin Kanon ifrågasatt 

inledningsvis en förenklad bild av de två olika förhållningssätten gentemot en kanon 

och menar att ”varje försvar av en kanon […] är att förstå som ett bakåtsträvande försök 

att bibehålla hegemonin (och makten) i en föränderlig värld” medan ifrågasättandet av 

den är ”både radikalt nytänkande, postmodernt och icke hierarkiskt” (2009:7). Båda är 

verksamma universitetslärare och har således konkreta erfarenheter av hur 

kanondebatten förs och har förts inom den akademiska världen i Sverige. Lundahl har 

ur undervisningssynpunkt en viktig poäng när hon i sitt bidrag till ovan nämnda 

textantologi hävdar att ”den praktik som utgör bokutgivning, översättning, produktionen 

av läslistor av olika slag […] måste granskas och diskuteras […] utifrån huruvida de är i 

överensstämmelse med den värdegrund vi vill undervisa och forska utifrån, eller om de 

snarare bygger på konventioner och repertoartänkande” (Ibid:15). Vidare anser Lundahl 

att kanonisering först och främst handlar om att olika texter går igenom en 

tolkningsprocess och därefter ”tillskrivs vissa egenskaper, kvalitet och innehåll” 

(Ibid:16). Likaså hävdar hon att kanondebatten ytterst handlar om demokrati och 

problemet ligger i att kanon likt ”en sorteringsmaskin för vad som är forskningsbart och 

relevant” hämmar kunskapsutvecklingen (Ibid:30). Lundahl menar att ”kanon alltid 

varit i rörelse men den har föreställts och framställts som absolut” (Ibid:41). Hon säger 

sig vidare ha en ”pragmatisk syn på kanon” och menar således att kanon ger oss de 

gemensamma referensramar vi behöver för att kunna kommunicera (Ibid:43). För att de 



  
 

10 
 

skall fungera behöver referensramarna vara väl förankrade bland alla inblandade och 

alltså inbegripa så vida ämnen som möjligt. Avslutningsvis poängterar hon att man 

under läsningen av kanoniserade texter alltid bör ha ett kritiskt förhållningssätt i åtanke. 

Brink påtalar att det finns de som ser förhållandet mellan litteraturvetenskap som 

universitetsämne och litteraturundervisningen i skolans värld som ett slags 

”nedsippring, eller med ett annat ord: adaption” (2006:32). Han menar att det egentligen 

är fråga om ”förenkling” men också om en uteslutning som följd av att annat bevaras 

(2006:19).  

2.2 Klassiker 
En vedertagen uppfattning bland lärare och gemene man är att klassiker är sådana verk 

man bör läsa, helt enkelt för att det är klassade som klassiker. Vad är då en klassiker? 

Nationalencyklopedin definierar begreppet klassisk på följande vis: ”enskilda konstverk 

som tillskrivs förebildligt hög kvalitet och bestående verkningskraft” (se Internetkälla 

3). Man kan använda begreppet om såväl verket som dess upphovsman. Det ligger i 

begreppet klassiker något som syftar bakåt i tiden, det bestående i definitionen är alltså 

något som måste ha prövats av tidens gång. Samtidigt kan man tala om moderna 

klassiker och då hänvisa till verk som författats i nära anslutning till samtiden eller tala 

om ett nyproducerat verk och säga att detta kommer att bli en klassiker just för att motiv 

och tema kommer att hålla även för kommande generationer. 

Brink betonar att klassiker, till skillnad från kanon, inte är något som nödvändigtvis 

måste stå i relation till andra verk utan ”kan användas även om ett enskilt verk och en 

enskild författare” (1992:235). Vad som däremot gör begreppen lika inom skolans värld 

är att man ofta kategoriserar in en klassiker bland andra klassiker och då är det återigen 

fråga om vad som anses vara normen. Brink förenar senare de båda begreppen då han 

talar om en ”klassikerkanon” vilket syftar på de antika författare som studerades i 

samband med undervisningen i klassiska språk (2006:14).  

2.3 Kulturarv 
Degerman tar upp två sätt att se på relationen mellan kulturarv och kanon och han 

beskriver motsättningen i kanondebatten på följande vis: ”Kulturarvet - det historiska 

och det estetiska kulturbegreppet-kan i ett sådant sammanhang ses som det starkast 

vägande argumentet för en skolkanon av klassiskt vis, medan ett antropologiskt, 

’vidgat’ kulturbegrepp talar för en uppbruten, ’pluralistisk’ kanon eller för ett motstånd 

mot kanoniserad litteratur” (2012:136). Det sistnämnda Degerman visar på kan kopplas 
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till Lundahl som menar att det kanoniserade kulturarvet endast kan bevaras om det 

anpassas och tillgängliggörs för samtiden (2009:43).  

Jönsson m.fl. betonar att kulturarv, liksom kanon, ”omfattar ett slags bruks eller 

produktionsperspektiv - att utse företeelser till kanon eller att föra upp dem på en 

kanonlista är att vilja något med dem” vilket i författarnas mening omöjliggör en total 

frigörelse från politiska och ideologiska aspekter (2008:7). Författarna betonar 

begreppets ställning i skolans läroplan och menar samtidigt att ”vi förr hade talat i 

termer av traditioner eller historia” istället för just kulturarv som författarna menar att 

just kulturarvsbegreppet sammanför, det vill säga ”traditionsbegreppets överförande 

aspekt och historiebegreppets text - och berättelsecentrering” (Ibid:9). Avslutningsvis 

lyfter de fram att kulturarv, sedan 1990 talet i Sverige, ”kopplas samman med begrepp 

som demokrati, tolerans och jämställdhet” begrepp som ofta kommer på tal inom 

skolans värld (Ibid:15).  

 
3 Teori 
I följande två avsnitt beskriver jag de utgångspunkter jag utgått från i arbetet med min 

uppsats. Det första avsnittet behandlar två teorier som återkommer i den litteratur jag 

tagit del av under inläsningen av den tidigare forskningen som bedrivits om kanon. En 

av teorierna, det postkoloniala perspektivet, har redan berörts i samband med att det 

nämnts i litteraturkursen i svenska där eleverna skall tolka ett skönlitterärt verk ur ett 

valfritt perspektiv (se vidare avsnitt 1.5). Det andra avsnittet i detta kapitel presenterar 

Lars-Göran Malmgrens teoretiska begreppsbildningar ur didaktisk synvinkel med 

avseende på ämnessyn. 

3.1 Postkolonial teori och Culture studies 
Thomas Peterson belyser hur Edward Said genom boken Orientalism från 1978 lade 

grunden för den postkoloniala teoribildningen, ur vilken Culture studies sedan 

utvecklades, då den ”sveper över sekler och olika vetenskapliga och litterära traditioner 

– och på ett för många övertygande sätt” visar på hur väst ”på rasmässiga, ideologiska 

och imperialistiska grunder har skapat en stereotyp bild av orientaler” (se Internetkälla 

4). Peterson menare vidare att ”den orientaliska diskursen av sociala, ekonomiska och 

politiska institutioner bildar ett system av kunskap, och genom att systematisera, 

arkivera och jämföra har väst lyckats bibehålla kolonialismens och imperialismens 

andliga järngrepp ända fram till våra dagar” (Ibid).  

