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Abstract 

 

Denna uppsats handlar om kanondebatten 2006 och urvalet av litteratur i antologier avsedda för 

gymnasiet. Syftet är att ge en klar bild av hur kanondebatten 2006 såg ut och sedan jämföra det 

med vilken litteratur som finns representerad i antologier och handböcker avsedda för gymnasiet. 

Detta genomförs via en deskriptiv och kvantitativ metod där fokus ligger på vilka svenska 

författare som återfinns i läromedel avsedda för gymnasiets svenskkurser. 

Studien visar att kanondebatten i sig inte ledde till några konkreta förändringar. Den visar även 

att det inte finns stöd för flera av de åsikter som fördes fram vad gäller författarrepresentation i 

gymnasieskolans antologier. Däremot visar studien att litteraturhistorien får ett krympande 

utrymme i litteraturantologier avsedda för gymnasiet, en farhåga som fördes fram under debatten. 
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Inledning  

Inför valet 2006 fördes en livlig debatt i svenska morgon-, region- och facktidningar. Debatten 

rörde vilken skönlitteratur som bör läsas i svensk skola och kom således att kallas för 

”kanondebatten”. Ett förslag från politiskt håll om att återinföra litteraturlistor i svenska skolan 

blev startskottet för debatten som under några veckor i juli och augusti engagerade debattörer 

från olika fält.  

Skolans roll som förmedlare och förvaltare av litteratur blev under debattens gång både 

kritiserad och försvarad och lärarnas förmåga att välja ut lämplig litteratur och ge en övergripande 

bild av litteraturhistorien blev vid ett flertal tillfällen ifrågasatt1.  

Att som lärare i svenska på gymnasiet välja passande skönlitterära verk som ska läsas av 

eleverna kan vara ett både frustrerande och givande arbete. Givande därför att skönlitteratur kan 

vara upphov till utvecklande lektioner och undervisningsmoment, men frustrerande då tiden är 

knapp och ambitionerna höga. Att på de utsatta svensktimmar på gymnasiet ge en överskådlig 

och rättvis bild av litteraturen och dess historia är ett krävande arbete som kräver sovring och 

fokus. 

Kurs- och läroplaner ger vaga riktlinjer vad gäller urval av skönlitteratur och det blir således 

upp till den enskilda läraren att välja vad de finner vara lämplig läsning. Den mest konkreta 

fingervisning som uppges är ett kort avsnitt i kursplanen till Svenska B där det påpekas att eleven 

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

ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker”. I denna uppsats är jag 

intresserad av att undersöka vad som vägs in begreppet ”centrala verk” och framför allt hur 

begreppet tolkas av författare till läro- och handböcker i litteratur2.  

I kanondebatt fördes tankar fram om litteraturens roll i svenskämnet och två av 

grundaspekterna hade att göra med huruvida alla elever ges en rättvis chans att sätta sig in i, 

främst, svensk litteratur och om litteraturhistoriens ställning är hotad i dagens 

svenskundervisning. Artikeln ”Skapa svensk litteraturkanon” av Cecilia Wikström blev 

startskottet till debatten och där förde hon fram tankar om att invandrarungdomar och elever 

från underprivilegierade familjer förvägras god litteratur i skolan3.  

Ett viktigt led i mitt arbete blir således att ge en bild av hur debatten 2006 såg ut och vad 

kanonbegreppet betyder rent generellt och vad det har kommit att betyda i Sverige. För att få en 

klar koppling till skola och undervisning har jag valt att granska litteraturantologier avsedda för 

gymnasiet. Detta för att på ett representativt sätt försöka ge en bild av vilken litteratur som elever 

                                                 
1 Wikström, Cecilia. Skapa svensk litteraturkanon. Svensson, Per: En kanonidé 
2 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994. 
3 Wikström, Cecilia. Skapa svensk litteraturkanon 
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förväntas läsa och vilken litteratur de stöter på under sin gymnasietid för att sedan ställa det mot 

den problematik som målades upp i kanondebatten 2006. 

Syfte och frågeställningar 

Min ambition är alltså att utifrån en klar definition av vad kanonbegreppet innebär undersöka 

hur den svenska kanondebatten som följde efter Cecilia Wikströms kanonförslag 2006 såg ut, för 

att på så vis redogöra för vilka för- och motargument som fördes fram i debatten. En annan 

viktig aspekt blir även att försöka lyfta fram vilken litteratur som av debattörerna anses vara 

”central” och vilken typ av litteratur de anser bör finnas i gymnasieskolan och sedan jämföra det 

med vilken litteratur som faktiskt finns representerad i läroböcker och antologier avsedda för 

gymnasiets svenskkurser. Tyngdpunkten kommer att ligga på att jämföra urvalet i antologier 

avsedda för gymnasiet med de farhågor som målades upp i kanondebatten 2006 för att på så vis 

undersöka om de har någon substans. Några centrala frågeställningar blir således: 

 

Hur såg kanondebatten i svensk press ut 2006? 

Vilka författare finns representerade i läromedelsantologier avsedda för gymnasieskolan? 

Kan man genom att studera antologier avsedda för gymnasiet bekräfta de åsikter som lades fram i 

kanondebatten om att elever förvägras god litteratur? 

Är litteraturhistoriens ställning hotad i antologierna? 

Bakgrund 

Kanonbegreppet, och diskussionen kring det, är inget nytt fenomen i Sverige. Snarare har det 

varit ständigt återkommande i debatten om vilken skönlitteratur som ska läsas och hur urvalet av 

denna ska gå till. Under 1900-talet uppstod dessa diskussioner främst bland lärare och vid 

litteraturvetenskapliga institutioner. En uppmärksammad kanondebatt är den så kallade 

”arvstvisten” som utspelade sig i Svensklärartidningen under 1984 och en annan är den som följde 

efter Harold Blooms Den västerländska kanon. Den senare var främst en internationell sådan men 

den tog sig även uttryck här i Sverige.4  

På tvåtusentalet så har dock kanondebatten bytt arena och inför valet 2006 så blev frågan 

politiskt sprängstoff. Frågan har i Sverige i princip alltid handlat om det svenska kulturarvet och 

hur man bäst förvaltar och för det vidare. Litteraturen har här kommit att spela en avgörande roll 

och 2006 så presenterade folkpartisten Cecilia Wikström sina idéer om en svensk kanon och vilka 

positiva effekter en sådan skulle kunna föra med sig. Hon tog grannlandet Danmark som 

exempel och visade hur deras arbete med en kanon, enligt henne, hjälpt till att skydda och bevara 

det danska kulturarvet5.  

                                                 
4 Brink, Lars 
5 Wikström, Cecilia. Skapa svensk litteraturkanon 
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Reaktionerna lät inte vänta på sig och under ett antal veckor 2006 så härjade kanondebatten 

livligt på debatt- och kultursidor i såväl fack-, region- och morgontidningar. Den stora skillnaden 

denna gång var att litteratur och litteraturläsning plötsligt blivit politiskt intressant och trots att 

folkpartiet i valet 2006 tillsammans med de resterande partierna i Alliansen hamnade i 

regeringsställning blev inte den svenska kanon mer än bara ett förslag.  

Kanonbegreppet – etymologi och historia 

Att förklara vad kanon är kan vara problematiskt, då flera definitioner finns tillgängliga. Klart är 

dock att ordet härstammar ifrån grekiskans kanón, som betyder rör, stång, måttstock, regel eller 

förebild.6 Ordet har sedan tagit sig till svenskan genom lån från tyskan, som i sin tur hämtat det 

från latinets canon. Från början har begreppet använts inom religionsvetenskapen där kanon varit 

de verk som klassats som ”gudomligt inspirerade” och som därför valts ut av kyrkan som 

passande läsning.7 Man brukar säga att dessa skrifter är kanoniserade, ett begrepp som sedan 

flyttats över till andra domäner; till exempel litteratur och konst. Här talar man dock om verk 

som är centrala och som överlevt generationer, i Sverige är det vanligt att vi benämner kanoniska 

verk som ”klassiker”.  

 

Kanon – ett problematiserat begrepp 

Det problematiska med kanonbegreppet i dagens Sverige är att det inte finns någon klar 

uppfattning om vad som bör klassas som kanoniskt. Detta har att göra med att vi i Sverige inte 

har någon särskild grupp som utser en kanon, utan detta är en pågående process där institutioner 

ständigt är i samspel med en konsumerande massa. Om man tar exemplet litteratur så kan man 

relativt snabbt plocka fram en lista över verk och författare som anses viktigare, eller mer 

centrala, än andra. Två vanliga exempel på författarskap som snabbt dyker upp här kan vara 

Selma Lagerlöf och August Strindberg. Dessa bör klassas som kanoniska därför att de av tradition 

förs vidare till nya generationer via institutioner, antologier, kritiker och skola. Det finns idag 

ingen avgränsad lista på vad som anses kanoniskt utan gränserna är mer eller mindre flytande och 

kan sägas förändras beroende på kulturklimat. Man kan alltså säga att vi i Sverige har en 

”inofficiell” kanon, eftersom det inte finns någon utpekad person eller grupp som sätter 

agendan8.  

Kanon har kommit att bli ett laddat begrepp och har under de senaste decennierna näst intill 

stått som vattendelare mellan konservativa krafter inom kulturen och mer relativistiska, 

feministiska, multietniska och liberala. Harold Bloom tar i sin Den västerländska kanon en 

                                                 
6 Bergman, Bo. Ordens ursprung. 
7 Brink, Lars, s. 232 
8 Nordlund, Anna. Från Selma till Lagerlöf. 
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konservativ ståndpunkt och menar att nya grenar, såsom dekonstruktion och feminism, av 

litteraturvetenskapen hotar att fördärva litteraturen och ta ifrån den dess sanna estetiska värde. 

Bloom har i boken skapat en västerländsk kanon och plockat ut de författarskap han anser vara 

av största vikt genom litteraturhistorien. Detta har han gjort genom att titta på de olika 

författarnas grad av ”särart” och ”originalitet”, två begrepp som enligt Bloom gör det möjligt att 

avgöra om en författare bör betraktas som kanonisk eller ej. Bloom menar dessutom att en kanon 

inte skapas av institutioner och forskare utan att de som skapar en kanon är författarna själva, 

genom det han kallar ”anxiety of influence”. Detta handlar om den ångest det innebär att som 

författare vara medveten om litteraturhistoriens påverkan av sitt eget skapande och Bloom 

påpekar att ”[d]en ångest som är förknippad med påverkan lamslår en svagare begåvning men 

eggar snillet att uppnå det kanoniska”.9 På det stora hela så intar Bloom en näst intill darwinistisk 

position där han genom litteraturhistorien försöker visa hur den starke författaren överlever och 

blir del av kanon.  

