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Huruvida det ska finnas en västerländsk kanon i skolan eller ej är ett omdiskuterat ämne. Från att ha va-

rit en självklarhet i svenskundervisning och sedd som någonting berikande har den kommit att bli upp-

fattad som elitisk och uteslutande i vissa hänseenden. I den här uppsatsen diskuteras detta vidare genom 

att undersöka frågor som vad som egentligen är västerländsk kanon och vilken litteratur som ingår i den, 

varför man ska läsa denna litteratur, samt ta reda på verksamma lärares och elevers åsikter om kanons 

legitimitet i skolan. 

Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med två verksamma svensklärare på gymnasiet, 

samt fyra elever varav hälften läser studieförberedande gymnasieprogram, och den andra hälften yrkes-

förberedande dito. Undersökningen visade att lärarna hade både skilda åsikter men även kunskaper om 

kanons legitimitet i skolan; den ena var emot den, men använde sig av litteratur ur den, medan den andra 

förespråkade den. Elevernas kännedom om kanon var mindre, likväl stämde deras kunskaper om varför 

den är berättigad i skolan väl överens med rådande forskning som menar att den är allmänbildande, för 

vidare kulturarvet, och mer språkutvecklande än exempelvis populärlitteratur. Med detta inte sagt att 

man bör utesluta det ena eller det andra, utan de kan berika varandra.  
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Our investigation is based on qualitative interviews with two working upper secondary teachers and 

four second year students; two of these students attend university preparing programs and the other 

two attend work preparing programs. The results of the investigation show that the teachers have dif-

ferent opinions about the importance of the literature in the Western canon: one was against it and the 

other participant acknowledged it and even praised it. Despite the differences in opinion they both use 

it in their teaching because “it is classical literature that we all can learn something from”. It tells tales 

about the past - society, economy and politics.  

The students who were interviewed knew considerably less about the Western canon, although they 

knew such a thing existed they were insecure about what kind of literature it contains. When being 

shown the list of Western literary canon they recognized quite a few authors and books, because they 

had, at some point, read them or about them in their literary studies. All of the students recognize the 

canons importance and understand why it exists. It educates the general public about a way of life that 

has had a great impact, and still has, on our society and all aspects of it. It gives us the opportunity, 

through reading these canonized books, to see with our own eyes, past life and understand why some 

things have happened and developed the way they did. 
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1 Inledning  
Att läsa klassisk, kanoniserad litteratur har alltid upplevts som en självklarhet för oss båda, 

särskilt i rollerna som blivande gymnasielärare i ämnena svenska och engelska. Vi är båda 

storläsare, och läser flera olika typer av litteratur, men finner ändå att den litteratur som vi har 

mest att hämta ifrån är den klassiska. Det är litteratur som har levt kvar, följt med mänsklig-

heten genom historien och speglat den rådande samhällssynen. Den här litteraturen har visat 

prov på originalitet och varit särskilt betydelsefull för oss som människor i och med behand-

lingen av existentiella frågor.  

Av samtliga källor som berör begreppet kanon och klassisk litteratur refererar de flesta till 

litteraturvetaren och professorn Harold Bloom som har skrivit Den västerländska kanon 

(2000) – ett verk där han sammanställer den litteratur som har lyckats överleva tidens tand 

och som uppfyller kriterierna originalitet, mångtydighet och konstnärlighet som enligt Bloom 

är definitionen av de kanoniska egenskaperna som kanonlitteratur bör besitta. Han har sam-

manställt en lista som presenterar 26 författare och verk som anses vara avgörande för den 

västerländska litteraturen.  

Det finns en anledning till att dessa verk lever vidare, och man kan inte bortse från dess bety-

delse, även om det finns diverse aspekter som argumenterar för en revidering av den nuva-

rande kanon. Det finns ingenting som säger att kanon inte kan revideras och att den kan 

komma att omfatta en bredare samling litteratur, som litteratur från andra kulturer och med en 

mer jämställd fördelning mellan manliga och kvinnliga författare. Vi tror att det är när man 

läser både klassisk och modern litteratur som man kan uppfatta och kritiskt granska litteratu-

ren genom jämförelser i både innehåll och författarstil de olika stilarna emellan. I och med att 

den västerländska kanon ifrågasätts allt mer i vårt föränderliga samhälle har det lett oss till en 

tankeställare: Vilken funktion fyller kanonbegreppet i dagens litteraturundervisning?  

Vi tar reda på detta genom att först gå igenom begreppet kanon och utröna vad det inbegriper, 

för att sedan gå in på kanons föränderliga roll i samhället och debatter som har förts kring ka-

non. Därefter går vi vidare in på att specificera och legitimera varför man ska läsa litteratur 

hämtad ur kanon, en fråga som vi svarar på utifrån vad allt ifrån forskare, verksamma littera-

turlärare samt elever själva har att säga om detta. Detta gör vi dessutom i vår egen undersök-

ning: vi undersöker vad verksamma svensklärare och elever på gymnasiet har för kunskaper 

och vad de anser om den västerländska kanon och dess legitimitet i den svenska skolan – detta 
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för att erhålla en bild av hur några synpunkter ur verkligheten i vår egen samtid kan te sig.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka kanonbegreppets komplexitet och vilken betydelse 

detta kan ha för lärare och elever i gymnasieskolan. Vi vill veta vilken sorts litteratur som pre-

senteras i klassrummet och om kanonbegreppet styr den litteratur som väljs ut, och i sådana 

fall på vilket sätt och till vilken utsträckning. Detta kommer vi att undersöka genom att ge-

nomföra intervjuer med två yrkesverksamma lärare och fyra andra-års-gymnasister som ver-

kar på samma skola. De frågor vi främst söker svar på är följande. 

• Vad är västerländsk kanon?  

• Varför bör skönlitteratur som ingår i denna läsas? 

• Hur ser lärare och elever på en litterär kanon inom ämnet svenska på gymnasiet? 