Ovanstående citat kan kopplas till begreppet kanon då man enligt de postkoloniala 

teoretikerna genom denna diskurs upprätthåller en tradition som av kanonmotståndare 
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ses som uttryck för en demokratifientlig ideologi (Ibid). Fehrman förtydligar att Said 

inte är emot en kanon i sig, snarare är det så att han vill vidga den genom att låta den 

inbegripa även utomeuropeiska författarskap vars verk ”också de är berättigade till sin 

plats” (1999:123). Att begreppet kanon som tidigare nämnts är ett komplext begrepp att 

förhålla sig till råder det således inget tvivel om. Vad den postkoloniala teoribildningen 

gör är att den problematiserar de grunder varpå kanon vilar och belyser hur litterära verk 

genom att lyftas fram som betydelsebärande också lägger en värdering i vad som är 

mindre betydelsebärande. Hur dessa värderingar skapas och återskapas och vilka 

konsekvenser detta får är något som intresserar de som studerar litteratur ur 

postkoloniala perspektiv. 

Lundahl lyfter fram Gayatri Chakravorty Spivak som en tongivande förespråkare för 

Culture studies. Vidare framhäver Lundahl att Spivak är för ett samarbete över 

disciplingränserna inom akademisk forskning. För litteraturvetenskapen skulle det 

kunna innebära ett samarbete med statsvetenskapen och språkvetenskapen i syfte att 

tillgodogöra sig språk och samhällsliv i den kontext där litteraturen skrivits. Vidare bör 

vi enligt Spivak ”lära oss att läsa underifrån” eftersom vi genom vår utbildning har 

tränats i att uppfatta den verklighet vi lever i (2009:35). Detta sker dock på bekostnad 

av oförmåga att uppfatta och förstå ”litteratur från andra regioner än de 

angloamerikanska och brittiska” (Ibid:36).  

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.3 är Harold Bloom en stark kritiker av detta 

perspektiv eftersom det enligt honom medför att läsare tvingas läsa på ett 

”självutplånande” sätt (2000:45). Kopplat till kanon är Culture studies ytterligare ett sätt 

varigenom man som kritisk läsare kan belysa vad det är som gör att ett verk uppfattas 

som kanoniskt genom att synliggöra de värderingar som åstadkommit detta. 

3.2 Didaktiska utgångspunkter 
En didaktisk utgångspunkt i resultat och analyskapitlet (se vidare kapitel 5) är 

Malmgrens termer kring de olika ämnessyner man kan applicera på svenskämnet: 

färdighetsämne, litteraturhistoriskt bildningsämne och erfarenhetsämne, presenterade i 

Svenskundervisning i grundskolan, publicerad första gången 1988. Jag använder mig i 

denna uppsats av andra upplagan från 1996. Malmgren för resonemanget genom att 

presentera tre exempel ur tre olika läromedel vilka alla behandlar respektive ämnessyn. 

Malmgrens första exempel behandlar stolpmanuskript vid muntliga föredrag och 

demonstrationer av olika föremål där det ”primära innehållet i exemplet är färdigheten 
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att demonstrera med hjälp av ett stolpmanus” (1996:78). Utifrån detta exempel kan man 

se svenska som ett färdighetsämne. 

Malmgrens andra exempel handlar om Verner von Heidenstam och Malmgren visar 

med exemplet hur läromedelsförfattarna valt att presentera ett ”urval upplysningar” om 

författarens liv som sedan kopplas samman till de texturval som presenteras vilket gör 

att ”författaren bakom texterna lyfts fram genom presentationen” (Ibid). Malmgren 

menar att exemplet visar på att kan man tala om svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne.  

Malmgrens tredje exempel behandlar ett läromedel som tar upp dikter skrivna av 

elever utifrån sin vardag. Exemplet visar att undervisningen skall komma att handla om 

elevernas sökande efter de tidigare generationernas fritidserfarenheter och jämföra dem 

med sina egna erfarenheter. Malmgren menar att exemplet belyser ”elevernas egna 

erfarenheter (s k direkta erfarenheter som eleverna kan tänkas ha) och historiska 

erfarenheter (s k indirekta erfarenheter som eleverna inte har själva, erfarenheter som är 

annorlunda än deras egna)” och således kan man tala om svenska som ett 

erfarenhetsämne (Ibid). 

 

4 Metod 
För denna jämförande studie har jag valt en kvalitativ metod. Mitt empiriska material 

består av mejlsvar från sju lärare som behandlar fem frågor, sammanställda efter såväl 

relevans för yrkesverksamheten och ämnesområdet som utifrån de begrepp och 

frågeställningar jag ovan har redogjort för.  

4.1 Avgränsningar och presentation av informanterna 
Jag valde gymnasier i en mellanstor ort i södra Sverige och de medverkande lärarna i 

studien kallar jag hädanefter informanter. I syfte att följa de forskningsetiska reglerna 

(se Internetkälla 5) har jag gett informanterna påhittade namn: Olof, Andreas, Cecilia, 

Emelie, Katarina, Lisa, Martin.  

4.2 Metodkritik och försvar av metod 
Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson inleder Kvalitativ metod och vetenskapsteori med 

att konstatera att ”Målsättningen med kvalitativ analys föreslås vara att identifiera ännu 

icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med 

avseende på variationer, strukturer och processer” (1994:6). Jag valde den kvalitativa 

metoden eftersom målsättningen stämde väl överens med den jag arbetat fram för min 

studie då den svarar på frågorna: ”Vad innebär det? Vad handlar det om? Vad 
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kännetecknar denna händelse eller detta fenomen?”, frågor som Starrin & Svensson 

menar ligger till grund för kvalitativa studier (Ibid:23). Det jag ville upptäcka i studien 

var just de ovan nämnda variationerna och genom de frågor som informanterna 

besvarade, i sin helhet presenterade i den löpande texten i kapitel 5, fick jag stora 

möjligheter att upptäcka såväl likheter som skillnader. I mejlet bifogade jag en 

introducerande text där jag beskrev syftet med undersökningen och de fyra 

forskningsetiska principerna (se Internetkälla 5):  
Naturligtvis kommer du att förbli anonym och i enlighet med de forskningsetiska principerna 
på vetenskapsrådets hemsida kommer du i detta stycke att informeras om 
”informationskravet”, det vill säga att du som informant skall informeras om syftet med 
forskningen, ”samtyckeskravet”, det vill säga att du som medverkande själv bestämmer om 
och på vilket sätt du vill medverka i undersökningen, ”konfidentialitetskravet”, det vill säga 
att uppgifter om dig som medverkande kommer att vara konfidentiella (jag kommer 
exempelvis inte att skriva ut ditt riktiga namn eller din riktiga skola utan istället använda mig 
av fiktiva namn) och ”nyttjandekravet” som innebär att de uppgifter jag samlat in endast 
kommer att användas för detta forskningsändamål i enlighet med vetenskapsrådets 
föreskrifter (Ibid) 
 

Sju av trettiosju tillfrågade lärare tackade ja till min förfrågan om att medverka i min 

studie. Några svar har naturligtvis varit mer uttömmande än andra. Dock finner jag 

svaren tillräckligt lika men också olika för att kunna genomföra en jämförelse. Vad som 

hade kunnat ge extra tyngd åt slutsatserna hade varit att få fram informanter från fler 

skolor för som utfallet blev är endast tre olika skolor involverade. 

En aspekt som talar till tillvägagångssättets nackdel är att jag genom att inte 

genomföra intervjuer inte kunde ställa eventuella följdfrågor. Detta har jag erfarit som 

en nackdel vid tolkningen av svaren då jag ibland vela fördjupa mig i någon aspekt men 

på grund av metodens premiss inte kunnat göra det. Förmodligen hade detta kunnat 

förhindras om frågorna utformats annorlunda. I efterhand önskar jag exempelvis att 

fråga ett som berörde texturvalet inte innehållit exempel på olika faktorer som ligger till 

grund för den litteratur lärarna presenterar då jag genom att på förhand erbjuda möjliga 

svar styrt in informanterna på givna tankegångar. På samma vis är det med fråga två 

som behandlar centrala verk. Vidare har jag funderat på att fråga tre, fyra och fem som 

på olika sätt behandlar kanon alla innehåller följdfrågor vilket ibland gjort dem svåra att 

i efterhand bearbeta eftersom jag fått lägga mycket tid på att reda ut vilket svar som 

gäller respektive fråga. Som jag i avsnitt 5.5 kommer att återkomma till upplever jag 

också att frågan som berör kulturarv på många sätt är klumpigt formulerad, liksom den 

är svår att svara på då den består av fyra frågor.  