Blooms motiv är enligt honom själv rent estetiska och han menar att en kanon måste finnas 

som guide för framtida generationer och att det inte är en slump att vissa författare överlever 

medan andra faller i glömska. Samtidigt påpekar han att det finns en dubbelhet i kanonbildningen 

och att den aldrig kan bli definitiv: ”Kanon är just så beskaffad att den aldrig kan stängas, men 

den kan heller aldrig bräckas upp av rykande färska hejaramsor. Endast ren styrka kan öppna den 

ytterliggare.”10 Med ”ren styrka” menar alltså Bloom särart och originalitet och han är skeptisk till 

hur de han kallar medlemmar av ”förtrytelsens skola”, läs representanter av nyare 

litteraturvetenskapliga skolor, försöker bredda kanon. Enligt Bloom skulle en breddning bli 

kanons fall och han ställer sig ytterst skeptisk till varför man prompt måste göra litteraturen 

politisk. Han framhåller litteraturens unika roll i samhället och påpekar att den lyckats behålla den 

just på grund av sitt estetiska värde, inte på grund av dess politiska egenskaper: ”Att ta del av det 

estetiskt kraftfulla är att lära sig hur vi ska tala till oss själva och stå ut med oss själva. Det verkliga 

bruk vi har av Shakespeare eller av Cervantes […], det är att de bistår vårt inre jag i dess 

växande.”11 

Anna Williams har en annan inställning till kanon och hon visar i sin bok Stjärnor utan 

stjärnbilder hur kvinnliga författare missgynnats av de kanoniseringsprocesser som pågått historien 

igenom. Hon ställer sig kritisk till Blooms kanonbegrepp och menar att det är föga förvånande att 

hans synsätt ser ut som det gör med tanke på den tradition han verkar inom och att Bloom 

spenderat stor tid ”åt att utforska just denna smala, manliga kanon och hans synsätt med rötter i 

Nietzsche och Freud har utgått från hjältarna, de stora”.12 Williams fortsätter genom att kritisera 

Blooms snäva könsuppdelning, fyra kvinnliga författare av totalt tjugosex, och ställer sig tveksam 

till hur han definierar begreppet kanon. Hon lyfter fram en definition av Niels Halkjaer som hon 

                                                 
9 Bloom Harold, Den västerländska kanon, sid 21 
10 Ibid, sid 50 
11 Ibid, sid 43 
12 Williams Anna, Stjärnor utan stjärnbilder, sid 37 
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tycker stämmer bättre in på hur det faktiskt ser ut: ”den relativt fast fixerade grupp av verk och 

författarskap som konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia”.13  

Williams lyfter dessutom fram andra forskares arbeten och hur dessa går stick i stäv med vad 

Harold Bloom försöker få fram med sitt urval av kanon. Williams ställer sociologen Pierre 

Bourdieus analys av olika maktfält bredvid Blooms synsätt på en kanon enligt följande: 

Bourdieu menar att den borgerliga kulturens bärande åtskillnadspolitik går […] ut på att markera 

just den egna smaken som den högst värderade. Förekomsten av en ”allmänt accepterad” litterär 

kanon är således en omöjlighet – en officiell kanon måste alltid undersökas i relation till det 

smakbärande skiktets ideologi och värderingar. Vem är det som bestämmer vad som är 

”originalitet” och ”särart”? Vem är det som bestämmer vad som är representativt och på vilka 

grunder?14 

Vidare diskuterar hon hur våra värderingar ständigt styrs av sådant som klass och social 

tillhörighet och lyfter fram Paul Lauters teorier om hur grunden av ett skapande av kanon ser ut 

och Williams menar här att Lauters ”kärnfråga[n] när det gäller litterärt värde […] är inte vilket 

verk som är ’bättre’ utan vad vi menar med ’bättre’”.15 

Williams angriper kanonbildningen ur ett feministiskt perspektiv och hon är skeptisk till de 

”objektivitetsanspråk” som ständigt hänger över en traditionell kanonbildning, och hon påpekar 

även att det är nödvändigt med en kritisk inställning mot hur ”smak och värdering uppstår och 

förs vidare”. Hon menar att en kritik har vuxit fram gentemot det traditionella synsättet och 

påpekar att det i dagsläget ser annorlunda ut och att ”[t]anken på den linjära, organiska historiska 

utvecklingen börjar […] bli förlegad”.16 

 

Tidigare forskning 

Kanondebatten 2006 smög inte obemärkt förbi utan har lämnat avtryck i forskning inom flera 

områden. Främst har forskningen kommit att handla om vilken typ av argument som framfördes 

och vilka idéer som låg bakom och hur dessa kan kategoriseras. Två exempel på detta är 

avhandlingarna ’Svenska språket, värderingar och sociala koder’? En innehållslig idé- och 

argumentationsanalys av kanondebatten 2006 av Tobias Carlsson och Moa Rosenqvist samt Debatten 

kring en litterär kanon: En diskursanalys av artiklar på dagstidningarnas kultursidor av Sylvia Buchberger 

Lantz. Dessa avhandlingar syftar främst till att lyfta fram idéer och begrepp som ligger bakom de 

olika sidornas argument och handlar till stora delar om kanonbegreppet i ett vidare perspektiv. 

De diskuterar även hur kanonbegreppet sett ut historiskt och fokuserar främst på hur 

                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid, sid 38. 
15 Ibid. 
16 Ibid, sid 40. 
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kanondiskussionen speglar kultursynen i dagens svenska samhälle. Mitt arbete kommer att röra 

dessa frågor men fokus kommer vara att mer inriktat mot skola och undervisning. 

Ett arbete som rör sig i samma domäner som mitt är examensarbetet Kanondebatten och 

litteraturläsning i gymnasieskolan av Kristina Hallberg och Elin Håkansson där styrdokument och 

lärarröster fått utrymme vid sidan av de debattartiklar som publicerades. I uppsatsen plockas 

representativa argument och idéer fram ur kanondebatten och jämförs med hur problematiken 

faktiskt ser ut i lärarens vardag när det gäller litteratururval, något som kanske inte ligger så nära 

kanondebatten som man först kan tro. Via ett fåtal intervjuer har de fått fram att lärares syn på 

kanon är splittrad och att lärarna själva har olika syn på litteratur och dess plats i 

svenskundervisningen. Fokus i det arbetet ligger främst på det normativa och de ger en kvalitativ 

aspekt av hur litteratururvalet fungerar i dagens gymnasieskola. Jag har valt att ge en mer 

deskriptiv och kvantitativ bild av hur det ser ut genom att undersöka antologier avsedda för 

gymnasiet. 

Teori och metod 

Urval och avgränsningar 

Kanondebatten under 2006 tog sig många former och antalet debattartiklar växte sig stort. Det 

kom inte bara att handla om litteratur och utbildning utan blev på vissa håll en diskussion om 

synen på kultur och kulturens roll i samhället i stort. När jag har sovrat bland debattartiklar har 

jag främst valt att utgå ifrån artiklar med anknytning till skola och utbildningsväsen, eller sådana 

som åtminstone har ett framträdande fokus åt det hållet. Anledningen till detta är att jag vill 

försöka ge en bild av vad kanondebatten sa om litteraturens roll i svensk skola och då framför allt 

om gymnasiet. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att skola och utbildning är en del av 

samhället och med tanke på detta har det varit svårt att utelämna artiklar som vid en första 

anblick inte rör just skola. 

Urvalet av läromedel och antologier har jag valt att hålla så brett som möjligt. Detta eftersom 

läro- och kursplaner ger stort utrymme för tolkning. Jag vill på så vis försöka få fram en bild av 

hur detta tolkningsutrymme utnyttjas och om det i detta utrymme skiljer sig stort mellan 

läromedelsförfattarna eller om det redan finns en relativt likriktad urvalsmetod. Däremot så blir 

det viktigt att begränsa vad gäller utgivningsår. Jag har valt att använda mig av läromedel från 

1990 och framåt därför att de bäst representerar det tolkningsutrymme som faktiskt finns och 

samtidigt representerar det skolsystem som kan ses som grunden till kanondebatten. Jag är 

medveten om att styrdokumenten inte såg likadana ut idag som de gjorde före 1994 men jag har 

ändå valt att också använda mig av antologier utgivna mellan 1990 och 1994 därför att de, 

tillsammans, med det nyare materialet kan ge en bild av hur styrdokument påverkar 

läromedelsförfattare.  
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En viktig förebild i sammanhanget blir Lars Brinks avhandling Gymnasiets litterära kanon: Urval 

och begränsningar i läromedel 1910-1945. I avhandlingen har Brink kartlagt hur urvalet av litteratur 

såg ut i svensk gymnasieskola mellan åren 1910-1945 och genom att granska antologier avsedda 

för gymnasieskolan givit en deskriptiv bild av vad eleverna förväntades läsa. Till skillnad från 

Brink, som valt att arbeta enbart med de mest använda antologierna, så kommer jag inte att 

avgränsa mig på det sättet. Jag har istället valt att arbeta med ett större antal antologier, främst för 

att jag vill ge en bredare bild av hur det ser ut men också för att dagens styrdokument inrymmer 

ett stort tolkningsutrymme.  

 

Analysmetoder 

Arbetet jag valt att göra kommer att vara uppdelat i två, dels handlar det om inläsning och analys 

av debattartiklar och dels handlar det om sammanställning av vilka författare och verk som finns 

representerade i läromedel och antologier avsedda för gymnasiets svenskkurser. Dispositionen 

kommer därför vara uppdelad till en del som rör kanondebatten och en del som rör urvalet i 

antologierna. Jag kommer sedan jämföra resultatet av antologistudien med det som fördes fram i 

kanondebatten. 