 

3 Metod 

Med tanke på att syftet med vår uppsats är att försöka ta reda på hur lärare och elever i gemen 

ser på kanon för att erhålla en djupare bild och variationer av kanonbegreppets funktion i da-

gens svenskundervisning valde vi att använda intervjun som metod för vår empiriska under-

sökning. Det hade varit önskvärt, från vår sida, att erbjuda en generell bild av ovanstående 

ämne, men med tanke på det begränsade omfånget för studien har vi inte haft möjligheter att 

undersöka detta. Innan vi började med intervjuerna ville vi vara väl förberedda och försäkrade 

om att undersökningen knyter an till vårt syfte och våra frågeställningar, och dessutom vara 

pålästa inom ämnet intervjumetodik. Annika Lantz skriver att ett av de vanligaste misstagen 

är att datainsamlingen påbörjas för tidigt: för att intervjun ska ge nyttiga resultat behöver in-

tervjuaren skapa ett utrymme för eftertanke och förarbete (Lantz, 2007:17). Av denna anled-

ning diskuteras först en bakgrund av tidigare kunskap för att ge större inblick i ämnet och äm-

nesplanerna, teorianknyta problemet och på så vis förbereda för potentiella följdfrågor som 

kunde uppstå under intervjuernas gång. 

För att få variation i åsikter, personliga erfarenheter och således jämförbara resultat kring ka-

nonbegreppets funktion i dagens svenskundervisning intervjuade vi två lärare, i olika åldrar 

samt tid i yrket och utbildning, vilket vi tror likaså kan ha en inverkan på hur man ser på ka-
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non och litteraturundervisning. För att få ytterligare material och variation valde vi även att 

intervjua fyra elever, av olika kön och från olika studieprogram. Det är viktigt att ha i åtanke 

att informanterna endast representerar sina egna åsikter och erfarenheter kring ämnet och inte 

hela skolan.  Som ett tillägg till intervjun valde vi att före intervjutillfället skicka intervjufrå-

gorna till informanterna, samt en lista med tjugosex författare som Harold Bloom har sam-

manställt och som, enligt honom, representerar den västerländska kanon. Vår tanke bakom 

detta val var att deltagarna skulle ges utrymme för reflektion och för att kunna utveckla sina 

resonemang. Alla berörda fick frågorna cirka tjugofyra timmar innan intervjun skulle äga 

rum. Av denna anledning kan vi dock inte utesluta att deltagarna kan påverka varandra då de 

verkar inom samma skola. Risken för detta har vi dock bedömt som minimal, i varje fall be-

träffande lärarna, då de inte hade särskilt mycket kontakt med varandra under perioden för 

intervjuerna som ägde rum samma dag. Två av eleverna går dock i samma klass, därför finns 

en risk att de har påverkat varandras svar. Här tror vi dock att det inte spelar någon större roll 

för resultaten eftersom det kan vara nyttigt för eleverna att prata med varandra om detta och ta 

del av varandras resonemang – det kan rent av vara utvecklande att ta del av varandras re-

flektioner.  

Intervjun utformades efter den kvalitativa undersökningsmetoden benämnd som den halv-

strukturerade intervjumodellen som Annika Lantz redogör för i Intervjumetodik (2007).  Vi 

valde denna specifika intervjumodell eftersom den är en kombination av öppna och fasta svar 

som ger möjlighet till följdfrågor och diskussion, vilket är vad vi eftersträvar och har av denna 

anledning blandade frågor med möjlighet till både bundna och öppna svar. Den halvstrukture-

rade intervjumodellen är, enligt Annika Lantz, den vanligaste modellen att använda sig av när 

man intervjuar flera personer på samma tema, och strävar efter jämförbara resultat. Här ges 

informanten en möjlighet till att ge sin syn på det som intervjuaren finner meningsfullt och 

intervjuaren får i sin tur en uppfattning om frågornas meningsfullhet för informanten. Inter-

vjun delades även upp i två delar, för att få en tydligare struktur. Den första delen täcker be-

greppet kanon och den andra delen berör litteraturundervisning och motivation av denna. 

Lantz berör även andra intervjumodeller – bland annat den strukturerade modellen där frå-

gorna är ställda utifrån ett i förväg fastställt frågeschema, vilket vi även har i vår intervju. 

Skillnaden är dock att frågorna som ställs i en strukturerad intervju är slutna och svaren man 

får är oftast fasta svarsalternativ, vilka i detta fall skulle bli begränsade till vårt syfte. Därav 

föll valet av intervjumodell på den halvstrukturerade som ger utrymme för ett fördjupat reso-
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nemang. För att få möjlighet till att gå tillbaka till intervjuerna har vi, utöver inspelningar, 

dessutom sammanställt omfattande sammanfattningar av dem. Då transkriberingar huvudsak-

ligen syftar till att ordagrant överföra tal till skrift avstod vi från det eftersom vi inte upplevde 

det som relevant för undersökningen. Informanternas spontanitet och eventuella tvekan skulle 

troligtvis inte förändra resultaten på något vis.  

3.1 Metodkritik 

Som tidigare nämnts skickade vi ut intervjufrågorna och kanonförespråkaren Harold Blooms 

lista över kanoniska författare och verk cirka tjugofyra timmar innan intervjun vilket kan ha 

påverkat deltagarnas svar då de kan ha haft utrymme att påverka varandra, även om vi bedö-

mer risken som minimal men heller inte nödvändigtvis negativ ifall så skulle vara fallet. Vi 

kunde dock ha tagit tillvara på detta och haft en gruppintervju istället och även låtit deltagarna 

fylla i en kompletterande enkät för att få in mer material. Vi avstod dock från detta eftersom 

det var de personliga åsikterna och erfarenheterna kring ämnet som vi ville inhämta. Risken 

finns att deltagarna i detta fall skulle påverka varandra ännu mer – i den utsträckningen att vi 

möjligtvis inte skulle få tillräckligt med jämförbara resultat för att kunna göra en grundlig 

analys. Denna risk skulle kunna tänkas vara större gällande eleverna, då vi inte känner dem, 

och de inte känner varandra tillräckligt väl heller och vi vet således inte hur de skulle sam-

spela med varandra i en gruppintervju.  