En aspekt gällande metod och material som jag menar försvårat tolkningen och 

bearbetningen av materialet berör den tidigare forskning jag lutat mig mot. Jag har i 
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denna studie inte använt mig av varken Stefan Lundströms eller Rita Felskis forskning 

(se avsnitt 5.1) och kan därför inte kommentera Martins svar på första frågan. Hade de 

perspektiven tagits i beaktande hade studien förmodligen kunnat visa på andra 

intressanta slutsatser då andra tolkningar kunnat göra av materialet. Anledningen till att 

dessa forskare inte tagits med är helt enkelt att jag vid tiden för mejlkontakten med 

informanterna inte kunde vänta in svaren eftersom jag påbörjat uppsatsen något senare 

än planerat varpå jag beslöt mig för att påbörja och sammanställa tidigare forskning och 

teori innan jag bearbetade materialet. 

I mejlkontakten med lärarna framgick det också vilket program de undervisade på 

men eftersom jag i studien inte fokuserar på den aspekten har jag sållat bort den 

informationen i bearbetningen av materialet. Jag återknyter dock till det i slutet av 

kapitel 6 när förslag på vidare forskning i ämnet ges. 

Avslutningsvis en reflektion kring studiens validitet. Att jämföra genusaspekten hade 

varit intressant men det knappa antalet informanter hade inte kunnat tolkas som 

representativt för könen då studien helt enkelt är för liten i sin omfattning. Därmed inte 

sagt att studien är representativ för svensklärare överlag då min studie endast baseras på 

vad sju gymnasielärare i svenska har fått redogöra för. Det är dock min förhoppning att 

studien visat på tillräckligt intressanta likheter och skillnader med relevans för 

yrkesverksamheten.  

 

5 Resultat och analys 
Föreliggande analys är disponerad i fem delar vilka alla behandlar de svar jag fick från 

informanterna. Rubrikindelningen är gjord efter de områden respektive fråga behandlar 

och varje del inleds med frågan, markerad med fetstil. När jag har citerat informanterna 

finns det ingen källa angiven utan sammanhanget får avgöra vilken informant det är 

fråga om.  

5.1 Texturvalet 
Vilka faktorer ligger till grund för den litteratur du presenterar i klassrummet? 

(Det kan exempelvis vara tidsfaktorer, elevgruppen, klassuppsättningar i romaner 

och antologier på skolan, kollegors rekommendationer, styrdokument, ditt 

personliga intresse, din kunskap och din utbildning), men nämn gärna någon 

annan som jag kanske inte har tänkt på och belys gärna så utförligt som möjligt på 

vilket sätt faktorerna påverkar din undervisning.   
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Olof menar att styrdokumenten är avgörande och då främst det centrala 

ämnesinnehållet i respektive svenskkurs, samt kunskapskraven. Vidare är det 

elevgruppen som styr, både i den bemärkelse att Olof själv känner dem tillräckligt väl 

för att veta vad som fungerar samt att eleverna själva får välja romaner utifrån ett visst 

arbetsområde. Det förefaller således som om Olof ansluter sig till det som Malmgren 

benämner som ”erfarenhetsämne” (1996:78) eftersom eleverna genom sina egna 

erfarenheter får vara med och utforma undervisningen. 

Andreas säger sig lägga stor vikt allmänbildningsidealet men eftersom han inte 

preciserar det vidare tolkar jag det som en indirekt hänvisning till de kanonklassade 

verken och därmed ansluter han sig till de lärare som ser svenska som ett 

”litteraturhistoriskt bildningsämne” (Ibid). Vidare är det klassens och hans eget intresse 

som styr i kombination med de alternativ jag själv ställt upp i anslutning till frågan.  

Cecilia hänvisar till aktuella samhällsfrågor och till temastudier, det vill säga hon 

väljer litteratur efter vad eleverna kan komma att konfronteras med utanför skolans 

värld men också i andra kurser när hon arbetar ämnesövergripande tillsammans med 

sina kollegor. Därav kan man säga att hon ser svenska som ett ”erfarenhetsämne” (Ibid). 

God hjälp får hon även av skolans kontaktperson på Stadsbiblioteket som kan 

presentera litteratur för eleverna. Sammantaget visar det på att Cecilia, på ett mycket 

tydligt, sätt integrerar litteraturen med andra delar i elevernas vardag. 

Emelie utgår alltid från att eleverna ska lära sig något och hon exemplifierar med: 

”personlig utveckling, utveckling av förmågan till analytiskt tänkande och analys av 

berättarteknik” vilket gör att jag tolkar hennes ämnessyn som ett ”färdighetsämne” 

(Ibid). Vidare betonar hon att eleverna måste lära sig något om ”kända litterära verk” då 

läsningen ska vara ”bildande”. Därmed ansluter hon sig också till de som ser svenska 

som ett ”litteraturhistoriskt bildningsämne” (Ibid).  

På IB väljer Emelie från en lista med författare där hon av hennes svar att döma tar 

extra hänsyn till att verket måste lämpa sig för det sätt det ska examineras på. Det måste 

kanske vara rikt på berättarteknik, eftersom de just har arbetat med det i teorin. För 

Emelie är det ”självklart” att ta hänsyn till sin egen kunskap och utbildning men hon ger 

inget exempel på hur det ter sig i praktiken. Emelie tillämpar alltid det hon kallar ”styrd 

läsning”, det vill säga att hela klassen läser samma verk och hon poängterar att både 

innehåll och form är aspekter som tas upp under lektionstid. Hon visar på hur 

tidskrävande arbetet med att ta in ny litteratur är genom att ge den ungefärliga 

tidsberäkningen om 50 timmars förberedelsearbete på varje verk. Eftersom jag, på 
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grund av min metod, inte hade möjlighet att ställa följdfrågor kan jag inte säga något 

mer gällande tidsaspekten men det förefaller något orealistiskt att ett för henne säkert 

redan känt verk skulle ta 50 timmar att förbereda. Hade jag genomfört en intervju hade 

svaret säkert blivit annorlunda presenterat. Emelie avslutar med en reflektion kring 

skillnaden mellan Sverige och andra länders sätt att arbeta med litteratur då hon på en 

IB-utbildning i Berlin för några år sedan insåg att styrd läsning ”var en självklarhet i 

många länder medan vi i Sverige låter eleverna välja böcker, arbeta själva med dem och 

redovisa i grupp etcetera”. Denna aspekt är intressant ur jämförelseperspektiv men kan 

inte ytterligare kommenteras eftersom Emelie är den enda i mitt material som har 

erfarenhet av att undervisa på IB.  