Analysfokus när det kommer till debattartiklarna kommer att ligga på vilka argument som lyfts 

fram och vilka idéer som kan tänkas ligga bakom. Jag kommer på så sätt att försöka lyfta fram 

eventuella generella åsikter för att se om det finns några tydliga linjer i de olika lägren. Ett annat 

viktigt led i detta blir att koppla debattartiklarnas argument till vad som har skrivits om kanon 

och hur synen på kanon i Sverige 2006 kan kopplas till vetenskaplig litteratur med fokus på just 

kanon och litteratur. Två centrala verk att utgå ifrån i denna analys blir Stjärnor utan stjärnbilder av 

Anna Williams och Den västerländska kanon av Harold Bloom, då de ur olika vinklar kommenterar 

och definierar kanon.  

När det gäller läromedlen och antologierna så kommer det till största del handla om att ge en 

deskriptiv bild av vilken litteratur som finns representerad, vilka författare som ges störst 

utrymme och vilka historiska epoker som klassas som viktiga och relevanta. Detta kommer att 

kopplas till vad som fördes fram i kanondebatten 2006 för att se om det finns någon grund för 

argument och idéer som fördes fram där. Under avsnittet ”Urval av litteratur i antologier avsedda 

för gymnasiets svenskkurser” kommer jag tydligare redogöra för hur urvalet har gått till och 

varför vissa begränsningar har gjorts.  
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Kanondebatten 2006 

Redovisning 

Cecilia Wikströms debattartikel ”Skapa svensk litteraturkanon” fick ett allt annat än ljumt 

mottagande när den publicerades i Sydsvenskan den 22 juli 2006. Det verkade nästan som om 

artikeln var den vitamininjektion som krävdes för att kultur- och litteraturdebatten skulle vakna 

till liv på allvar inför höstens val. Att det var en politiker som presenterade förslaget gjorde inte 

saken mindre laddad. Wikströms budskap var, som titeln skvallrar om, att skapa en svensk litterär 

kanon och på så vis vandra i grannlandet Danmarks fotspår. 

I artikeln lyfte Wikström fram att en kanon skulle ge en mer rättvis undervisning för dagens 

elever, stärka bildningstraditionen och befästa litteraturens roll i dagens skola. Ett annat viktigt 

område var det svenska språket och den svenska kulturen och deras ställning i dagens samhälle 

och skola. Wikström påpekade att det genom en klar roll för svensk litteratur skapas ett starkare 

fundament för svenska språket och menar att ”litteraturkanon skulle sända en klar signal om 

vikten av att ta del av det gemensamma språket och litteraturen”.17 Vidare menade hon att vissa 

elever missgynnas av dagens skolsystem: ”[d]et är djupt orättvist att konstatera att i dagens skola 

klarar sig barn med svenska föräldrar bättre än invandrarbarn eller barn i hem utan 

studietradition”.18 En kanon skulle enligt Wikström garantera att våra gemensamma 

referensramar förs vidare till nya generationer och att alla elever har samma möjligheter att 

utveckla sitt språk. 

Hur en sådan kanon skulle komma att se ut lämnade hon inga klara besked om utan gav 

snarare några exempel som hon ansåg lämpliga. Namnen som nämndes var Selma Lagerlöf, 

Vilhelm Moberg, Carl Michael Bellman, Kerstin Ekman och Tomas Tranströmer. Wikström 

nämnde heller inte hur en kanon skulle komma att utses men påpekade i en senare artikel att 

”[l]itteraturlistan skall fastställas av dem som besitter sakkunskapen, alltså företrädesvis Svenska 

Akademien, Skolverket och, inte minst, landets svensklärare”19. 

Veckorna efter att Wikström presenterat sin idé om en svensk kanon så fördes en livlig debatt 

på olika tidningars kultur- och debattsidor. I de flesta fall så var debatten sansad och informativ 

men mynnade på sina håll även ut i vad som närmast kan liknas vid pajkastning, det kanske 

grövsta exemplet på detta var när Ebba Witt-Brattström menade att Dagens Nyheters Stefan 

Johnsson liknat Cecilia Wikström och de andra som var för instiftandet av en kanon med ”ett 

                                                 
17 Wikström, Cecilia. Skapa svensk litteraturkanon 
18 Ibid. 
19 Wikström, Cecilia. Litteraturkanon inte nationalistisk 060806 Sydvenskan 
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slags röda khmerer”.20 Att frågan väckte starka känslor är det alltså inte tu tal om och 

representanter från båda sidor fäktade vilt för att påvisa varför deras argument vägde tyngre än 

motståndarsidans.  

Man kan säga att kanondebatten tog några olika huvudspår, eller fick ett antal huvudfrågor om 

så vill. De flesta var på ett eller annat sätt kopplade till skolan och hur litteratur bör användas i 

undervisningssyfte, och man kan säga att debattens olika parter hade skiftande idéer om hur man 

skulle uppnå vad som kan ses som ett gemensamt mål: en skola för alla som skapar 

litteraturmedvetna och litteraturtörstande elever.  

För att på ett effektivt sätt lyfta fram de centrala frågorna så har jag har valt att dela in 

kanondebatten i huvudområdena integration, litteraturhistoria och läslust. Detta för att ge en 

klarare bild av helheten men också för att undvika att gå vilse i allt för övergripande frågor och 

ämnen. Självklart så rör sig dessa olika huvudfrågor ständigt i närheten av varandra och det 

händer att det ibland blir en nödvändighet att hoppa mellan de olika områdena.  

 

Integration 

 

Den kanske mest framträdande frågan i debatten rörde integration och detta ämne var även del 

av bränslet som satte igång debatten. Cecilia Wikström menade i startskottsartikeln ”Skapa svensk 

litteraturkanon” att en svensk litteraturkanon skulle främja integrationen genom att öppna upp 

kulturarvet och det svenska språket för alla, inte bara för, det som hon kallar, den privilegierade 

delen av befolkningen som är del av en ”förhärskande kultur”.21 

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Luciano Astudillo hade förståelse för vilka idéer 

och avsikter som låg bakom Wikströms förslag och medgav att det fanns goda intentioner i 

grunden, men undrade samtidigt i debattartikeln ”Vanföreställningar om svenskhet” vad som 

”gör att folkpartiet hamnar fel gång på gång i den integrationspolitiska debatten?”.22 Det 

Astudillo främst kritiserade var Wikströms förenkling av begreppet svenskhet där han ställde sig 

frågande till om det över huvud taget finns en förhärskande kultur och han menade vidare att en 

lista över böcker som ska läsas av den svenska skolans elever, skapad av svenska politiker, skulle 

bli allt för kontroversiell. Han påpekade att det förvisso redan finns en föreställning om vad som 

utgör en kanon, och att detta inte är något kontroversiellt, men att det skulle bli det så fort listan 

är färdig och tryckt. Astudillo påpekade att han och Wikströms folkparti strävar mot samma mål 

men att en kanon inte är rätt väg att gå. Dessutom menade han att en kanon skulle vara svår att 

reglera och uppdatera. Han poängterade även risken att en kanon skulle kunna komma att 

fungera som måttstock över vad som är fint och äkta samtidigt som den i det långa loppet skulle 

                                                 
20 Witt-Brattström, Ebba. Naiv syn på skönlitteratur 060809 Dagens Nyheter. 
21 Wikström Cecilia. Skapa svensk litteraturkanon. 
22 Astudillo Luciano. Vanföreställningar om svenskhet 060809 Sydsvenskan. 
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kunna fungera som ”ett instrument som kan användas för att skilja mellan oss som behärskar och 

utövar denna äkthet och dem som inte gör det”.23 Slutligen påpekade han att svenskheten 

ständigt måste uppdateras för att kunna fungera och existera i ett multikulturellt samhälle. En 

kanon skulle sinka en sådan process och i det långa loppet leder det till något negativt istället för 

något positivt.  

Folkpartisten Mauricio Rojas mötte Astudillos kritik och menade att det enda sättet att bygga 

ett fungerande samhälle på är att ha en gemensam grund att stå på. Han lyfte även fram sin, och 

Astudillos, invandrarbakgrund och påpekade att det svenska samhället har gått igenom stora 

förändringar men för att förstå den förändring som skett, och ständigt sker, behöver alla ”veta 

någonting om det förgångna, om det Sverige som inte längre finns men som många fortfarande 

minns”.24 Rojas presenterade en tes där hans främsta budskap var att alla som lever i ett land 

måste förstå den kultur och historia som präglat det och att det som invandrare i Sverige är av 

stor vikt att sätta sig in det svenska kulturarvet. Man måste enligt Rojas veta någonting om det 

förgångna för att kunna förstå varför många ”’etniska svenskar’, inte minst äldre, längtar tillbaka 

till det etniskt mycket homogena land som Sverige var för inte så länge sedan”.25 Rojas menade 

vidare att en sådan längtan ”varken är främlingsfientlig eller rasistisk” men att den kan bli det om 

det svenska kulturarvet inte behandlas vördnadsfullt.26 Och det är detta en kanon skulle syfta till.  

En något mer ambivalent inställning till kanonbegreppet har Inti Chavez Perez som menade 

att instiftandet av en kanon vore positivt därför att den på så vis blir greppbar och att det borgar 

för en förändring. Enligt Perez stod det klart att vi i Sverige redan har en inofficiell kanon som 

”skapas och upprätthålls av medier och akademiker” och att den ”speglar […] de orättvisor som 

finns i övriga samhället”.27 I Perez ögon så skulle en officiell kanon bli ett vapen i kampen mot 

samhällets olika hierarkier och genom att synliggöra att vi har en kanon skapad ”framför allt för 

vita heteromän” så skulle det komma att underlätta att sprida makten på ett mer rättvist sätt.28  

Dagens Nyheters Stefan Jonsson resonerade i liknande banor och menade i artikeln Litteratur 

som gränsvakt att instiftandet av en kanon skulle befästa den ställning som den svenska 

majoritetskulturen redan har. Han menade dessutom att det vore naivt att tro att en statligt 

utsedd kanon skulle rädda svenskämnet, framför allt med tanke på att en stark kanonbildning 

redan finns, till exempel via Nobel- och Augustpriset. Jonsson valde snarare att se debatten ur ett 

större perspektiv, där han intresserade sig för hur integrationen fungerar i dagens Sverige och där 

han lyfte fram några utav de svårigheter en person från en annan kultur kan möta på vägen. 