3.2 Presentation av skolan 

Gymnasieskolan där vi utförde intervjuerna har cirka sjuttio lärare och tvåhundrasjuttiofem 

elever. Skolan består av en blandning av olika program, både studieförberedande och yrkes-

förberedande. Skolan står även i direkt anslutning till stadens bibliotek, där skolan har anställt 

en bibliotekarie vars huvudsakliga uppgift är att hjälpa gymnasieeleverna. Biblioteket erbju-

der både kvalitetslitteratur, populärlitteratur, ljudböcker och har dessutom tillgång till datorer 

och kostnadsfri internetuppkoppling.  

3.3 Beskrivning av medverkande gymnasielärare 

Vi kontaktade två svensklärare på en skola där vi valde lärare utifrån olika åldrar, tid i yrket 

men även efter tillgängligheten för en intervju, och eftersom många lärare upplever att de har 

en tämligen hög arbetsbelastning var tillgängligheten en viktig faktor. Vi valde två kvinnor 

vars ålder och andra ämnesinriktning skiljer sig åt. Vi hade även velat få in ett manligt per-

spektiv på kanonbegreppets funktion i dagens svenskundervisning, vilket visade sig vara svårt 
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då det inte arbetar någon manlig lärare inom ämnet svenska på skolan. Av hänsyn till den 

etiska aspekten skyddas lärarnas integritet på så vis att vi använder oss av påhittade namn i 

studien. Av denna anledning skriver vi heller inte ut deras andra ämnesinriktning då det är få 

svensklärare som arbetar på skolan och har den ämneskombinationen som de medverkande 

lärare har. Samtliga informanter försäkrades om att de när som helst under intervjuns gång 

kunde dra sig ur, och att deras identitet skulle vara skyddad. Informanterna fick dessutom läsa 

beskrivningarna av dem själva och ge sitt godkännande innan inlämning av uppsatsen.  

Berit – 54 år gammal. Har varit verksam inom läraryrket i tjugo år.  

Julia – 36 år gammal. Tog lärarexamen år 2002 och har tio års erfarenhet av yrket.  

 

3.4 Beskrivning av medverkande gymnasieelever 

Att få elever som ställer upp på den här typen av studie kan vara något av en utmaning. Det 

finns många elever på skolan och det var således svårt att göra ett urval av endast fyra elever 

tillgängliga för intervju. Vi ville få en variation av elever och därför ha en blandning av kön 

och program. Eleverna skulle gärna läsa sitt andra eller tredje år då vi önskade att eleverna 

helst skulle ha läst både Svenska 1 och 2. Anledningen till att vi ville ha olika kön var för att 

få in ett manligt perspektiv på kanonbegreppet, då vi inte hade fått det i våra intervjuer med 

lärarna. Detta tog vi upp med medverkande lärare som hjälpte oss att komma i kontakt med 

fyra elever där samtliga är andraårselever som huvudsakligen läser olika program. Två av 

dessa elever är manliga och går den Samhällsvetenskapliga linjen, medan de andra två är 

kvinnliga och läser Barn- och fritidsprogrammet. Även här är namnen fingerade för skydda 

elevernas identitet. Vi nämner ändå vilket program eleverna tillhör då eleverna är relativt 

många på varje program och risken att identiteten skulle röjas kan man anse vara liten. 

Sara - Läser Barn-och fritidsprogrammet då hon ville ha en utbildning med en kombination 

av både praktik och teori. Eleven uppger att hon läser mycket - mest populärlitteratur som är 

förankrad i hennes verklighet. 

Simone - Läser också Barn- och fritidsprogrammet eftersom hon, enligt henne själv, är ”prak-

tiskt lagd”. Hon uppger även att hon inte läser mycket, men skulle vilja ändra på detta. 

Petter - Läser Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning samhälle. Eleven valde pro-

grammet eftersom han visste att han ville studera vidare på högskola eller universitet. Petter 



 

6 

 

uppger att han läser mycket av allt och när det gäller litteratur ser han sig själv som ”en allä-

tare”.  

Fredrik - Läser också Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning samhälle. Han valde 

programmet av samma anledning som föregående elev: han vill ha möjlighet att studera vi-

dare. Han läser inte ”överdrivet mycket” men ”lagom” då han utövar olika sporter på sin fritid 

och hinner således inte med mycket läsning förutom det han får i läxa.  

3.5 Genomförandet av intervjuerna 

De olika intervjuerna ägde rum i ett personalrum för lärarna respektive klassrum för eleverna, 

på den valda gymnasieskolan. Vi använde oss av inspelningsverktyg i form av mobiltelefon 

och avstod helt från att anteckna för att kunna interagera med informanterna på bästa möjliga 

sätt. Som underlag till intervjun hade vi frågor som fungerade som riktlinjer för intervjun. In-

tervjun var huvudsakligen styrd av dessa frågor som vi ställde en i taget och lät sedan infor-

manten svara och vi hade möjlighet att ställa följdfrågor. Även om frågorna var styrda fanns 

alltså utrymme för följdfrågor både från intervjuare och från informanter, vilket också var 

tanken då vi ville ha personliga svar och resonemang kring exempelvis valet av skönlitteratur 

och olika tillvägagångssätt i undervisningen. Vi inledde intervjun med att ställa frågor kring 

definitionen av begreppet kanon, vad de trodde att det innebar och vilken skönlitteratur som 

skulle kunna tänkas tillhöra denna kanon. Vi gick vidare genom att diskutera kvalitetslitteratur 

kontra populärlitteratur för att förstärka begreppet kanon ytterligare. När det uppstod följdfrå-