Katarina menar att styrdokumenten utgör en ram för hennes litteraturval. Utöver det 

menar hon att tillgången på texter viktiga i valet och då förmodar jag att hon menar 

skoluppsättningar av romaner men det kan också handla om att vissa texter på grund av 

deras kanoniserade status helt enkelt är mer lättillgängliga än andra. Vidare lyfter hon 

fram vilken syn hon själv har på sitt ämne som en viktig faktor för undervisningen. Sett 

som ett ”bildningsämne” blir det naturligt att presentera klassikerna. Om hon däremot 

ser på ämnet som ett ”färdighetsämne” (Ibid) kanske ”inte just frågan om VAD de läser 

är så viktig utan ATT de läser”. Själv har Katarina lagt mest vikt vid ATT de läser men 

efterhand som hon ”blivit bättre på att undervisa i olika läsförståelsestrategier” har hon 

vågat utmana både sig själv rent pedagogiskt och eleverna med ”mer läsning från en 

mycket större repertoar”. Det hade naturligtvis varit intressant att veta vad som 

inkluderats och hur den pedagogiska utmaningen sett ut i praktiken men eftersom jag 

hade möjlighet att ställa följdfrågor kan dessa aspekter inte kommenteras ytterligare. 

Vad som går att fastställa är att hon främst ser svenska som ett ”färdighetsämne” (Ibid) 

även om hon som ovan nämnt även ger exempel på annan ämnessyn. 

Lisa inleder sitt svar genom att hänvisa till målet med ökad läsförmåga hon och 

hennes kollegor arbetar med på programmet, vilket har lett till skapandet av 

ämnesövergripande och metodvalda projekt. Hon exemplifierar med att de i årskurs 1 

arbetar med läsning utifrån tema och då styr kunskapskraven. Utifrån det har hon och 

svensklärarna på skolan valt olika titlar som används i samma tema. Valet för upplägg 

är bokklubb där eleverna får prata om sin läsupplevelse utifrån kunskapskraven. Ett 

annat mål är ökad ordförståelse och läsförmåga. Titlarna är vanligt förekommande 

ungdomstitlar som de vet tilltalar eleverna. Om eleverna vill läsa en specifik titel brukar 

skolan köpa in en bokklubbsuppsättning av den titeln med kravet att det skall passa 
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temat. I åk 2 har de under höstterminen en bokklubb där eleverna, i samband med ett 

besök på Stadsbiblioteket, själva får välja litteraturen efter att ha fått titlar föreslagna av 

bibliotekarierna. Syftet med bokklubben menar Lisa är att öka ordförrådet, 

läshastigheten, läsförmågan och förmågan att diskutera litteratur och är alltså ett 

exempel på hur svenskan i första hand ses som ett ”färdighetsämne” (Ibid).  

På våren deltar hon i ett ämnesövergripande projekt tillsammans med lärarna i 

samhällskunskap. Ett exempel på ett sådant projekt är genren samhällskritiska deckare. I 

svenska 2 kommer de att utgå från genren utifrån litteraturhistoriska epoker medan de i 

samhällskunskap 2 kommer att diskutera “den samhällskritiska texten” och eleverna ska 

en skriva rapport om samhällsfrågan. Det förstnämnda skulle kunna tolkas som att 

svenska ses som ett ”litteraturhistoriskt bildningsämne” (Ibid) medan eleverna, under 

förutsättning att det är en debatt de kan relatera till utifrån egna erfarenheter, genom 

samarbetet med samhällskunskapen får möta svenskan som ett ”erfarenhetsämne” 

(Ibid). Vidare nämner Lisa, som avgörande faktorer: befintliga klassuppsättningar, tips 

från engagerade föreläsningar, elevernas egen läslust och vilka titlar som 

läromedelsförfattare nämner i sina läromedel.  

Martin inleder sitt svar med att han utgår från elevgruppen, tiden, de 

klassuppsättningar och antologier som finns att tillgå men också från personliga 

preferenser och styrdokument. Han lyfter särskilt fram den vidareutbildning han 

genomgick de senaste två åren, då han fördjupade sig i litteraturens funktion i 

svenskämnet och hur den förändrats sedan 1965. I och med en diskursanalys av 

begreppet ”det allmänmänskliga” blev det för Martin tydligt att kanonbegreppet är 

väldigt problematiskt då ”det såklart faller sig naturligt att man som svensklärare faller 

tillbaka på den litteratur man känner till (inte minst via kurslitteratur i 

litteraturvetenskap) och de antologier, litteraturhistorier och klassuppsättningar av texter 

som finns”.  

I Martins svar kan man tydligt se kopplingen till Skolverkets bruk av ”det 

allmänmänskliga” (se vidare avsnitt 1.5) samt till Brinks reflektioner kring 

”nedsippringen” från högre utbildning till grundskolan (se vidare avsnitt 2.1.5). Martin 

anser det tydligt att ”vi idag har ett stort glapp/hål när det kommer till vad ’det 

allmänmänskliga’ implicerar, det vill säga att ställa sina erfarenheter mot andras 

erfarenheter och vidga perspektiv, en funktion som GY2011 betonar”. För Martin tycks 

det innebära att man idag inte har samma eurocentriska perspektiv på litteratur och 

kanon som man tidigare haft och det ställer stora krav på lärarnas förmåga att göra ett 
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mer relevant och genomtänkt urval. Han betonar att det framförallt är en arbetsbörda 

som svensklärarna själva inte mäktar med parallellt med sin undervisning.  

Vidare måste man enligt Martin fundera över ”andra mediers” roll när det kommer 

till det berättade. Film och bild är aspekter som kan knytas till berättande i 

skönlitteratur, men det finns också andra typer av berättande. Han refererar i detta 

sammanhang till Stefan Lundströms forskning kring begreppet ”narrativ kompetens”, 

som enligt Martin blir ett sätt att vidga litterär kompetens, och han menar att följden blir 

att litteraturundervisningen kanske måste förändras och ta till sig andra 

berättandeformer. Martin tar i urvalet också hänsyn till litteraturens funktion och tar då 

avstamp i Rita Felskis fyra punkter (igenkänning, hänförelse, kunskap och chock) där de 

didaktiska frågorna varför, hur och vad ställs i relation till läsningen. Jag har i denna 

studie inte använt mig av varken Lundström eller Felski och kan därför inte 

kommentera detta ytterligare men som jag tidigare nämnt i metodkritiken hade de 

perspektiven förmodligen gett studien intressanta infallsvinklar då andra tolkningar 

hade kunnats göra av materialet. Jag vill dock inte ta bort delar av Martins svar enbart 

för att det inte passar in i min studie med avseende på tidigare forskning och teori utan 

ser detta som en del av den kvalitativa metodens premisser då man helt enkelt får 

använda sig av det utfall man får och arbeta med det på bästa sätt.  

Avslutningsvis kan man konstatera att det genom Martins så breda och resonerande 

svar är svårt att klargöra vilken ämnessyn han representerar. Martin är den lärare, som 

utan att nämna det, knyter an allra starkast till styrdokumenten i denna fråga då 

berättande i olika slags medier är ett av de centrala innehållen i nästintill samtliga 

kursplaner i svenska för gymnasiet (se vidare avsnitt 1.5). Sammanfattningsvis har det 

således framgått att informanterna ofta lutar sig mot flera sätt att se på ämnet. 

5.2 Definitionsfrågan: centrala verk = klassiker? 
Vad läser du in i begreppet centrala verk i kursplanen för svenska? (Upplever du 

exempelvis att det är synonymt med en slags litterär kanon?) 

Den ovanstående frågan behandlar med andra ord vad ordet centralt betyder i 

centrala verk. Skolverket är som tidigare nämnts (se vidare avsnitt 1.5) inte helt tydliga i 

sin begreppsanvändning och det synliggörs när de olika informanterna ger sin syn på 

saken.  