Jonssons teori gick ut på att den majoritetskultur som finns i Sverige inte är speciellt lätt att 

tränga in i och han påpekade att han till skillnad från Rojas och Wikström har svårt att se att 

                                                 
23 Ibid 
24 Rojas Mauricio. Gemensamt arv gynnar mångfald 060829 Sydsvenskan 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Inti Chavez Perez. Makthavarna måste granskas 060731 Dagens Nyheter 
28 Ibid 
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integrationen enbart är något som påverkas av den individ som ska integreras. Snarare handlar 

mycket om den kultur individen ska integreras in i. Jonsson menade här att Sverige är ett 

krångligt exempel i just avseendet integration och skriver angående vikten att lära sig svenska så 

här: 

De som kommer från utlandet och slår sig ned i Sverige är inte dummare än att de förstår detta. 

Den överväldigande majoriteten lär sig också snart att prata ordentligt och ta sig fram. Men det 

händer ofta att även den mest svenskkompetente förblir utanför. Han eller hon får inga jobb, möts 

med misstänksamhet, kommer inte in på bostadsmarknaden, betraktas som osvensk. 

Vad är problemet? Personen går hem. Sträckläser den heliga Birgitta, Strindberg, Moberg, 

Tranströmer, Pippi Långstrump. Firar midsommar. Ser sin dotter i luciatåget. Ingen förändring. 

Han eller hon förblir osvensk. Får inga jobb.29 

Jonsson exemplifierade detta genom att citera dåvarande folkpartiledaren Lars Leijonborg som, i 

en intervju i Svenska Dagbladet två dagar tidigare, kallat Theodor Kalifatides för ”duktig 

invandrarförfattare”. Jonsson chockades över Leijonborgs klumpighet och påpekade att 

Kalifatides levt och verkat i Sverige i över femtio år och givit ut ett tjugotal böcker skrivna på just 

svenska, men påpekade samtidigt hur detta exemplifierar hur den svenska majoritetskulturen 

faktiskt ser ut. Vidare menade Jonsson att man som invandrare i Sverige bär på ett ständigt 

utanförskap och det ”[u]tanförskapet kan inte brytas med mindre än att man föds på nytt, som 

svensk”.30 Enligt Jonsson så skulle en kanon hjälpa föga i detta sammanhang, det snarare 

förstärker den majoritetskultur som redan finns. Men Jonsson var inte helt emot en 

kanonbildning utan menade att just kanon är ”själva pulsen i den litterära offentligheten och 

kulturen och det är skolans huvuduppgift att hålla den levande”, alltså inte politikernas.31  

 Expressens Per Svensson ställde sig också tveksam till hur en kanon skulle förbättra 

integrationen och beklagade sig över att förslaget kom från just en politiker knuten till folkpartiet 

då debatten på grund av den aspekten kom att få fel fokus. Svensson menade att det från 

folkpartiet kommit ett antal tveksamma förslag om hur integrationen skulle förbättras och att 

detta påverkade debattörer att attackera förslaget med näbbar och klor. Svensson försökte se 

både det goda och det onda med en kanon och jämförde förslaget med sin skoltids kostcirkel, 

men där kosten bytts ut mot litteratur och där en deckarförfattare som Liza Marklund fick 

representera det inte allt för nyttiga fettet medan August Strindberg och Selma Lagerlöf fick 

representera den nyttiga biten spannmål. Svensson välkomnade debatten om litteraturens roll i 

skolan och samhället men beklagade sig över att den blivit så pass vriden och begränsad till 

integrationsfrågor: 

                                                 
29 Jonsson Stefan, Litteratur som gränsvakt Dagens Nyheter 060731 
30 Ibid 
31 Ibid 
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Skolans roll borde vara en annan att lära eleverna att det finns en värld också bortom det egna 

jaget och dess allra närmaste omgivning, att objektivera och vidga verkligheten. Om gymnasister 

säger att de inte begriper varför de ska läsa Röda rummet är det inte något argument för att lyfta ut 

denna klassiker ur undervisningen utan tvärtom ett argument för att den ska ges ökad plats. Man 

behöver inga lärare för att röra sig i rum man redan bebor. Vägledning behöver man för att hitta 

till andra tider, andra livsvärldar, andra sätt att tänka och leva och skriva än de egna och för att inse 

vitsen med att vistas i döda poeters sällskap. Något slags kanon för skolbruk fyrar, en tydligare 

farled vore antagligen inte så dumt. Synd då att Wikström och folkpartiet begått den avgörande 

dumheten att lansera sitt förslag som ett integrationspolitiskt verktyg. Invandrarbarn ska 

försvenskas med hjälp av svensk litteratur. Så sällar sig också folkpartiet till de av folkpartister 

annars föraktade flumpedagoger som inte förstår att kunskap är ett värde och ett mål i sig utan i 

stället envisas med att krympa allt till medel för än det ena, än det andra. En kanon ställd i den 

kortsiktiga politiska poängplockningens tjänst? Spik i foten.32 

  

Litteraturhistoriens roll i skolan  

Debattartikeln ”Skapa svensk litteraturkanon” av Cecilia Wikström blev, som jag redan varit inne 

på, startskottet till kanondebatten sommaren 2006, och även om Wikström fokuserade delar av 

sitt budskap på just kulturarv så var litteraturhistoriens roll i skolan inte en central del av 

budskapet. Däremot vreds debatten åt det hållet då en rad debattörer valde att se kanonfrågan ur 

det perspektivet. I flera artiklar lyfts en oro fram över hur skolan, lärarutbildningen och 

universitet och högskolor misslyckats med sitt uppdrag att förmedla en klar bild av 

litteraturhistorien. Att det har skett en förflackning på diverse institutioner verkar, bland 

debattörerna, vara en allmänt accepterad sanning och flera artikelförfattare har valt att ställa sig 

positiva av införandet av en litteraturkanon just för att det skulle kunna råda bot på denna typ av 

problem. 

  Någon som menade att dagens lärarutbildning inte gav litteraturkunskaper nog till att 

entusiasmera var Ebba Witt-Brattström som i artikeln ”Naiv syn på skönlitteratur” menade att en 

kanon skulle innebära att litteraturhistoriens värde skulle återinföras på utbildningar och i skolan 

själv. Hon slog ifrån sig de argument som rörde att en kanon skulle vara en stelnad form och 

påpekade att hon själv ”har stångats mot 1900-talets mansdominerade klassikerlistor i tre 

decennier” och framhöll det ironiska i att en litteraturkanon blivit provocerande och radikal 

ungefär samtidigt som fler kvinnliga författarskap kanoniserats och lyfts fram.33  

Dagens nyheters Maria Schottenius var lite inne på samma spår i artikeln ”Danmarks topplista 

blev en kotte” där hon diskuterade hur den danska kanon, som till viss del varit inspiration för 

Wikströms förslag, kommit att se ut. Hon påpekade att hon inte hade velat vara utan den debatt 

som kanonförslaget frambringat men hade svårt att se hur en kanon skulle fungera och se ut i 

praktiken. Liksom Witt-Brattström så lyfte hon fram genusperspektivet och konstaterade att den 

danska kanon, som innehåller allt ifrån musik till konst till litteratur, enbart innehåller sju verk av 

                                                 
32 Svensson Per, En kanonidé Expressen 060811. 
33 Witt-Brattström Ebba, Naiv syn på skönlitteratur Dagens Nyheter 060809. 
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kvinnliga upphovsmän av det totala antalet nittiosex (på litteratursidan är det något mer jämställt 

med tre av tolv). Schottenius menade även att de kvalitativa aspekterna lätt läggs åt sidan i sådana 

här frågor och påpekade att ”kanon i teorin och kanon i praktiken är inte detsamma” och 

framhöll att tanken är god ”men plötsligt börjar kanon likna ett album med gamla godingar” 

beroende på att det är många parter som vill ha sitt sagt.34 Däremot var hon bekymrad över hur 

vår svenska bildningstradition och historia vittrat sönder i dagens undervisningsklimat och 

påpekade att hon fullt står bakom ”ambitionen att skolbarnen ska få reda på lite om den kultur 

som de trots allt lever i” men hon trodde inte att en kanon är rätt väg att gå. 35 

En mer liberal infallsvinkel återfinns i Rasmus Fleischers artikel ”Otidsenlig kulturpolitik”, 

samt i Christopher Kullenbergs ”Vi har inget att oroa oss för”. Båda förfasades över hur detta, 

enligt dem, konservativa kanonförslag togs emot och menade att en kanon inte har något med 

dagens informationssamhälle att göra. De drev båda tesen att invånare i dagens Sverige måste få 

välja själva vilken kultur de konsumerar och betonade att kulturen genomgår ständig förändring. 

Fleischer menade att dagens finkultur inte längre bara handlar om ”produktion av statiska objekt: 

böcker, pjäser och byggnader” utan att kulturen är något som ständigt genomsyrar 

kulturkonsumenternas liv.36 Samtidigt menade han att dagens kulturpolitik vänt mycket av den 

nya kulturen ryggen genom att ha ”institutionaliserat en oförståelse för alla de samtida 

konstformer som sätter annat än slutprodukter och ändhållplatser i centrum”.37 Fleischer 

avslutade sitt resonemang med att jämföra kanonidén med hur man på 1700-talet betraktade 

kulturen som  ”ett bestämt antal konstarter och behandla[de] dem efter gemensamma 

principer”.38  

Kullenberg var inne på samma spår men var än mer kritisk till att kulturen skall styras uppifrån 

av politiker. Där Fleischer ändå visade en viss förståelse för att efterlysa klassisk bildning så var 

Kullenberg högst oförstående och menade att ”[b]ildning lyder under samma logiker som annan 

kulturproduktion” och att den på så vis ”följer precis samma hierarkier och 

distinktions/uteslutningsmekanismer”.39 Enligt Kullenberg så finns kultur och bildning i 

samhället därför att den fyller en funktion och uppehålls av människor därför att den är just 

nödvändig: ”Bildning, precis som musik eller annan kulturproduktion, behöver inga 

riksdagspropositioner för att överleva”.40 Han underströk dessutom överhetens inbillade 

påverkan och illustrerade detta genom att påstå att det inte spelar någon roll hur mycket klassisk 

litteratur man än prackar på eleverna i skolan, de kommer ändå inte gå och ladda ner dem som 

”ljudböcker från the Pirate Bay”.41 Han menade snarare att kanonförslaget är en reaktion på hur 