gor kring detta kunde vi besvara dessa på ett bra sätt eftersom vi hade en tydlig teoretisk an-

knytning som vi var väl bekanta med. För att få en bild av litteraturläsningen hos eleverna 

frågade vi både lärarna och eleverna om eleverna själva får välja ut verk som skall läsas eller 

om läraren väljer ut dem. Frågan berörde även huruvida det gällde hela verk eller endast ut-

drag. När frågan vilken sorts litteratur som presenteras i klassrummet, och ifall kanonbegrep-

pet styr valet, berördes även begreppet kanonexistens: ifall det existerar någon kanon samt 

vad det är som bestämmer innehållet av författare och verk i denna. Med anledning av detta 

uppstod även en diskussion kring avsaknaden av kvinnlig litteratur i kanon och vad detta be-

rodde på, vilket också är en av kanonmotståndarnas huvudsakliga argument till varför kanon 

bör revideras. Frågor kring motivation, och hur lärarna motiverar sina elever till läsning av 

kanoniska verk respektive hur eleverna blev motiverade till sådan litteratur ställdes likaså. 

Ämnesplanen för ämnet Svenska berördes också i denna del av intervjun, där vi främst ville 

veta om det fanns något i dessa ämnesplaner som lärare kan stödja sig på för att motivera an-
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vändningen av kanoniska verk. Avslutningsvis fick både lärare och elever svara på om de tror 

att det finns någon skillnad på vilka verk som tas upp i undervisningen eller hur verken pre-

senteras till olika elevgrupper.  

4 Bakgrund 

4.1 Definition och uppkomst av begreppet kanon 

Innan vi går in på vad ordet kanon betyder och hur det har uppkommit är det viktigt att skapa 

sig en bild av vad begreppet inbegriper. Detta gör vi genom att först förklara vad litteratur är, 

då det är i den litterära kanon vi ska fördjupa oss. Litteraturvetarna Staffan Bergsten och Lars 

Elleström (2004) skriver att den latinska etymologiska betydelsen är ’det som är skrivet’ men 

för att precisera uttrycket ytterligare tillfogar de adjektivet skön till ordet litteratur (Verhaest, 

2008:8). Begreppet skönlitteratur avser dock inte alla genrer och texter, utan de texter som 

skrivna i konstnärligt syfte. Vad räknas då som skönlitteratur? Enligt Bergsten och Elleström 

går det inte att mäta graden av litterär ”skönhet” då det inte finns några fasta måttenheter för 

detta; istället får man använda sig av ”tradition och allmänt samförstånd [som] utgör fullt till-

räckliga urvalsinstrument” (Brink, 1992:232). När man sedan delar in skönlitteratur som har 

varit och är betydelsefull används begreppet kanon, som är av grekisk härkomst och betyder 

’måttstock’ eller ’rättesnöre’.  

Begreppet kanon har ett religiöst ursprung och användes först inom religionsvetenskapen som 

ett samlat begrepp för heliga skrifter som accepterades av den romersk-katolska kyrkan som 

betydelsefulla och inspirerande (ibid). Kanonurvalet är svårare att avgränsa än skönlitteratur, 

men Harold Bloom presenterar och försöker specificera detta begrepp i Den Västerländska 

Kanon som ”urvalet böcker på våra läroanstalter” (2000:27). Inom litteraturvetenskapen kom 

begreppet kanon först att användas år 1768 och betecknade då ”den relativt fast fixerade 

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

historia” (Brink, 1992:232).  

Kanon innehåller ett urval litterära texter som varje allmänbildad medborgare bör ha läst. I 

modern tid kom begreppet att stå för klassisk litteratur som överlever i flera årtionden (Willi-

ams, 1997:16). När man talar om kanonisk litteratur idag brukar man oftast tala om kvalitets-

litteratur eller klassisk litteratur som kännetecknar den sortens litteratur och har mer av de ka-

noniska egenskaperna, det vill säga är originellt, mångtydigt och där författaren betraktas som 

en konstnär och hans verk som en kreativ skapelse (Härsing, 2006:5). I kontrast till kvalitets-
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litteratur står populärlitteratur som räknas som ett resultat av massproduktion som utmärker 

ett kunskapsfattigt förutsägbart innehåll och vars popularitet styrs utifrån marknadsföring, 

lågpris och lättillgänglighet (Skardhamar, 1994:82). Det som ska undersökas i nästkommande 

avsnitt är hur begreppet kanon har vuxit fram och förändrats, för att se om denna litterära lista 

är en fast lista eller snarare en del av en dynamisk process. 

4.2 Utveckling och förändring av kanon 

Som tidigare nämnts förekom kanon först inom religionsvetenskapen, där den användes som 

ett begrepp för religiösa skrifter med hög status. Boktryckarkonstens framgång resulterade i 

en stor litterär produktion, vilket innebar att fler fick tillgång till annan litteratur än religiösa 

skrifter (Verhaest, 2008:9). Litteraturläsare blev snart bekanta med ett nytt fenomen, nämligen 

antologin. Antologi betyder ’blomstersamling’ och refererar främst till litterärt urval (Björck, 

1984:7-12). Litteraturprofessorn Björck beskriver antologi som en kronologisk representation 

av kanoniska författarskap, åtföljda av några verk. Genom att läsa antologier blev litteraturlä-

sare bekanta med den stora etablerade litteraturen (Verhaest, 2008:9). Bloom skriver att varje 

tids litterära urval är präglat av sin samtids syn på litteraturanvändning. Litteratur- och språk-

vetaren Skardhamar (1994) stödjer denna teori och menar att det finns grupper inom samhället 

som sätter normen för vad som är kvalitetslitteratur. Ofta sätts normen av en liten skara som i 

stort sett har samma bakgrund och således även en gemensam uppfattning om estetisk och 

litterär kvalitet (Verhaest, 2008:15). Dessa verk som blir utvalda att tillhöra den så kallade 

kvalitetslitteraturen behandlas genom olika tidningar och tidskrifter och når på detta vis mass-

produktion (Bloom, 2000:32). Antologiförfattarna verkar som en normsättande grupp ef-

tersom de avgör vad som skulle bli betydelsefull litteratur, och om ett visst författarskap 

skulle överleva eller dö ut, genom att göra litterära urval och ställa dessa i rampljuset. När 

läroböckerna kom fick de samma ställning som antologier då de innehöll litteratur som bör 

läsas i skolan. När hemundervisning omkring år 1850 ersattes av folkskolor lades det ännu 

större vikt vid läroböckerna. Av denna anledning var det dessutom viktigt för författarnas lit-

terära överlevnad att vara med i dessa böcker (Verhaest, 2008:10).  