Olof upplever det som något diffust och menar att varje lärare själv måste definiera 

detta. Andreas anser det i någon mån vara kopplat till litterär kanon och understryker att 

det i så fall måste sättas i relation till samtida ideal. Cecilia säger sig inte fästa så 
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mycket vikt vid dessa ord, ”förutom om de på något sätt skulle tillföra att eleverna 

förstår andra verk eller samhälls-/kulturfenomen i ett vidare perspektiv”. Hon 

exemplifierar med att svårigheten att inte beröra Homeros och Strindberg ”eftersom 

deras påverkan på språk/kultur/litteratur etc. har varit så betydande”. Emelie svarar kort 

att det för henne är synonymt med klassiker. Katarina menar att centrala verk är ”verk 

som lämnat avtryck i historien” och följaktligen kan man finna dem i 

litteraturhistorieböckerna och i antologierna. Lisa svarar att det är ”verk som säger 

mycket om den tidsepok då de skrevs”. Martin upplever att författarna till 

styrdokumenten inte riktigt har bestämt sig: ”Någon tänker sig sannolikt en slags 

västerländsk kanon men samtidigt kombinerar man detta med luddiga begrepp som ’det 

allmänmänskliga’, som tycks implicera en politisk vinklig åt det nyliberala hållet”. Det 

synliggörs enligt Martin vid en jämförelse mellan 70-talets styrdokument för 

svenskämnet och dagens aktuella styrdokument. Om detta kan jag inget säga eftersom 

jag i min uppsats inte studerat skillnader över tid. Vidare kan jag genom vald metod inte 

ställa följdfrågor men jag vill ändå låta Martins resonemang vara kvar eftersom det är en 

del av mitt material.  

Som titeln på avsnittets rubrik har en av informanterna, Emelie, angett klassiker som 

synonymt med centrala verk. Olof är, liksom Martin inte riktigt klar över vad 

Skolverket menar. Andreas och Martin kopplar centrala verk till kanoniserade verk och 

Andreas poängterar att verken måste vara kopplade till samtiden, till skillnad från 

Katarina och Lisa som betonar den historiska anknytningen av verken. Cecilias svar är 

som ovan angett väldigt brett och här hade det varit intressant att få hennes resonemang 

än mer utvecklat för som det är nu är det svårt att veta vad hon egentligen menar med 

sitt svar. Sammanfattningsvis verkar samtliga informanter vara överrens om att 

utrymmet för tolkningar av begreppet centrala verk är stort och således är begreppet 

svårt att definiera. 

5.3 Kanon i skolan 
Hur ser du på begreppet kanon i litteraturundervisningen? Existerar det en 

sådan? Är den fast eller rörlig? 

Olof är övertygad om att en ”tyst kanon” existerar då det inte finns någon skriven 

sådan. Han menar att alla gymnasieelever, oavsett program, på ett eller annat sätt 

kommit i kontakt med Shakespeare eller Strindberg under svensklektionerna. 

Läromedlen och traditionen har således stort inflytande. Andreas uttrycker samma tanke 

som Olof. Cecilia har erfarit att den gamla synen på kanon mer och mer försvinner. Hon 



  
 

21 
 

menar att dagens svensklärare hellre betonar genusperspektiv och författarskap från 

andra kulturer i syfte att ”vidga vyerna för vad som är god litteratur till skillnad mot 

förr, då det fanns författare som varje bildad elev skulle ha kännedom om”. Liksom 

kanonkritikerna (se avsnitt 2.1.4) påpekar Cecilia att dessa val av författare var ”något 

snedfördelade i fråga om just mångfald gällande ex. etnicitet och kön” och därför 

försöker hon lyfta fram just de aspekterna i sin egen undervisning. Emelie ger också 

uttryck för att en tyst kanon finns och betonar att hon i sin tidiga lärargärning var för 

införandet av en formell kanon. Hon betonar dock att hon idag ”tveklöst” är emot ett 

införande av en formell kanon eftersom det inte skulle fungera i en ”så politisk skola 

som den svenska”. Hon menar att det bara skulle bli ”hbtq-litteratur och arabisk 

litteratur, kanske lite romsk också” och avslutar svaret med att betona att hon varken är 

SD-anhängare eller rasist.  

Katarina hävdar att kanon vidgats mer på senare år och exemplifierar med kvinnors 

och utomeuropeiska författarskaps inträden i kanonen, också ur ett historiskt perspektiv. 

Lisa menar att kanon är rörlig men att vissa författarskap är så förankrade inom sin epok 

att man helt enkelt inte kan flytta på dem. Hon exemplifierar det genom att konstatera 

att det inte går att beröra antiken utan att tala om Sapfo eller renässansen utan att beröra 

Shakespeare. Martin anser att en kanon finns men att den både är fast och rörlig då det 

ligger något naturligt i att man kretsar kring ett urval av verk och att de återkommer hos 

flera lärare ”av olika skäl”. Han betonar vikten av att medvetandegöra sig om de 

bakomliggande processena och samtidigt fundera på hur man hanterar läraruppdraget 

och tillfogar texter från världslitteraturen till dessa. Han ställer frågan: ”Om vi inte gör 

det, följer vi styrdokumenten då?”. Även här hade det varit värdefullt att få ställa en 

följdfråga på det bearbetade materialet eftersom jag inte är helt säker på vilken av 

frågorna han egentligen syftar på i sitt svar men eftersom metoden jag valt inte tillåter 

det i efterhand får jag helt enkelt låta Martins intressanta fråga tala för sig själv. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera alla informanter upplever att en ”tyst” 

kanon existerar i svensk skola, även om Cecilia och Katarina, menar att den håller på att 

luckras upp. Den som är mest mån om att förhålla sig kritisk till denna informella kanon 

är Martin och det hade varit mycket intressant att ta del av de ”olika skäl” han anser 

ligga till grund för varför urvalet ser ut som det gör. Avslutningsvis vill jag återknyta till 

avsnitt 4.2 där jag redogjorde för hur frågornas utformning på många sätt komplicerat 

bearbetningen av materialet men också styrt in informanterna på olika tankegångar 

genom att de innehållt följdfrågor. Formuleringen av frågan ger således möjlighet till 
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olika tolkningar och utfallet hade säkert blivit annorlunda om jag varit mer specifik i 

designen av frågan. 

5.4 Kanon som frihetsberövare eller kanon som läsfrämjare? 
Bör kanon, om den skulle införas, vara väldigt reglerad som i Danmark med 

tydliga direktiv om vilka verk som danska elever skall ha läst under sin skoltid 

eller skulle en kanon inskränka på en lärares frihet i klassrummet? Tror du att 

införandet av en kanon skulle kunna främja läsintresset hos eleverna för de 

specifika författarna eller tror du att den påtvingande lässituationen skulle få 

eleverna och dig som lärare att bli negativt inställda? 

Olof ser både för och nackdelar med införandet av en kanon i dansk modell men flest 

fördelar. Han ser kanon som en möjlighet att ”bevara ett gemensamt kulturarv” och att 

garantera att eleverna kommer i kontakt med ”centrala och klassiska verk”. Vad som 

talar till dess nackdel är enligt Olof svårigheterna för vem som skulle göras ansvarig för 

arbetet och på vilka grunder verken valts ut. Andreas säger sig vara för införandet av en 

kanon i dansk modell, även om följden skulle kunna bli att eleverna och för den delen 

lärarna kan komma känna sig mindre fria och mer påtvingade en viss litteratur. 