                                                 
34 Schottenius, Maria: Danmarks topplista blev en kotte, Dagens nyheter 060820 
35 Ibid 
36 Fleischer Rasmus, Otidsenlig kulturpolitik Svenska Dagbladet 060727. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Kullenberg, Christopher: Vi har inget att oroa oss för, Svenska dagbladet, 060731. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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dagens unga väljer att leva sina liv och vilken kultur de väljer att konsumera. Enligt Kullenberg så 

klämmer skon ”för att bildningen inte är tillräckligt svensk, homogen eller romantisk” och 

påpekade att ”[e]n Ipod är en viktigare aktör på kulturpolitikens arena än vad någon politiker 

någonsin kommer att bli”.42 

Johan Lundbergs infallsvinkel skilde sig från Fleischers och Kullenbergs då han i artikeln 

”Gärna en kanon – men av andra skäl” diskuterade hur man ska lyckas stävja den språk- och 

bildningsrelativism som enlig honom råder i dagens samhälle. Lundberg höll med Wikström om 

att det finns fördelar med en kanon men han påpekade att som hennes förslag ser ut så kommer 

den i värsta fall skada mer än vad den kommer att göra nytta: ”att tvinga på högstadieelever 

Tranströmer och Ekman lär bara hos generationer av svenskar skapa livslånga aversioner mot 

dessa författare”.43 Lundbergs syn på kanon var snarare historiskt förankrad och han anser det fel 

att begränsa sig till Sverige. Enligt honom skulle en större kanon, där urvalet sker internationellt 

och historiskt, vara till bättre nytta för dagens skola. Han menade att det inte finns något egentligt 

ändamål i att tvinga elever att läsa alla böcker på en särskilt uttagen lista men att en ambitiös 

historisk och internationell kanon skulle ”på ett naturligt sätt sippra ner i skolundervisningen”.44  

När Cecilia Wikström valde att svara på den kritik som fördes fram mot hennes förslag så 

gjorde hon det genom att blicka bakåt, till den tid då svenska skolan hade litteraturlistor, som var 

obligatorisk läsning för alla. Enligt Wikström så har läsningens betydelse sedan dess urholkats, 

dels för att litteraturlistorna försvunnit men även på grund av ett minskat timantal för 

svenskämnet. Wikström underströk den obligatoriska läsningens vikt i dåtidens skola och 

framhöll att ”[d]et bör vara en rättighet för alla elever att få läsa de stora verken inom svensk 

litteratur i skolan, inte ett fritidsintresse för barn med svenska föräldrar som enkelt kan välja sin 

litteratur ur hemmets bokhylla”.45  

Bengt Göransson ställde sig dock skeptisk till Wikströms parallell till 1940- och 50-talets 

litteraturlistor och påpekade att det inte är så enkelt som det kanske låter: 

Jag är tillräckligt gammal för att ha gått i den gamla skolan (tog studenten 1951) men inte så 

gammal att jag glömt hur den var. På den tiden ingick vissa böcker i gymnasiekursen men ska 

sanningen fram läste alla gymnasister inte ens på den tiden allt det de borde. I stället skaffade 

flertalet av oss inför studentexamen ett litet häfte som hette "Korta redogörelser för 

huvudinnehållet i några litterära verk: repetitorium för studentexamen". Att den inte var tillåten 

visste vi men den var inte dum att ha om man ville klara studentförhörens litteraturfrågor.46 

Vidare menade Göransson att en kanon inte är enkel att konstruera eftersom vår bild av 

historien och vad som är viktigt och relevant ständigt förändras. Han drog en parallell till ett 

sånghäfte som under han skolgång var obligatoriskt för alla svenska elever att kunna utantill, det 

innehöll tjugo sånger och Göransson konstaterade att vissa utav dem överlevet medan andra i 

                                                 
42 Ibid. 
43 Lundberg, Johan: Gärna en kanon – men av andra skäl, Svenska Dagbladet, 060728 
44 Ibid 
45 Wikström, Cecilia: Bra böcker en rättighet, Dagens nyheter, 060803 
46 Göransson, Bengt: En kanon för vem, Dagens nyheter, 060808 
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princip helt glömts bort. Han menade att en kanon lätt skulle gå samma öde till mötes och 

frågade sig: ”-Hur länge skulle dagens lista klara sig?”47 

Kanon, skolan och läslusten 

Ett återkommande tema i kanondebatten behandlar ungdomars inställning till böcker och läsning. 

Genom hela debatten gick idén om ungas ointresse gentemot litteratur som en röd tråd och en av 

få saker som skribenterna, i princip, kom överens om var att litteraturens ställning är hotad i 

dagens samhälle.  Framför allt diskuteras skillnaden mellan det som kommit att kallas finlitteratur 

och populärlitteratur, och en av frågorna som kom att ligga som ett mantra över debatten var: 

vad är det för skillnad på Liza Marklund och August Strindberg?  

En annan central fråga handlade om skolans ansvar som skapare av nya litteraturläsare och 

huruvida en kanon skulle komma att befästa eller stjälpa den rollen. Som vi såg i Fleischers och 

Kullenbergs artiklar så kom delar av debatten att handla om kulturens roll i samhället och i 

förlängningen kom dessa frågor även att handla om kulturens, och i detta fall litteraturens, roll i 

skolan. Fleischer och Kullenberg, kanske främst Kullenberg, framhöll ju att kulturen måste få 

finna sina egna vägar och att den alltid kommer att existera och vara relevant för dem som 

konsumerar och/eller lever med den. De menade att verkligt viktig kultur överlever utan politiska 

beslut om vad som bör betraktas som mer eller mindre relevant.  

Rickard Schwarz påpekade, i debattartikeln ”Konsten och kulturen svävar inte fritt i luften”, 

att förhållandet är precis tvärtom och hävdade samtidigt att det är här skolan, och förvisso andra 

institutioner, kommer in i bilden. Schwarz menade att det vore naivt att tro att kulturen ”svävar 

fritt i luften” och att väldigt få människor ”hittar fram till den utan hjälp, enbart på entusiasm”.48 

Han drog paralleller till sin egen skolgång och påpekade hur en kombination av höga 

förväntningar och engagemang från lärarnas sida fick honom att upptäcka litteratur på egen hand. 

Enligt Schwarz så var det dessa upptäckter som var de allra största.  

Mats Gellerfelt var inne på samma spår när även han blickade tillbaka mot sin egen skoltid. 

Han underströk lärarens engagemang som extra viktigt och ställde sig smått oförstående till hur 

en kanon skulle kunna förändra något: ”När det gäller skolan är det väsentliga inte att göra upp 

listor utan att finna lärare som förmår att entusiasmera, att tända gnistan för läsning”.49 Samtidigt 

passade han på att ifrågasätta själva kanonidén genom att diskutera litteraturkritikens roll och 

undra om inte själva kärnan i kritiken handlar om att diskutera litteraturens kvalitet, inte fastslå en 

definitiv lista av vad som är bra och dåligt. Men hans centrala budskap handlade om skolan och 

dess roll som skapare av litteraturtörstande elever genom att fastslå att: ”Om det inte finns lärare 

                                                 
47 Ibid 
48 Schwarz, Rickard: Konsten och kulturen svävar inte fritt i luften, Svenska dagbladet, 060823. 
49 Gellerfelt Mats: Tag och läs, och vi läste, Svenska dagbladet, 060827. 
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som kan lära ut läsandets lust, då kommer det heller aldrig att finnas elever som verkligen känner 

driften att läsa”.50 

Therése Åkerberg reflekterade också över lärarens roll i litteraturundervisningen och 

hänvisade i artikeln ”Skönlitterärt urval i gymnasieskolan” till sin egen undersökning om hur just 

litteratururval går till. Enligt Åkerberg så har lärarnas litteratursyn förändrats och där det 

traditionellt har varit det estetiska värdet som styrt vilka böcker som ska läsas så har fokus istället 

flyttats till eleven, dennes behov och referensramar: ”Dagens lärare sätter eleverna, deras 

förutsättningar och behov, istället för texten, i centrum och svenskämnet som ett nyhumanistiskt 

och erfarenhetspedagogiskt ämne […] ges därmed relevans”.51 Åkerberg visade även hur vanligt 

det har blivit bland lärare att låta eleverna själva välja fritt vilka böcker de vill läsa, något som hon 

påpekar har hyllats under längre tid i pedagogiska kretsar. Hon visade genom sin egen 

undersökning att litteratururvalet är brett och bland de 56 lärare hon fått enkätsvar ifrån så nämns 

inte mindre än 93 olika författare (1900-talet är den klart dominerande epoken och författarna är 

av internationell karaktär). När det kom till kanonbegreppet så var Åkerberg skeptisk och menade 

att det näst intill bör betraktas som ett förlegat begrepp och att varje generation bör få skriva sin 

egen litteraturhistoria, baserat på vad de finner intressant.  

Liknande tankar och idéer finner vi hos Anna Stenport Westerståhl som liksom Åkerberg var 

skeptiskt inställd till begreppet kanon. Westerståhl menade att en väl genomarbetad kanon skulle 

kunna bidra till något positivt men att den med största sannolikhet riskerar att upprepa det som 

”förlegade grundkurser i litteraturvetenskap både i Sverige och utomlands” redan befäster: ”en 

kronologisk litteraturhistoria präglad av rangordning”.52 Det en kanon verkligen måste syfta till, 

och det som litteraturämnet borde sträva efter, är förnyelse. Westerståhl betonade att en kanon 

inte ger ”den energi som litteratur, läslust och analys behöver” utan det är helt andra metoder 

som krävs för att göra litteraturen intressant och relevant:  

En kanon är en abstraktion och en konstruktion. Att etablera en klassificering (att frångå 

decennietyranniet till förmån för kanonbegreppet) ger inte den energi som litteratur, läslust och 

analys behöver. Litteraturvetenskapen måste förnyas så att den engagerar studenter och allmänhet. 

Relatera litteraturen till världen. Utforma grundkurserna tematiskt och tvärvetenskapligt. Ta upp 

alla parallella författarskap: undervisa de verk som har glömts bort, utrangerats eller inte ännu 

erkänts för att belysa föreställningsvärlden i det som etablerats som ”svensk litteratur”. 