1868 kom Statens läsebok som kom att fungera som ett rättesnöre för undervisningen för flera 

generationer framöver (ibid). Den speglade den litterära kanon, och den del av kulturarvet 

som alla borde ta del av. Den förblev betydande fram till 1900-talet då andra läroböcker kom 

att användas. Litteratursociologen Lars Brink ger en överblick av dessa nya läroböcker som 

kom att ersätta Statens läsebok i Gymnasiets litterära kanon (1992). Han diskuterar fyra läro-
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böcker av Karl Warburg, Richard Steffen, Josua Mjöberg och Hjalmar Alving och finner att 

urvalet i alla dessa läroböcker präglas av politiska, religiösa, nationella och estetiska ideal 

(Brink, 1992: 140).  

4.3 Kanon i skolans värld 

Under 1950- och 60-talen började demokratiseringen aktualiseras och den gamla ordningen 

och läroböckerna ifrågasättas, vilket fick stora konsekvenser för kanon i och med att lärarna 

själva fick bestämma vilken litteratur som skulle ingå i undervisningen. Detta ledde till att det 

under 1960- och 70-talen uppstod en offentlig debatt kring litteratur. Debatten omfattade frå-

gor som vilka böcker man bör läsa och vilken påverkan läsning hade för utveckling. Litteratu-

rens ställning började således ifrågasättas och gav upphov till förespråkare och motståndare 

till kanon - de som önskar att kanon revideras eller försvinner och de som försvarar den tradit-

ionella kanon (Verhaest, 2008:12). Harold Bloom är en av företrädarna för den traditionella 

kanon och motiverar sina val av författare och verk som anses vara avgörande för den väster-

ländska litteraturen genom att hävda att urvalet av kanonisk litteratur på intet vis får relateras 

till politiska, moraliska eller ideologiska förhållningssätt. Han baserar sina val på originalitet 

och individualitet:  

I de allra flesta fallen har jag försökt ställa läsaren inför dessa tjugo-
sex författares storhet på direktast möjliga väg: jag ställer helt enkelt 
frågan vad det är som gör diktaren och verket kanoniska. Svaret har i 
flertalet fall visat sig vara deras sällsamhet, en verksam originalitet 
som antingen inte kan omvandlas, eller som omvandlar oss till den 
grad att vi upphör att uppfatta den som sällsam (Bloom, 2000: 13). 

 

Bloom ordnar tjugosex författare under olika eror och skriver att ”under alla epoker hålls 

somliga genrer för mer kanoniska än andra” (ibid:19). Dessa författare består av olika europe-

iska och amerikanska författare som kategoriseras i följande eror: 

• Den aristokratiska eran, som enligt Bloom löper över renässansen och upplysnings-

tiden. Den kännetecknas av en aristokratisk kulturuppfattning och har sitt ursprung i 

Shakespeare och Dante, som han anser vara kanons centrum då de överträffar alla 

andra västerländska författare i kognitiv skärpa, språklig energi samt gestaltningsför-

måga (ibid:59). Andra författare som verkar inom denna era är Chaucer, Cervantes, 

Montaigne, Molière, Milton, Dr Samuel Johnson och Goethe. 
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• Den demokratiska eran har sitt ursprung i den franska revolutionen och de politiska 

bekännelserna hos bland andra Wordsworth, Whitman, Emily Dickinson, Dickens, 

George Eliot, Tolstoj och Ibsen. Eran kallas även den mänskliga eran och känneteck-

nas av ironi, demokrati och allmänna lagar.  

 

• Den kaotiska eran förknippas med den moderna litteraturen som vi kan finna hos 

Freud, Proust, Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Borges, Neruda och Pessoa samt Beck-

ett. Bloom menar att dessa författare ger uttryck åt den tid vi lever i. Förutom detta 

kopplar även Bloom ovanstående författare till kanons ursprung och centrum, Sha-

kespeare, och menar att alla dessa författare refererar på ett eller annat sätt till honom - 

exempelvis Freud med sin essä om Michelangelos Mose där han hänvisar till Sha-

kespeares Hamlet.  

 

En liknande teori som belyser och stödjer Harold Blooms argument angående hur kanon bil-

das presenteras av litteraturkritikern Alastair Fowler (1982) som menar att kanon och dess 

innehåll kan komma att omvärderas och förändras om den litterära smaken förändras. Han 

skriver även att vissa litterära genrer alltid är mer kanoniska än andra, och de tilltalar även om 

smaken förändras. Litteraturvetaren Wilfred Barner redogör för liknande tankar kring kanon 

och menar att ett verk måste innehålla en balans mellan tradition och originalitet/nytänkande 

(Brink, 1992:237). Även om verket står i ett visst förhållande till traditionen är dess överlev-

nad beroende av någonting nytt som tilltalar läsaren som kritiker (Härsing, 2006:4). Det är när 

dessa två - tradition och nytänkande - möts som det råder en balans, vilket i sin tur leder till 

att författare och deras verk uppmärksammas och överlever. Harold Blooms lista över förfat-

tare och verk som ingår i kanon ger stöd för kanon som en fast lista över verk som är betydel-

sefulla, vilket har kritiserats av företrädare för en mångkulturell syn på litteraturhistorien. Kri-

tiken som riktas hit behandlar just denna aspekt, samt att Blooms kanonlista är trångsynt och 

endast förespråkas av traditionalisterna som håller sig till ensidiga urval utan att tillföra något 

nytänkande.  
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4.4 Debatten kring kanon 