Cecilia är i viss mån positiv till en lagstadgad kanon. Det beror på om hela kanon 

skulle vara fastställd. Hon menar att ”en viss individuell frihet i vilka verk/författare 

som man vill undervisa om, ger en mer entusiastisk lärare” som i sin tur kan göra så att 

elevernas intresse för litteratur väcks. Detta kan tydligt kopplas till det i avsnitt 2.1.5 av 

Lundahl förda resonemang om ”kanon som en sorteringsmaskin” då hon också pekade 

på hämmandet av kunskapsutvecklingen (2009:30). Cecilia menar också att det för 

allmänbildningens skull kanske vore bra om en del av kanon vore fastställd.  Hon anser 

dock att det finns en fara i att en kanon är ”fast” i formen då det skulle begränsa 

möjligheten för nya författare och intressanta verk ”att få vara en del i det viktiga 

samtalet kring litteratur”. Det framgår således, av ordvalet ”kanske”, att Cecilia inte har 

bestämt sig huruvida hon tycker att en formell litterär kanon behövs. Emelie hänvisar 

till sitt svar i föregående fråga och ställer sig således inte positiv till en lagstadgad 

kanon då hon menar att det skulle få motsatt effekt till det klassiska bildningsideal hon 

håller så högt. Något som det av hennes föregående svar att bedöma inte går att 

upprätthålla i dagens svenska skola. 

Katarina tror att en formell litterär kanon vore bra, men hon tror inte på 

detaljstyrning. I syfte att främja en mer likvärdig undervisning kunde det finnas en lista 

på verk man kan välja mellan. Vad en kanon i hennes mening skulle kunna avhjälpa är 
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att en lärares särintressen styr undervisningen och hon ger följande exempel: ”Att en 

lärare t.ex. säger till sina elever i åk 3 att hon är så jäkla trött på Strindberg ’så honom 

hoppar vi’ tycker jag är oacceptabelt”. Katarina exemplifierar med Strindberg som hon 

menar är ”en författare som skrivit centrala verk, det vill säga verk som gjort avtryck i 

historien, och då kan man inte hoppa över dem”. Hon tror däremot inte att kanon skulle 

påverka elevernas läslust utan där är lärarens didaktiska kunskaper i läsförståelse helt 

avgörande.  

Lisa är emot ett införande av en lagstadgad kanon då det skulle hämma elevernas 

läslust men även en lärares möjligheter att lägga upp sin undervisning mot respektive 

programs examensmål. Hon belyser det med att ”de ämnesövergripande projekten ser 

helt annorlunda ut för naturvetarprogrammet än vad det gör på 

samhällsvetarprogrammet”. Här hade det varit intressant att ställa frågan varför de ser 

annorlunda ut. Beror det ämnets karaktär, olika examensmål eller av tradition i 

arbetslaget? Detta är en negativ aspekt av den metod jag valt, men också en premiss att 

ta i beaktande. 

Martin eftersträvar ”ett antal specifika urvalsprinciper” och framhäver vikten av 

såväl lärarens som elevens förståelse av varför vissa texter valts ut. Är det fråga om ett 

mästerverk, ett nationalepos eller bara texter som blivit kända av olika anledningar? För 

att uppnå detta hoppas Martin på nya antologier och litteraturhistorier som 

problematiserar litteraturen utifrån flera perspektiv. Ett läromedel i den andan är enligt 

Martin Världens litteraturer – en gränsöverskridande historia, som han kom i kontakt 

med i samband med universitetsstudier i litteraturvetenskap och som han ofta 

återkommer till.  Detta är ytterligare ett exempel på den koppling mellan högre studier 

och grundskola i form ”nedsippring” som jag genom Brink ventilerat i avsnitt 2.1.5. 

(2006:32). 

Två av informanterna, Emelie och Lisa, visade sig vara helt emot en kanon av dansk 

modell, medan både Andreas och Katarina är klart positiva även om Andreas visar på 

nackdelar och Katarina poängterar att alltför mycket detaljstyrning inte är bra. Olof och 

Cecilia ser båda för och nackdelar, men Olof är den som ser mest fördelar. Martin vill 

inte uttala sig i termer av kanon, utan hänvisar till ”urvalsprinciper”. Hans resonemang 

om att antologierna borde ”problematisera litteraturen från flera perspektiv” menar jag 

kan kopplas till Spivaks argumentering för ett närmande över disciplingränserna (se 

avsnitt 3.1).   
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5.5 Kulturarv, gemensamma referensramar och det mångkulturella 
samhället 
Hur ser du på begreppet kulturarv i relation till kanon? Kan en kanon göra så att 

elever som inte har Sverige som sitt hemland kan känna sig exkluderade i 

undervisningen då det kulturarv som räknas som det gemensamma inte är deras 

eller kan det snarare vara tvärtom att en kanon kan göra så att dynamiska 

diskusisoner om litteratur kan uppstå i klassrummet? I så fall på vilket sätt? Hur 

kan läraren dra nytta av det mångkulturella samhället när han eller hon 

presenterar litteraturen? 

Inledningsvis vill jag nämna att denna fråga är klumpigt formulerad och jag hade 

önskat en annan, mer nyanserad men i efterhand har jag varit konsekvent med att inte 

ändra på de formuleringar informanterna hade att beakta då de hade haft för stor 

inverkan på bearbetningen av materialet. 

 Olof menar att en kanon inte bara bör innehålla svenska verk utan verk som 

behandlar det centrala innehållet i ämnet svenska. Vidare menar han att en kanon med 

fördel kan vara rörlig i den mån läraren inte behöver luta sig mot ett visst antal böcker 

utan kan välja fritt beroende på klassammansättningen etcetera. Han poängterar med 

hänvisning till styrdokumenten att det ingår i svensklärarens uppdrag att behandla verk 

skrivna av såväl män som kvinnor och samtidigt knyta an till det mångkulturella 

samhället. Andreas tycker att frågan är konstigt ställd och menar att det är en 

självklarhet att behandla det svenska kulturarvet då ”elever som bor här och går i skolan 

gör väl det i Sverige” vilket således leder till ett svenskt kulturarv. Vidare påpekar han 

att kulturarvet är under ständig utveckling och förändring. Även här hade jag velat ha ett 

betydligt ”matigare” svar men det går inte att få i efterhand på grund av 

tillvägagångssättets begränsningar. Cecilia hänvisar till sitt svar i föregående fråga och 

är alltså mån om lärarens frihet när det handlar om att presentera litteratur och på sätt 

skapa dynamik i klassrummet. Samtidigt vill hon värna om allmänbildningen, utan att 

för den sakens skull inskränka på nya författarskaps inträde.  

Emelie eftersträvar modiga lärare som vågar lyfta fram det svenska kulturarvet igen 

Hon menar att ”människor vill ha det och när samhället försöker radera vårt kulturarv 

uppstår situationer som den med Sverigedemokraterna”. I Emelie svar är 

generaliseringen påtaglig och vilka dessa människor är hade varit intressant att ta del av 

i en följdfråga men det går som ovan nämnt inte att få i efterhand. För Emelie är 

förmedlingen av vårt kulturarv, och då menar hon ”naturligtvis hela arvet från antiken, 

den västerländska civilisationen med antiken, upplysningens tankar och så vidare”, 
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oerhört viktigt för integration och för ett civiliserat fungerande samhälle i allmänhet. 

Detta knyter an till syftet med Wikströms förslag på en formell kanon som tidigare 

tagits upp i avsnitt 1 och i avsnitt 2.1.4.  Det är för Emelie en självklarhet att man ska ta 

in andra perspektiv och hon ställer frågan: ”Ingår inte det i ’det västerländska 

kulturarvet’ att göra det? (jfr hellenismen t.ex.)”. Kulturarvsfrågan behöver enligt 

Emelie inte alls vara exkluderande och hon lyfter fram en IB-elev, en flicka från Irak 

som varit i 

Sverige bara några år men som ändå presterade bäst på en examination om Fröding.  