Störta decennietyrannen! Dra in frågeställningar som engagerar studenterna i litteraturens kontext, 

dess gestaltning av tid och rum. Öppna dörren på vid gavel för perspektiv från idéhistoria, 

kulturgeografi, filosofi, politik, genus- och queerteori. Vidga genrebegreppet så att världens mest 

populära narrativa medium – film och tv – ingår. Satsa på värdefulla färdigheter som 

argumentationsanalys, skrivande med kritiska förtecken och identifiering av retoriska grepp i såväl 

klassisk som samtida text. Då blir litteraturämnet spännande och viktigt. 53 

 

                                                 
50 Ibid 
51 Åkerberg Therese, Skönlitterärt urval i gymnasieskolan, Svenskläraren, nr 3 2006. 
52 Stenport Westerståhl, Anna: Skippa listmanin, Dagens nyheter, 060813. 
53 Ibid. 
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Även om Westerståhl här reflekterade kring litteraturen på en högre akademisk nivå så är 

hennes resonemang intressanta och relevanta för både grundskola och gymnasium. De är med 

andra ord applicerbara även där och om man skulle föra över hennes tankar till en sådan miljö så 

skulle det med stor sannolikhet komma att handla om att ta eleverna till litteraturen, inte 

litteraturen till eleverna. Man kan säga att Westerståhls tankebanor mötte både Åkerbergs och 

Gellerfelts i det avseendet att de i förlängningen handlade om att hitta ett sätt att göra litteraturen 

relevant, och lustfylld, för eleverna. 

 

Analys 

Litteratur som integration – inte mer än en önskedröm? 

Det kan tyckas egendomligt att kanondebatten i Sverige kom att handla så mycket om integration 

som den faktiskt gjorde, och om sanningen ska fram så är det faktiskt lite märkligt då kanon rent 

historiskt inte haft en huvudsakligt integrerande roll. Visst kan man påstå att de personer som vill 

ingå i en samhällelig gemenskap till fullo bör sätta sig in i hur det samhällets kanon ser ut men 

den svenska kanons tilltänkta funktion som just integrerande måste betraktas som lite 

besynnerlig. Självklart är det enkelt att ta till sig Wikströms argument och förstå vad hon menade 

när hon beskrev kanon just som integrerande men samtidigt är det, precis som Per Svensson 

påpekade, beklagligt att så stor del av debatten fördes i just dessa domäner, då debatten med stor 

sannolikhet hade haft mer att tjäna på att utelämna just den aspekten. Integration och invandring 

är i många avseenden minerade områden och det visade sig även i kanondebatten, bland annat 

genom att Wikström blev anklagad för att vara allt för nationalistisk och genom att Stefan 

Jonsson likställde Wikström och Witt-Brattström med representanter från totalitära stater.54 

Om man tar i beaktelse att Wikström fått idén om kanon från Danmark så är det heller inte 

speciellt förvånande att debatten blev laddad och att det i vissa fall kom att handla om överdrivet 

känsloladdade utspel. Dansk politik hade under den här tiden genomgått en förvandling och det 

betraktades av många som att den kommit att bli allt för protektionistisk55. Kanon blev ett led i 

detta och hur mycket än Wikström viftade med integrationsflaggen så tycktes det inte gå att dölja 

det som för många verkade vara ett protektionistiskt och konservativt förslag.  

Om man jämför Wikströms kanon med hur begreppet beskrivs av Bloom och Williams så är 

det heller inte mycket som överensstämmer. Vid en första anblick är det lätt att man skulle 

jämställa Wikströms kanon med Blooms, men Blooms kanon är varken nationellt bunden och 

har heller inget integrerande syfte utan definieras utav sitt estetiska värde. Bloom är också mycket 

                                                 
54 Jonsson Stefan, Litteratur som gränsvakt, Dagens nyheter, 060731. 
55 Widfeldt Anders, Högerpopulismen marscherar fram  
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noggrann med att påpeka att litteratur och politik måste hållas isär, och om det är något som 

Wikströms förslag riskerar att göra så är det att politisera litteraturen.  

Williams har en mer kanonkritisk infallsvinkel och analyserar man Wikströms förslag sedd 

med sådana glasögon så måste man först och främst svara på de frågor om hierarkier och 

objektivitet som Williams målar upp via Bourdieu och Lauter. Här får man betrakta det som 

tämligen klart att Wikströms förslag handlade om maktstrukturer och att en viss grupps definition 

av vad god litteratur är vinner över en annan grupps. Även om man draperar förslaget i en 

integrerande ton så kommer det betraktat ur detta perspektiv ändå komma att handla om vem 

som har makten och vem som godkänner vad som är korrekt, upphöjt och eftersträvansvärt. 

Detta påvisades av Astudillo och Jonsson och, precis som Williams påpekar, blir det i detta fall 

viktigt att fråga sig vem det är som definierar vad som är bra, eller om vi väljer Lauters ord: vad vi 

menar med bra. Väljer man att angripa kanonförslaget på ett sådant sätt blir det svårt att inte se att 

det skulle komma att handla om att godkänna en typ av litteratur medan en andra lämnas ute i 

kylan. 

En annan intressant aspekt av de påstådda integrerande fördelar en kanon skulle föra med sig 

och diskussionen kring dessa är att det ingenstans presenteras några konkreta siffror eller 

metoder för hur det skulle kunna se ut och gå till. Man måste alltså fråga sig om förslaget var 

konkret eller bara ville locka till diskussion? Dessutom saknas forskning och resultat i 

debattartiklarna. Ingenstans lyfts liknande exempel fram och det finns heller ingenstans 

kopplingar till forskning som skulle visa resultat i någon riktning. Debatten kom snarare att 

handla om spekulationer, jämförande och tvistande av idéer. 

I sammanhanget får det betraktas som intressant att det 2007, året efter kanondebatten 

blommade upp en mindre debatt som rörde SFI, svenska för invandrare, som behandlade hur 

den verksamheten fungerande ur integrations- och språksynpunkt. En av de saker som 

kritiserades var att det ingenstans fanns kartlagt hur tid och resurser spenderades och en av de 

saker som lyftes fram, bland annat i Sveriges televisions Uppdrag granskning, var hur mycket tid 

som lades ned på att sätta sig in i det svenska kulturarvet.56 Något som kritiserades och påstods 

sinka språkutvecklingen. Istället lades förslag fram om åtgärder kopplade till arbetsmarknaden 

och hur man så snabbt som möjligt bör integrera människor där57. 

Kanske var Wikströms integrerande kanon inte mer än en önskedröm? Man måste fråga sig 

hur effektivt det skulle vara att använda skönlitteratur i integrerande syfte och man måste 

dessutom ifrågasätta den ”förvägran” av litteratur och kultur som Wikström lyfter fram i sina 

artiklar. Visst känns det naturligt att förmoda att många invandrarungdomar inte har tillgång till 

traditionell svensk litteratur och kultur hemma men man måste samtidigt fråga sig hur många av 

alla svenska ungdomar som har August Strindbergs samlade verk tillgängliga i sina föräldrars 

bokhyllor, och i förlängningen hur många av dem som plockar ned ett av verken och läser det i 

                                                 
56 Andersson, Magnus: Nyttan av sfi ifrågasätts, Sydsvenskan, 080723. 
57 Stockholm TT: Vill skrota svenska för invandrare, Svenska dagbladet, 070208. 
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dess helhet. Wikström nämnde förvisso att det även finns svenska ungdomar som är 

underprivilegierade i dessa frågor och det har med största sannolikhet att göra med vilka 

värderingar man får med sig hemifrån. Det säger i princip sig självt att elever från familjer där 

litteratur knappt finns tillgänglig i högre mån inte tar sig för att läsa böcker än vad elever från 

familjer där det ses som självklart gör. Frågan är bara vad en kanon skulle förändra, elever 

förväntas redan idag att ta sig igenom skönlitterära verk i skolan men vissa förmår sig redan idag 

inte att göra det, av en eller annan anledning.  

En kanon skulle, precis som Astudillo påpekade, kanske till och med bidra till en polarisering 

som redan existerar, där de som kommer från kulturkonsumerande hem har en klar fördel. Att 

alla elever skulle förväntas bocka av litteratur från en lista skulle antagligen bidra till att allt fler 

elever skulle få ofullständiga betyg.  

 

 Litteraturorienteringen, läslusten och litteraturens ständiga kamp mot sig själv 

Efter att ha gått igenom artiklarna som rör kanondebatten kan man med lätthet klargöra att 

litteratur är ett ämne som fortsätter att engagera och även om det gång på gång påstås att 

litteraturen kippar efter andan i någon form av svanesång så är det omöjligt att kringgå att den 

fortfarande fyller en viktig funktion i dagens samhälle. Undersökningar om svenskarnas läsvanor 

genomförs ständigt och även om de olika undersökningarna uppvisar skiftande resultat så har det 

visat sig att läsningen minskat minimalt sedan 1980-talet.58 Folkpartiet är dock fortfarande 

skeptiskt till utvecklingen av svenskarnas läsvanor och nyligen beställdes en utredning av 

riksdagsledamoten Christer Nylander för att en gång för alla få svar på hur läsningen faktiskt ser 

ut i dagens samhälle, den utredningen är i dagsläget inte klar.59  

Skolans roll som skapare av nya läsare går inte att ta miste på och detta lyser även igenom klart 

i kanondebatten, men det fanns en tydlig vattendelare som hade att göra med om fokus bör ligga 

på litteraturorientering eller läslust. Som jag redan gått igenom så var uppfattningarna om skolans 

uppdrag skiftande och där vissa ansåg att det centrala bör vara att ge en klar och tydlig bild av 

litteraturhistorien (bland annat Witt-Brattström och Lundberg) menade andra att det mest 

väsentliga låg i att skapa elever som uppskattar läsning på sina egna villkor (bland annat Fleisher 

och Åkerberg). Självklart så är det viktigt att beakta vad som står i styrdokument och enligt 

nuvarande kursplan för Svenska B på gymnasiet så skall eleven ”ha tillägnat sig och ha kunskap 

om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med 

författarskap från olika tider och epoker”. Vad som betraktas som centralt uttrycks inte utan det 

är öppet för tolkning, och det är här lärarens roll kommer in60. 

 

                                                 
58 Ohlsson Djerf Sofia, Suddigt om svenska läsvanor, Dagens Nyheter, 100104 
59 Ohlsson Djerf Sofia, Folkpartiet: Nya läsvanor kräver ny bokutredning, Dagens Nyheter, 100104 
60 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994.  
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Undersökning av läromedelsantologier 

Urval av litteratur i antologier avsedda för gymnasiets svenskkurser 

Som vi såg i avsnittet om kanondebatten 2006 så fördes ett antal orosmoln fram om hur 

litteraturens ställning i skolan ser ut idag. Anledningen till att Wikström kom med sitt 

kanonförslag var att hon ansåg att dagens skola förvägrar ungdomar god litteratur. En annan 

synpunkt som framfördes i debatten var att litteraturhistoriens roll fått mindre utrymme i 

undervisningen. Tyvärr backades inte dessa påståenden upp av någon forskning eller några 

utredningar.  