År 2006 lade folkpartiets riksdagsledamot Cecilia Wikström fram ett förslag om en litterär 

kanon i svenska skolan, då hon ansåg att alla svenska skolbarn hade behov av ett rättesnöre - 

att de skulle läsa litterära verk som är viktiga inom svensk litteratur (Verhaest, 2008:7). Detta 

förslag presenterades i sin helhet i en artikel i Sydsvenska Dagbladet (2006): 

       ”För att alla, och särskilt skolelever, skall få del av den svenska litteraturen bör en 
“kanon” av de viktigaste verken inom svensk litteratur tas fram. Det skulle ge en 
klar signal om vikten av att ta del av det gemensamma språket och litteraturen [...] 
En gemensam litterär bas, en så kallad litteraturkanon, skulle kunna ge verktyg för 
en fördjupad kulturpolitisk debatt, samtidigt som den skulle understryka betydel-
sen av en traditionell bildning där kunskap i svenska språket och den svenska litte-
raturen skulle inta högsätet.” 

 

Reaktionen på detta förslag var negativ från flera olika håll, men främst från olika politiska 

partier, vilket resulterade i en häftig debatt. Alliansen, med Folkpartiet i spetsen, hade ett trad-

itionellt och konservativt förhållningssätt medan oppositionens åsikter var starkt kritiska till 

förslaget, och menade att en kanon hotar ett mångkulturellt samhälle (ibid:10). Kanonmot-

ståndarna argumenterade att en kanon skulle vara diskriminerande och en del avvisade försla-

get helt och hållet. Det diskuterades även om den skulle vara nationalistisk, då den används 

till att upprätthålla skillnaden mellan ”vi och dom”, mellan de som hade den nationella identi-

teten och de andra. Kanon påstås även vara utestängande eftersom vissa samhällsgrupper inte 

representeras i den. Kvinnor är exempelvis en klar minoritet i kanon (ibid:14).  

Kanonförespråkare, som exempelvis den nederländska kulturfilosofen Mooij, kontrar med att 

en kanon är nödvändig, och till och med önskvärd då den tjänar traditionen och kulturen. 

Mooij menar även att kanon ständigt prövas och har klarat ”the test of the time” (ibid:13). 

Förslaget om en litterär kanon stöds även av pedagogen dr. Mark A. Pike som menar att 

läsandet av äldre skönlitteratur är relevant och aktuellt, även för yngre läsare eftersom de 

gamla klassikerna vidgar läsarens perspektiv (Pike, 2002:367). Cecilia Wikströms förslag om 

en litterär kanon i den svenska skolan stöds av Horace Engdahl, tidigare sekreterare för 

Svenska Akademien, som menar att det vore värdefullt med en kanon eftersom den svenska 

litteraturen då skulle läsas av fler. Bloom går i samma spår och påpekar att utan en kanon 

skulle vi sluta att utvecklas. Detta framgår tydligt av följande kommentar: 
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Without the Canon, we cease to think. You may idealize endlessly about 
replacing aesthetic standards with ethnocentric and gender considerat-
ions, and your social aims may indeed be admirable. Yet only strength 
can join itself to strength, as Nietzsche perpetually testified. (Bloom, 
2000: 41) 

Det som står klart av denna debatt, som pågår ännu idag, är att en kanon står kvar även om 

litteraturforskare samt läsare har blivit ense om att en revidering av kanon är högst nödvändig. 

Ett annat resultat av detta är att populärlitteraturen har fått mer uppmärksamhet och börjar 

alltmer att betraktas som likvärdig till kvalitetslitteraturen. En fråga som uppstår till följd av 

denna debatt är följande: hur har denna debatt påverkat undervisning av ämnet svenska och 

till vilken utsträckning nämns kanon i de nuvarande ämnesplanerna för Svenska 1 och 2? 

4.5 Kanon i ämnesplanerna för svenska 

För att undersöka i vilken utsträckning kanon behandlas i ämnesplanerna tittar vi bland annat 

närmare på ämnets syfte samt ämnesplanen för Svenska 1 och 2 som är officiella riktlinjer för 

vad undervisningen ska innehålla. Det är dock viktigt att ha i åtanke att undervisningen också 

påverkas av lärarnas personliga insatser. Tillsammans utgör dessa en viktig roll och påverkar 

vilka böcker som läses i klassen. I ämnets syfte för Svenska 1 står det att undervisningen ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat ”kunskaper om centrala svenska och in-

ternationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett samman-

hang” (Skolverket, 2011). Detta förstärks även av det centrala innehållet i Svenska 1, som be-

rör olika punkter för vad kursen ska innehålla; det är riktlinjer som alla lärare ska hålla sig till. 

Gällande litteraturen står det att undervisningen i kursen ska behandla följande centrala inne-

håll ”skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (ibid). 

Ämnesplanen för Svenska 2 berör ämnet kanonisk litteratur något närmare, och fungerar som 

en fördjupningskurs när det gäller skönlitteratur. Här skrivs det att undervisningen i kursen 

ska behandla svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk från olika tider och epoker. Kursen ska även behandla ”relationen mellan 

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

och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen” (ibid). Föru-

tom detta ska den även innehålla skönlitterära verkningsmedel, centrala litteraturvetenskap-

liga begrepp och deras användning. Det som är värt att fundera över är att ordet kanon inte 

förekommer någonstans i ämnesplanerna; det kan dock vara en tolkningsfråga till vilken grad 

man kan tillämpa kanon utifrån dem och blir därmed något för varje enskild lärare att avgöra.   
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4.6 Skönlitteraturläsning i skolan och legitimering av läsning av väster-
ländsk kanon 

När man ska utröna vad som egentligen är intentionen med läsning av ”god” litteratur är det 

många röster som är värdefulla att ta i anspråk. Dessa röster utgörs av allt ifrån rådande fors-

kare och litteraturvetare, verksamma lärare, samt de elever som i sin tur tar del av litteraturen. 