Detta, menar Emelie, beror på att ”flickan är såväl begåvad som ambitiös” men också på 

att ”en klassiker behandlar allmänmänskliga känslor och företeelser”. Vidare menar 

Emelie att ett mångkulturellt klassrum kan leda till intressanta diskussioner vid verk 

som Mörkrets hjärta, men som hon uttrycker det, ”man ska inte glömma att det också 

kan vara väldigt känsligt att diskutera vissa saker och allt har vi lärare inte kunskap 

om”. Hon pekar på svårigheten att ”leda och balansera vissa diskussioner på ett lämpligt 

sätt” då lärare inte ”vet allt om hela världen och kan/ska inte avgöra vad som är rätt eller 

fel alltid”. Av citatet framgår det att Emelie är medveten om hur komplex frågan om 

kulturarv kan bli men att den inte behöver bli det per automatik.  

Katarina ställer sig mot bakgrund av den bok hon just läst, Gunilla Molloys Selma 

Lagerlöf i mångfaldens klassrum, frågande till huruvida vi kan hantera den somaliska 

flickans fråga om varför trollungen är svart i Selma Lagerlöfs Bortbytingen. Molloys 

bok är en redogörelse för ”hur olika lärare läser olika verk av Selma Lagerlöf i klasser 

med upp till fjorton olika nationaliteter” och Katarina vill med exemplet visa på att det 

genom ”duktiga lärare skapas dynamiska diskussioner”.  Hon menar att det finns ett 

svenskt, ett europeiskt och ett afrikanskt kulturarv att ta hänsyn till men med tanke på 

att vi befinner oss i den svenska skolan måste vi få tala om det svenska kulturarvet.  

Lisa tror som ovan nämnts inte på fast kanon. Hon tror heller inte att litteraturen i sig 

kan exkludera, utan vad som ligger till grund för de dynamiska samtalen är helt 

beroende av lärarens val av metod, på vilket sätt texten angrips och på den pedagogik 

som används i klassrummet.  Det mångkulturella samhället ses av Lisa som en tillgång 

men hon redogör inte för varför det förhåller sig så. Vidare menar hon att en lärare 

”alltid bör anpassa sig efter den grupp som ska läsa litteraturen för tillfället och de 

utmaningar den gruppen har” men hon ger inget konkret exempel på hur det kan se ut. 

Martin hänvisar till sitt svar i föregående fråga men lägger stor vikt vid att se det som 

”ett gyllene tillfälle att tillfoga litteratur som vidgar perspektiv och representerar andra 
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delar av världen och försöker identifiera (om det går) allmänmänskliga och särskiljande 

erfarenheter”. För Martin är kanon i sig ”inte katalysatorn för diskussionerna”, utan allt 

handlar om väl valda texter och problematiseringen av dem och de eventuella relationer 

man kan spåra dem emellan utan att begränsa sig till varken tid eller rum. 

Olof är återigen den som mest hänvisar till styrdokumenten och liksom Emelie och 

Lisa menar han att kanon i förhållande till kulturarv inte alls behöver vara exkluderande. 

Emelie och Andreas är de som har starkast åsikter kring kulturarvet och det gestaltas 

bland annat i Andreas ordval ”självklarhet” och Emelies strävan efter ”modiga” lärare, 

medan Katarina är mer blygsam men ändå tydlig i sin inställning till att det svenska 

kulturarvet måste få behandlas i svensk skola. Cecilia resonerar öppet kring såväl denna 

som föregående fråga och det beror möjligen på frågornas utformning, något som jag 

återkommande visat på har haft betydelse för hur resonemangen i mejlssvaren förts och 

sedan bearbetats. Lisa betonar att det mångkulturella samhället är en fördel i 

klassrummet men hon belyser inte på vilket sätt medan Emelie betonar att även om just 

den internationella spridningen i klassrummet kan föda intressanta diskussioner kan det 

vara svårt att som lärare förhålla sig till ledarrollen av en bland ganska känslig situation. 

Däremot påtalar hon, liksom Katarina, att det många gånger är lärarens sätt att angripa 

stoffet som gör de dynamiska diskussionerna möjliga och Martin poängterar återigen att 

det handlar om hur läraren väljer att problematisera stoffet. 

 
6 Slutdiskussion 
För att knyta ihop uppsatsen finner jag det relevant att i denna diskussion än en gång 

återvända till syfte och frågeställningar, tidigare forskning och teoretiska ansatser 

liksom den kvalitativa metodens premisser. Avslutningsvis kommer jag även att beröra 

studiens relevans för yrkesverksamheten och ämnesområdet och ge förslag på vidare 

forskning. 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur sju svensklärare på 

gymnasiet ser på och förhåller sig till begreppet kanon i svenskundervisningen med 

avseende på val av litteratur i litteraturundervisningen. Syftet var också jämföra lärarnas 

resonemang genom att identifiera likheter och skillnader mellan hur dessa lärare 

förhåller sig till en informell respektive formell kanon. Till min hjälp hade jag tre 

frågeställningar: Vilka faktorer ligger bakom dessa sju lärares val av litteratur i skolan? 

Vad skiljer och förenar dessa sju svensklärare i synen på och relationen mellan 

begreppen kanon, klassiker och kulturarv i deras litteraturundervisning? Hur kan man 
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koppla lärarnas resonemang till styrdokumenten gällande centrala verk/centralt 

innehåll? Den tidigare forskningen kring kanon som uppsatsen fokuserat på har 

behandlat såväl historiska som samtida aspekter på begreppets komplexitet. Kopplingar 

till det didaktiska forskningsfältet har gjorts, såväl i teorin som i praktiken. Det 

postkoloniala perspektivet liksom Culture studies har i teorikapitlet relaterats till 

kanonbegreppet liksom exempel på olika ämnessyner getts.  Den kvalitativa metodens 

premisser har jag förhållit mig kritisk till och gett exempel på när jag tycker att den varit 

till min nackdel och det har framförallt handlat om att jag inte kunnat få ställa de 

följdfrågor jag velat för att bättre förstå vad lärarna menat. 

Sammanfattningsvis visar svaren från informanterna att det finns såväl en oro och ett 

motstånd kring en formell kanon samtidigt som det framkommit ett flertal positiva 

aspekter av en formell kanon.  

Mycket av den ovan nämnda oron grundar sig på lärarnas inställning till att en alltför 

styrd läsning skulle minska lärarens engagemang och förmåga att skapa sina lektioner 

utefter vad målen med kursen är, men kanske framför allt på att kravet att eleverna ska 

läsa vissa böcker hamnar för mycket i fokus istället för orsaken till varför de skall läsa 

just dessa verk. Som tidigare nämnts menar Jönsson m.fl. att ”Rösterna mot kanon 

handlar om en inskränkning av lärares och elevers självbestämmanderätt, och om hur 

unga människor bäst fostras till demokratiska medborgare” (2008:13). Att de svenska 

lärare som motsätter sig en kanon av dansk modell främst gör det på grund av ”det 

politiska beslutet” har jag också funnit belägg för i min studie eftersom lärarna själva 

pekar på rädslan för det politiska beslutet (Ibid:14). De som dock är för en kanon talar 

om ”en gemensam kulturell plattform” där kulturarvet förvaltas samtidigt som elevernas 

kunskaper i litteraturhistoria ökar (Ibid:14). Vad som också framgått är att personliga 

preferenser har en framträdande roll i upplägget för undervisningen och en del lärare har 

därför gett uttryck för att en formell kanon skulle kunna ge en mer likvärdig utbildning. 