I detta avsnitt så kommer jag att försöka fylla det tomrummet genom att granska hur urvalet 

av litteratur ser ut i antologier avsedda för gymnasiet. Frågor jag här söker svar på är alltså om det 

i antologiernas urval av författare finns skäl till att tala om en förvägran och om litteraturhistorien 

ges ett allt mindre utrymme i dagens undervisning?  

I min undersökning av urvalet av litteratur i antologier avsedda för gymnasieskolan har jag valt 

att vara så bred som möjligt för att på så vis få ett stort spektra av hur urvalet av litteratur ser ut. 

Anledningen till att jag valt att arbeta med antologier är för att de kan ge en god bild av vad 

som läses, och vad som förväntas att läsas, på gymnasienivå och dessutom i många fall syftar till 

att vara ett stöd i lärarens arbete för att på så vis hjälpa denne att välja lämplig litteratur. En annan 

aspekt är dessutom att antologier ger en bra bild av hur vår inofficiella kanon ser ut, vilket kan 

vara intressant att ställa mot förslaget om hur en officiell kanon skulle kunna komma att se ut. 

Eftersom kursplanen för Svenska B är den som ger bäst riktlinjer för vilken litteratur som ska 

läsas så har jag valt att fokusera på antologier avsedda för den kursen. Jag har dessutom valt att 

undersöka ett fåtal antologier tryckta före 1994, alltså innan rådande kursplan blev aktuell, för att 

se om det finns någon skillnad mellan dem och de nyare antologierna. Detta för att undersöka 

om styrdokument påverkar urvalet av litteratur.  

Eftersom kanondebatten handlade om en svensk kanon så har jag enbart valt att undersöka 

vilka svenska verk som finns representerade. Jag har i mitt arbete inte heller tagit hänsyn till hur 

stor plats olika författare och verk ges, så länge de finns representerade så räknas de in i min 

statistik. Det spelar alltså ingen roll om en och samme författare i en och samma antologi finns 

representerad flera gånger, med flera verk eller hur stor plats författaren har givits. Detta för att 

ge ett tvärsnitt av representationen och för att författare från olika genrer och stilar ska ges 

samma utrymme i statistiken, det säger sig självt att lyrik tar mindre plats och därför möjliggör en 

representation av flera verk (eller utdrag ur verk) medan prosa ger ett större utslag vad gäller 

sidantal. Däremot kommer jag att resonera kring detta men tyngdpunkten kommer inte att ligga 

där.  
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Presentation av antologierna 

De antologier jag har valt att arbeta med har som jag redan nämnt som syfte att användas på 

kursen Svenska B på gymnasiet. I vissa fall har dock antologierna varit indelade i flera band och 

det har då uttryckts att de olika banden är avsedda för att användas i flera kurser. I dessa fall har 

författare som dyker upp flera gånger, alltså i två band av samma antologi, enbart räknats en 

gång. Antalet antologier jag har använt mig av uppgår till tolv, därav sex som kommer i fler delar. 

Tre av antologierna är utgivna före 1994 och en majoritet på sju är utgivna på 2000-talet, två är 

utgivna mellan 1994 och 2000.  

Antologierna har lite olika fokus men de har uteslutande, förutom i två fall, en inriktning på att 

ge en helhetsbild av litteratur och litteraturhistoria. Alla antologier kretsar kring prosa och de 

flesta innefattar även lyrik. Några gör dock inte det vilket man får ha i åtanke när man studerar 

statistiken. 

Resultat av antologistudien 

I antologierna så har jag undersökt vilka författare som finns representerade och sedan 

sammanställt det i en tablå av de författare som finns representerade flest gånger. Jag har valt att 

avgränsa tablån till sex omnämningar, då detta betecknar hälften av antologierna och författarna 

därav bör räknas som vanligt förekommande. Numret till vänster i tablån avser i hur många av 

antologierna författarna finns representerade och författarnamnen återfinns till höger: 

 
Antal  
förekomster: 

Namn på författare 

10 Kerstin Ekman, Selma Lagerlöf, Pär Lagerkvist 

9 August Strindberg, Edith Södergran, Karin Boye, Carl Jonas Love Almqvist 

8 Gustaf Fröding 

7 Kristina Lugn, Göran Tunström, Eyvind Johnson, Harry Martinson, Tomas 
Tranströmer, Anna Maria Lenngren, Carl Michael Bellman, Erik Johan Stagnelius, 
Hjalmar Söderberg, Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson 

6 Vilhelm Moberg, Stig Dagerman, Dan Andersson, Nils Ferlin, Gunnar Ekelöf, Esaias 
Tegnér, Viktor Rydberg, Jan Fridegård, Artur Lundkvist, Sven Delblanc, Per Olov 
Enquist, Evert Taube, Victoria Benedictsson 

Tablå 1. Antalet förekomster i läromedelsantologier per författare61 

 

Som vi ser i tablå 1 så har vi ett totalt antal av trettiotre författare och om man är bevandrad i 

svensk litteratur så är väl inget av namnen att se som någon överraskning. Några saker kan dock 

vara värda att anmärka.  

                                                 
61 Se antologiförteckning 



 25 

Könsfördelningen ser vid en första anblick ut att vara jämställd och är det även åtminstone i 

toppen av listan, i de tre första kategorierna så har vi fyra kvinnor och fyra män, men helheten är 

mer snedfördelad och totalt sett så är det åtta kvinnor på det totala antalet trettiotre.  

Att Kerstin Ekman placerar sig på en delad första plats är intressant med tanke på att hon är 

en författare som fortfarande är aktiv. Det är även anmärkningsvärt att Ekman placerar sig före 

August Strindberg. 

August Strindberg är dock den författare som totalt sett ges mest utrymme i de antologier han 

finns representerad. Möjligen har detta att göra med hans bredd och skiftande bibliografi. 

Strindberg skrev prosa, lyrik, dramatik och debattartiklar, och det är värt att påpeka att han i flera 

antologier får dubbla antalet sidor i jämförelse med andra stora författare, som till exempel Selma 

Lagerlöf och Carl Jonas Love Almkvist.  

Lyrikförfattarna finns väl representerade på listan, dock ingen på första plats (Pär Lagerkvist 

finns förvisso representerad både med prosa och lyrik) och detta har att göra med att vissa 

antologier bara innehåller prosa. Hade alla antologier innehållit lyrik så hade några utav 

författarna med största sannolikhet klättrat på listan.  

Ett annat område som verkar ha fallit helt åt sidan är dramatiken, utdrag ur några utav 

Strindbergs pjäser finns förvisso med i en handfull antologier men dramatiken måste ändå ses 

som underrepresenterad. Utrymme tillägnas förvisso utländska dramatiker, William Shakespeare 

och Samuel Beckett är vanligast förekommande, men den ende svenska dramatiker som återfinns 

är Lars Norén, och hans verk återfinns enbart i två antologier. Kanske har det att göra med att 

dramatik tar större utrymme än prosa och lyrik. 

 

Kanondebatten i jämförelse med litteratururvalet i antologierna 

Debatten kring kanon kom egentligen inte fram till någonting specifikt, förutom att det i 

kultursverige finns många röster som har olika budskap. Om man förväntade sig en debatt med 

konkreta förslag så fick man stirra sig blind på åsikter och ideologier. Få var förslagen över hur en 

kanon ska utses och få var de författarnamn som nämndes. Wikström gav i ursprungsartikeln 

”Skapa svensk litteraturkanon” en handfull exempel på författare som hon ansåg lämpliga för en 

kanon och de hon nämnde var Carl Michael Bellman, Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Tomas 

Tranströmer och Kerstin Ekman. Mer exempel än så uppvisades inte utan hon påpekade i en 

senare artikel att det inte var hennes uppgift att utse en lämplig kanon, utan att det skulle läggas 

på fackmän så som litteraturvetare och lärare. Andra debattörer åberopade mer mångfald och 

jämställdhet men väldigt sällan nämndes några specifika namn62.  

Dagens nyheter valde att i efterspelet till debatten publicera en serie artiklar under namnet 

”Min kanon”, där personer som vare sig de var för eller emot kanon fick nämna verk som de 

                                                 
62 Chavez Perez, Inti: Litteraturen ska vara fri från tyglar, Dagens nyheter, 060814 
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ansåg platsa. Fokus låg här på utländska såväl som svenska författare och de svenska författare 

som nämndes var Edith Södergran, Sara Lidman, Kerstin Ekman, Inger Edelfeldt, Göran 

Tunström, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, August Strindberg och Gunnar Ekelöf63.  

Under samma period genomfördes en läsaromröstning där läsarna fritt fick ange verk som de 

ansåg vara extra viktiga, även här bestod urvalet av svenska såväl som utländska verk och de 

svenska författare som hamnade i topp var Vilhelm Moberg, August Strindberg, Selma Lagerlöf, 

Hjalmar Söderberg och Pär Lagerkvist.64 I den omröstningen så hade Moberg, Lagerlöf och 

Strindberg flera verk representerade på topplistan.  

Om man jämför de föreslagna författare som dök upp i artiklarna med hur det faktiskt 

förhåller sig i antologier så kan man snabbt dra slutsatsen att i de allra flesta fall så finns 

författarna väl representerade i läromedel. Av de författare som Wikström själv nämner så 

hamnar dessutom två utav dem i topp medan resten återfinns längre ner på listan.  

Litteraturhistoriens utrymme i antologierna 

Det var inte bara specifika författare som diskuterades i kanondebatten utan en del av den 

handlade även om litteraturhistoriens roll och om dess förmodade förminskade plats i 

litteraturundervisningen. De antologierna jag valt att arbeta med är utgivna under en 17-årsperiod 

och kan alltså uppvisa om en förändring skett på detta område. Jag kommer här jämföra hur stort 

utrymme litteraturhistorien får i de olika antologierna och se om detta har förändrats under tid. 

Detta för att svara på frågan om litteraturhistoriens ställning är hotad.  