Alla dessa röster ingår i ett samhälle som ständigt utvecklas och förändras – ett samhälle där 

litteraturläsningsfrågan ställs på sin spets, i synnerhet på grund av dessa förändringar. Samt-

liga av de källor som redovisas i denna uppsats har antingen västerländsk kanon, klassisk lit-

teratur, eller ”god” litteratur som utgångspunkt i diskussionen kring syftet med skönlitteratur-

läsning. 

4.7 Historisk överblick av syfte och legitimering av skönlitteratur och ka-
non 

Samhällets syn på syftet med litteraturläsning har ändrats genom historien, och vissa ideal le-

ver kvar. Litteraturprofessorn Magnus Persson (2007) beskriver en undersökning där man har 

tittat närmare på litteraturläsningens mål i läroverken under senare delen av 1800-talet och 

finner mål som stilbildande, förståndsberikande, litteratur- och kulturhistoriska, samt ideal-

bildande mål vara särskilt förekommande (Persson, 2007:115). En senare undersökning 

kommer fram till att även smak- och känslobildande mål är viktiga, och inte minst ett nation-

ellt bildande. Smakbildningen sökte få eleverna att lära av de etiska och estetiska föredömena 

i litteraturens värld (ibid). ”De stora diktarna uppfattades som bärare av en nationalkänsla” 

(Furuland & Svedjedal (red.), 1997:16) och syftet med litteraturen var att ”inpränta foster-

landskärlek och idealism i eleverna” (Persson, 2007:31). Ett annat av de viktigaste syftena 

med läsningen var att bli en bättre människa – en tanke som i högsta grad lever kvar i skolans 

värld idag (ibid:198). Men från att ha en starkt nationalistisk ideologi i början av 1900-talet 

har litteraturläsningens syfte kommit att alltmer kretsa kring värden som demokrati och själv-

insikt (ibid:119). Likväl lever tanken om ett gemensamt kulturarv kvar; utifrån en humanistisk 

bildningstradition menar man att vi har behov av gemensamma referensramar som ger kun-

skap via litteraturen om hur man levde förr och varför det ser ut som det gör idag (Härsing, 

2006:8).  

Slutsatsen som kan dras av denna historiska överblick är att olika tider har olika svar på frå-

gan om varför man ska läsa skönlitteratur. De flesta av idealen lever kvar, i större eller mindre 

utsträckning än under andra tider. Persson (2007) menar att det i vår moderna tid är allt svå-
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rare att motivera litteraturläsning, främst kanon, i och med hur samhället ser ut idag med me-

dia, mångkultur och globalisering. I och med att samhället är så pass heterogent som vårt är 

på grund av dessa aspekter är tanken om ”en gemensam kultur” är svårare att bevara (ibid:7). 

Likväl följer en del litteratur ständigt med oss genom tiderna. Samhället förändras, men det 

betyder inte att litteraturen ifrån förr har spelat ut sin roll för oss människor. Som litteraturve-

taren Rosenblatt skriver: ”Varje tid finner ny betydelse i känslostrukturen hos verk som Ham-

let eller Faust” (2002:162).  

4.8 Forskning kring skönlitteraturens syfte  

Det finns idag flera uppfattningar om varför skönlitteraturen är viktig, samt varför kanon är 

bättre än populärlitteratur i vissa hänseenden, och bör bevaras. Tanken om det gemensamma 

kulturarvet har gått från att främst åsyfta en nationalistisk anda till att innebära flera saker som 

anses oumbärliga i dagens samhälle (Persson, 2007). Dessa skriver Persson är bland annat 

kunskap om kulturarvet som bidrar till en trygg identitet (ibid:36), och i enlighet med detta 

anser Skardhamar att man inte kan sända ut elever i livet utan ”rötter och värderamar” i litte-

raturundervisningen (1994:86). Även didaktikern Gunilla Molloy menar att litteraturunder-

visningen kan utveckla den sociala och historiska förståelsen av fundamentala mänskliga frå-

gor (2003: 39). På liknande sätt skriver Rosenblatt att litteraturen kan ge perspektiv på det 

olikartade samhället (2002:19). Via litteraturen tar läsaren del av rådande värderamar, kultu-

rella mönster och moraliska normer i samhället och på det viset formas individen eftersom 

litteraturen påvisar inställningar om önskvärt beteende (ibid:174) vilket i sig har en moralist-

isk funktion. Rosenblatt menar att litteraturen förmedlar kulturella mönster till en mycket 

högre grad än vad som kan erhållas i den närmaste miljön (ibid:154). Persson skriver att kul-

turarvet är viktigt även för svenska-som-andraspråkselever, eftersom det kan fungera som ett 

hjälpmedel för integreringen in i det svenska samhället (2007:156).  

Genom att äga kunskap om andra tider kan man bättre förstå sin egen tid, menar Persson 

(2007:166), och flera forskare håller med om att litteraturhistorien är ett oumbärligt käll-

material till historien (Furuland & Svedjedal (red.), 1997:24) eftersom litteraturen på många 

sätt avspeglar samhället. Persson skriver att litteraturen är en bra kunskapskälla för eleverna 

jämfört med ”torrt faktaplugg” på grund av att man som läsare till en mycket högre grad upp-

lever det lästa i skönlitteratur. Dessutom är förtrogenhet med litteraturhistorien viktigt för 

fortsatta studier eftersom det är en del av den allmänbildning som man förväntas besitta 

(2007:242). Bloom menar att man ska läsa ”för att [man] ska lära [sig] bli en del av den enda 
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natur som skriver och läser” (2000:28). I en artikel om kvalitetslitteraturens betydelse för ju-

ridikstuderande menar universitetslektorn Leif Alsheimer (2003) att bildning är en utgångs-

punkt för abstrakt tänkande och empati, och är därför viktig för samtliga människor.  