Den informella kanon varierar antagligen mellan lärarna och man kan fråga sig vad 

det beror på. Faktorer som kön och ålder spelar säkert in men jag har i denna studie 

främst fokuserat på vilken syn de tillfrågade svensklärarna har på sitt ämne. Studien 

visar att flera av lärarna ser nyanserat på sitt ämne och således har det framgått hur 

Malmgrens olika ämnessyner många gånger återfinns hos en och samma lärare. Det är 

dock inte alltid det råder konsensus i synen på kanon mellan lärarna och jag skulle 

särskilt framhäva att Andreas uttrycker en betydlig mer konservativ ämnessyn än vad 

Martin gör. 
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Samtliga svar visar att en informell kanon existerar men hur man kan och hur man 

bör förhålla sig till den är för dem inte lika klart, speciellt inte med tanke på att 

styrdokumenten inte specificerar i detalj. Det finns också en betänklighet kring huruvida 

läraren ”bör” förhålla sig till litteraturen och jag syftar då främst på Emelie som menar 

att vissa diskussioner helt enkelt kan bli för svåra för läraren. Martin är liksom Katarina 

mest positiv till att man som lärare vågar utmana traditionen genom att ta in fler 

perspektiv i klassrummet men han visar också, liksom Emelie, hur viktigt det är att 

läraren får tid att sätta sig in i sammanhangen. 

Vidare har jag kopplat lärarnas resonemang till styrdokumenten och man kan utifrån 

utfallet i analysen dra slutsaten att lärarna upplever styrdokumenten som alltför otydligt 

skrivna för att ge den handfasta handledning en del lärare eftersträvar. Jag har också 

kunnat visa på att styrdokumenten i sin utformning kan tolkas som att läraren erbjuds 

stor frihet i texturval och att det ger möjligheter till ämnesövergripande studier medan 

svaren från informanterna visar på att denna ”frihet” kräver ett ansvar och en kompetens 

som inte alla upplever sig ha. 

Mest uttömmande och resonerande i analysen är Martins svar. En del lärare svarar 

mycket kort och använder sig inte sällan av generaliseringar. Här har frågorna jag 

använt mig av, vars utformning jag återkommande diskuterat, naturligtvis haft ett stort 

inflytande men det går heller inte att bortse från att den kvalitativa metodens premisser 

ger olika utfall hos olika studieobjekt.  

Jag vill påstå att Martin och Katarina är de lärare som bäst går att koppla till det 

teoretiska avsnittet om postkolonial teoribildning eftersom de genom de resultat jag 

analyserat framställs som mest kritiska till sin egen undervisning. Emelie utmärker sig i 

svaren då hon visar en farhåga för att en formell kanon skulle innebära ett bakslag för 

det traditionella bildningsidealet och den svenska litteraturen, då det i dagens svenska 

skola inte går att bortse från de kritiska teorier som fått stort inflytande i samhället. Hon 

är också den enda som refererar till ett politiskt parti när hon ställer sig negativt inställd 

mot kanon men jag vill påstå att hon egentligen är den främsta kanonförespråkaren av 

dem alla då hon genom sina svar påvisar en vad jag ser som en konservativ hållning till 

läraruppdraget. Man skulle kunna exemplifiera denna hållning mot bakgrund av 

forskningsöversikten och teorikapilet och då placera in Emelie, men även Andreas hos 

Harold Bloom medan Martin och Katarina får anses representeras av Said och Spivak. 

De som är för en uttalad kanon lyfter som ovan nämnt fram bildningsidealet ett tungt 

argument. Eleverna bör enligt de kanonförespråkande lärarna känna till vissa 
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kanoniserade verk och författare. Att ha gått ut gymnasiet utan denna kunskap skulle 

enligt kanonförespråkarna vara dåligt för eleverna medan de som är emot en formell 

kanon lyfter fram att läraren skulle bli alltför styrd och kanske heller inte lika mångsidig 

i sin undervisning.  

Titeln på uppsatsen ställde frågan huruvida en litterär kanon behövs. De lärare som 

medverkat i studien har på olika sätt berört kritiska perspektiv och central styrning 

kontra likvärdig utbildning och gemmensamma referensramar. Det tycks inte finnas ett 

enhälligt svar på denna fråga och för att återknyta till Wikströms artikel vore det ju 

märkligt om inte pedagogerna själva fick vara med och utforma det som skulle kunna 

vara ”ett effektivt motmedel mot det samhälleliga utanförskap” som Karlsohn menar att 

Wikström ämnat råda bot på (2009:231).  

Avslutningsvis vore det för framtida forskning intressant att ta del av en studie riktad 

till alla verksamma svensklärare som berör hur de ser på styrning i ämnet. Martin ger 

tydliga belägg för att det som Brink kallar ”nedsippring” men lyfter även andra 

didaktiska aspekter utifrån Lundström och Felski som för framtida studier kunnat tjäna 

som bakgrund till nya uppsatser. Som tidigare nämnt är Emelie den enda i studien som 

undervisar på IB-programmet. Med tanke på de skillnader som studien synliggjort i 

arbetssättet på detta program i Sverige och andra länder vore det intressant att jämföra 

IB med andra program med avseende på litteraturundervisningen i svenska och 

undersöka hur lärarna upplever styrningen. Är detaljstyrningen till deras och elevernas 

fördel då det leder till en likvärdig utbildning eller upplevs den som alltför begränsad 

med negativ inverkan på såväl lärarnas som elevernas lust och motivation att läsa 

skönlitteratur? 

 
7 Sammanfattning 
Jag har i den här uppsatsen undersökt, redogjort för och jämfört sju gymnasielärares 

inställning till informell respektive formell kanon med hänsyn till tidigare forskning och 

teori för ämnesområdet. Jag har i forskningsöversikten främst valt att fokusera på hur 

kanon vuxit fram som begrepp i den betydelse jag använder det, det vill säga litterär 

måttstock och visat på hur en kanoniseringsprocess går till, samt hur debatten mellan 

kanonförespråkare och motståndare förts såväl i Sverige som i USA och sedan kopplat 

detta till ett urval ur det didaktiska forskningsfältet i Sverige. Därefter har jag kortfattat 

redogjort för begreppen klassiker och kulturarv och därpå presenterat två teoretiska 

ansatser: Postkolonial teori och Culture studies, samt ett mer didaktiskt vinklat 

angreppssätt där jag har redogjort för tre olika ämnessyner på ämnet svenska. Vidare har 
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jag, såväl i metodkapitlet som i det därpå följande analyskapitlet och slutligen 

slutdiskussionen, presenterat och diskuterat huruvida min tillämpning av den kvalitativa 

metoden var lämplig och vilken inverkan den har haft på studiens resultat och analysen 

av materialet. I den avslutande slutdiskusisonen lyfte jag fram de resultat jag kommit 

fram till och knöt an dem till tidigare forskning och teori samt metodens brister och 

förtjänster.  

Resultatet av den jämförande studien visar på flera plan att de lärare som deltagit i 

min undersökning förhåller sig relativt olika till kanon, såväl till den informella som till 

den formella kanonen. De finns å ena sidan de som menar att en formell kanon skulle 

kunna ge en mer likvärdig utbildning och samtidigt öka kunskaperna i litteraturhistoria. 

Å andra sidan finns det de som menar att en alltför statligt styrd utbildning skulle ha 

negativ inverkan på lärares motivation och engagemang då rätten att själv bestämma i 

klassrummet skulle minska avsevärt liksom att en viss litteratur skulle komma att 

åtsidosättas då kanon i sig självt är ett mått på kvalitet. 

 Som svar på uppsatsens titel angående huruvida en litterär kanon behövs skulle man 

kunna säga att det bland de tillfrågade lärarna inte finns ett enhälligt svar på denna 

fråga.
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