Av de antologier som jag valt att undersöka så är tre stycken utgivna före 1994 medan resten 

utgivits därefter. Antologierna utgivna före 1994 är alla ambitiöst utformade och är utgivna i två 

band där en överskådlig bild av litteraturhistorien ges, från antiken fram till våra dagar. 1900-talet 

ges i dessa antologier stor plats jämfört med andra specifika århundraden, vilket är regel i alla 

antologier, men det är bara i ett fall som 1900-talets sidantal överstiger de andra epokernas totala 

sidantal.  

Tittar man på antologierna utgivna efter 1994 så får man ett annat utslag. Två av dem, 

Varannan damernas/Varannan herrarnas och Cervantes arv, har inte som ambition att täcka hela 

litteraturhistorien. De domineras istället av nutida litteratur och är tänkta att i ett 

undervisningsperspektiv klassas som inspiration för att hitta nya intressanta verk snarare än 

representativa för hela litteraturhistorien. Resterande sju antologier innehåller verk från flera olika 

epoker. Fyra av dessa kommer i två band och i hälften av fallen så ges 1900-talet mer sidutrymme 

än resterande epoker tillsammans, även om övertaget är knappt, och i alla dessa får vi en 

kronologisk genomgång. De resterande tre antologierna domineras samtliga av 1900-talslitteratur. 

                                                 
63 Fagerholm Monika, Mot kulturens listor/Tunedal Jenny, Vidga litteraturen/Espmark Kjell, 

Samtalspartners 
64 Thente, Jonas: Här är DN-läsarnas kanon, Dagens nyheter, 060905. 
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Totalt sett så har vi alltså åtta antologier som ger mest utrymme åt 1900-talet och fyra 

antologier som domineras av tiden innan dess. Av de nio antologier utgivna efter 1994 så 

domineras sju av 1900-talet medan de andra två ger tiden innan mer utrymme. Vi kan alltså dra 

slutsatsen att den äldre litteraturhistorien tillåts mindre och mindre plats ju senare utgivna 

antologierna är. 

Farhågorna i kanondebatten om att det finns en risk för att litteraturhistorien läggs åt sidan 

stämmer alltså om man enbart väljer att se till sidfördelningen i antologierna.  
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Resultat 

Det är svårt att dra någon regelrätt slutsats av kanondebatten 2006 utifrån de argument som 

fördes fram, förutom att det i kulturpolitiken finns många olika ståndpunkter att ta hänsyn till 

och att förslaget om en statligt styrd kanon är ett, i många avseenden, kontroversiellt ämne. 

Debatten resulterade inte i något annat än att man kan dra slutsatsen att litteratur fortfarande är 

ett aktuellt ämne och att kulturpolitik inte enbart diskuteras av kritiker, utövare och konsumenter. 

 Om kanondebatten påverkat litteraturen i sig är svårt att orda om men ett faktum står klart 

och det är att litteratur nu för tiden är att klassas som en politisk fråga. Detta är intressant med 

tanke på att litteraturvetenskapliga studier om kanon, vare sig de är för eller emot, motsäger sig 

politisk styrning av litteratur. Harold Bloom gör det i Den västerländska kanon och Anna Williams 

gör det i Stjärnor utan stjärnbilder.  

Hur denna politisering av litteraturen påverkar kulturklimatet kan man bara spekulera kring 

men faktumet kvarstår att litteraturen i dagens samhälle inte bör betraktas som någon opolitisk 

förekomst.  

Vad gäller de orosmoln som målades upp i kanondebatten som rörde skolans roll som 

förmedlare av litteratur så finns två slutsatser att dra. När Cecilia Wikström startade debatten så 

gjorde hon det genom att påstå att vissa elever, främst från familjer där litteratur inte är någon 

självklarhet, förvägras god litteratur genom att de inte får den via skolan. Den tesen kan via mina 

undersökningar av antologier avsedda för gymnasiet förklaras felaktig eftersom antologierna 

förmedlar litteratur som överensstämmer med de förväntningar Wikström ställer på skolan. 

Samtliga författare som hon nämner som potentiella förslag finns väl representerade och även 

den lista som Dagens nyheters läsare röstade fram finns representerade. 

Värre ligger det till med farhågorna att litteraturhistorien spelar en allt mindre i antologierna. I 

kanondebatten fördes tankar fram om att äldre litteratur marginaliseras och att man mest läser 

nyare litteratur i skolorna. Enligt slutsatser man kan dra av mina antologiundersökningar så 

stämmer det att äldre litteratur får mindre och mindre utrymme, vilket kan komma att resultera i 

att dagens elever får en mer förenklad bild av litteraturhistorien.  

 

Avslutande diskussion 

De slutsatser man kan dra av mina resultat är intressanta, samtidigt som man måste vara 

medveten om att de bara är en del av en större helhet. Jag valde att jämföra det som fördes fram i 

kanondebatten 2006 med vilken litteratur som finns representerad i antologier därför att urvalet i 

antologier ger en representativ bild av vad som läses i skolan, men även om kanonbildningen i 

sig. Att påstå att mina resultat är slutgiltiga och ger ett avgörande avslut i debatten vore naivt, 
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däremot så bidrar den till att skänka en större förståelse för en del av problematiken. Det finns 

förstås inga garantier för att litteraturen i antologierna läses av alla elever men huvudsaken enligt 

min menig är att den finns där, alltså till hands för de som är intresserade. Att som Wikström 

påstå att elever förvägras svensk litteratur i skolan är alltså felaktigt, litteraturen finns bevisligen 

där för den som är intresserad. Samtidigt förstår jag vad Wikström menar men jag tror snarare att 

det handlar om att skolan idag brister i att skapa ett litteraturintresse hos elever, inte om att 

skolan medvetet undanhåller litteratur.  

Flera röster påpekade i debatten skolans roll som inspiratör och jag tror att debatten hade mått 

bättre av att fokusera mer på hur man i skolan skapar en atmosfär som uppmuntrar till läsning. 

Det tvång som en kanon skulle innebära skulle eventuellt medföra en större ovilja till att läsa 

litteratur och, som det påpekas i debatten, skapa en negativ inställning till kanoniserade författare 

för all framtid. Det är inte rättvist, vare sig mot eleverna eller mot författarna.  

En väg att gå skulle kunna vara att bredda litteraturens horisonter och uppmuntra lärare till att 

placera litteraturen i kontexter som elever känner sig hemma i och använda sig mer av 

referensramar som har med deras verklighet att göra. Medier som film och TV får enligt mig inte 

den plats i skolan som den skulle behöva och genom att ständigt jämföra dessa med litteraturen 

skulle man eventuellt kunna skapa ett större litteraturintresse hos eleverna. Eller åtminstone en 

större förståelse för litteraturens innebörd. 

En oroande aspekt av mina resultat är litteraturhistorien och hur mycket plats den ges i 

antologier. Som jag visade så har den äldre litteraturen mer och mer fått ge plats för litteratur från 

1900-talet och framåt. Jag trodde faktiskt inte att resultatet skulle komma att se ut just så utan att 

de röster som hörde under kanondebatten överdrev det hela. Nu är det förvisso inte tal om att 

äldre litteratur försvinner helt och hållet men det är ändå en stark tendens som visar att den ges 

mindre utrymme. Vad detta kommer att innebära i framtiden handlar främst om den bild man ger 

av litteraturhistorien, en bild som blir mer och mer förenklad om man väljer att klippa bort delar 

för att ge plats åt nyare litteratur. Vissa epoker eller strömningar kanske försvinner helt och hållet 

medan andra bara representeras av enstaka författare.  

Självklart måste man även i detta fall fråga sig vad litteraturhistorien ska vara bra för och vad 

den kan säga eleverna? I debatten fördes olika argument fram och det hela kom till stor del att 

handla om kulturrelativism, och om man var för eller emot den. I denna diskussion är jag mer 

kluven och jag finner det enkelt att till viss del hålla med båda sidor. Jag förstår att det är viktigt 

att hålla kulturarvet vid liv, därför att det ger oss en bild av oss själva, samtidigt som jag anser det 

viktigt att få välja själv vilken kultur man konsumerar. Här kommer vi åter igen in på kulturens, 

och litteraturens, dubbla roll som bildning och underhållning vilket gör att argumenten går isär. 

Ska vi läsa litteratur för att vi vill bli underhållna eller läser vi litteratur för att vi vill lära oss 

något?  

Problemet med litteraturens roll i skolan tror jag har mycket att göra med hur den beskrivs i 

kursplaner och styrdokument. Den har där fått en alldeles för fri roll och genom detta så kommer 
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undervisningen att se olika ut på olika skolor och mellan olika lärare. Detta tas upp i debatten och 

det är även det som ligger till grund för att den över huvud taget ägde rum men jag skulle ha 

föredragit om debatten kommit att handla om mer än bara en kanons vara eller icke vara. Det 

verkade nästan som att svenskämnets enda väg till förändring var genom en kanon, vilket får ses 

som lite trist med tanke på att debatten antagligen varit mer givande om den innefattat även 

andra förslag. 

Ett förslag som har diskuterat senare är huruvida litteratur skulle komma att bli ett eget ämne 

på gymnasiet, alltså att man skulle dela upp svenskämnet i en språkdel och i en litteraturdel. Jag 

tror att detta skulle kunna stärka litteraturens roll i skolan därför att man på det sättet ger 

litteraturen ett visst antal timmar som enbart är tillägnad den. På så sätt kan man ge en mer rättvis 

fördelning av tid till eleverna och garantera att alla elever kommer i kontakt med litteraturen. Att 

göra litteratur till ett eget ämne skulle dessutom kunna innebära en breddning där nyare medier 

såsom film och tv får en naturlig roll i undervisningen. Litteratur är ett eget ämne på högskolor 

och universitet så jag förstår inte varför det inte skulle kunna vara det på gymnasiet. Dessa 

resonemang kräver mer kött på benen och skulle med stor sannolikhet kunna vara ett bra uppslag 

för ännu en uppsats.  

Ett annat sätt att gå vidare med de resultat som jag kommit fram till är att göra en bredare 

forskning, där man använder sig av fler antologier samt undersöker hur mycket dessa används i 

skolan. Det vore även intressant att undersöka vilka skönlitterära verk som finns representerade i 

gymnasieskolornas låneexemplarssamlingar för att på så vis kunna ger en bredare bild av vad man 

läser, eller förväntas läsa, i skolan.   
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