Uppfattningen om att litteraturen gör oss till bättre människor lever i stor utsträckning kvar 

(Persson, 2007:198). Bloom skriver om författaren Emerson som menade att den läsande är 

ett ljus som tänder hela mänsklighetens kärlek och längtan (Bloom, 2000:23). Genom littera-

turen stöter läsaren på demokratiska värderingar och konflikter kring dessa, och förståelse för 

omvärlden är ett av de mål som skolans demokratiska fostran syftar till. Tolerans för andra 

människor och deras värderingssätt kan vidgas via skönlitteratur (Molloy, 2003:42). Rosen-

blatt menar att litteraturen utgör det centrala i bildningen i en demokrati eftersom det utveck-

lar föreställningsförmågan som krävs i ett demokratiskt samhälle (2002:210). Läsaren får 

identifiera sig med de äldre, det motsatta könet, en annan social bakgrund och tidsperiod vil-

ket leder till ”en ökad social känslighet” (ibid:148) eftersom man når utanför den egna kul-

turen. Persson skriver att man via litteraturen möter andra kulturer, vilket fungerar som trä-

ning i inlevelse och empati (2007:162). Dessutom är många litterära verk bärare av samhälls-

kritik, vilket kan ge läsaren insikt om den egna rollen i samhället. Litteraturen kan fungera 

som en politisk kraft, exempelvis i kampen för rösträtt för kvinnor (Furuland & Svedjedal 

(red.), 1997:73). Den ger en ”mångfaldig bild av verkligheten” och gör detta med ett mycket 

friare språk än media. Enligt modern psykologi kan de ”viktiga” kunskaperna inte läras ut 

formellt – man måste tillägna sig det via emotionella och estetiska upplevelser (Rosenblatt, 

2002:146). Litteraturen erbjuder inte enbart kunskaper om, utan upplevelser av olika mänsk-

liga problem, och forskning visar att både kognitiva och emotionella delar är närvarande vid 

läsning (ibid:14). Journalisten Bohman skriver att neurovetenskapen har bevisat att litteratu-

ren gör oss mer empatiska; hjärnan verkar inte göra stor skillnad på ifall man läser om en 

händelse eller upplever den på riktigt (Bohman, 2012 3:68). Enligt en studie i Kanada utveck-

lar litteraturen empatiförmågan eftersom människor som ofta läser skönlitteratur är ”bättre på 

att förstå andra människor” (ibid).  

Även på det personliga planet är litteraturen gynnsam – för identitetsskapandet och språkut-

vecklingen – och inte enbart för nöjets skull. ”Läsaren söker […] utforska den mänskliga an-

dens resurser, vinna insikter som kommer att göra hans eget liv mer begripligt” (Rosenblatt, 

2002:22). Om man bortser från litteraturens förmåga att hjälpa läsaren att se världen med nya 

ögon tänker man bort litteraturen själv, skriver Persson (2007:201). Bloom säger att vi läser 
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för att stärka jaget (2000:20) - genom att se sina problem på distans kan man tänka mer objek-

tivt kring dem. Via litteraturen kan man bli medveten om sig själv och befrias från ängslan 

över att inte vara som alla andra (ibid.). Läsning kan per se leda till ”existentiell självreflekt-

ion” genom rationell reflektion över olika emotionella reaktioner. Den kan även fungera 

emancipatoriskt på det viset att den stärker identiteten genom att ge erfarenheter och möjlig-

heter att pröva olika synsätt (Persson, 2007:110). Läsaren får tillfälle att pröva olika handling-

ar i litteraturen som måhända inte är möjliga eller önskvärda i verkligheten (Rosenblatt, 

2002:47). Förutom att fungera som en verklighetsflykt (ibid:46) ger litteraturen även befri-

ande insikter om den egna situationen: att det finns andra livssituationer än den man har fötts 

in i (ibid:154). Språkmässigt kan litteraturläsning främja sambandet mellan intellektuell upp-

fattning och emotionell erfaring som är viktiga vid varje inlärningsprocess (ibid:146). Molloy 

menar att klassisk litteratur är särskilt viktig för personlighetsutvecklingen, då innehållet är 

gynnsamt för både språk- och kunskapsutvecklingen (2003:29). Litteraturpedagogiska under-

sökningar visar att skönlitteratur har stor relevans för lässvaga då den leder utvecklingen 

framåt mot en större språkförmåga (Furuland & Svedjedal, 1997:34).  

Varför främjas dessa olika komponenter bättre av klassisk, kanoniserad litteratur än av exem-

pelvis populärlitteratur? Beträffande kulturarvet och bildning beskriver Verhaest i sin avhand-

ling om kanonlitteratur och undervisning i Sverige forskare som menar att ”man hotar ett vä-

sentligt kunskapsområde, om man […] försummar att överföra kanonlitteratur i undervisning-

en” (Verhaest, 2008:13). Den västerländska kanon innehåller en repertoar av kunskaper om 

olika tider, deras levnadsförhållanden, värderingar och utveckling. Inom litteraturvetarvärlden 

anses populärlitteraturen vara mekanisk och utan själ – en ”homogeniserad massprodukt” (Fu-

ruland & Svedjedal (red.), 1997:162). Rosenblatt skriver att denna typ av eskapistisk litteratur 

fungerar som en drog – en tillfällig tillfredsställelse som ger falska bilder av verkligheten då 

hindren som figurerna i dessa böcker ställs inför är alltför enkla (2002:166). Läsandet av ka-

non anses fortfarande vara relevant för ungdomar, eftersom kanon ”snarare än modern (popu-

lär) litteratur vidgar läsarnas horisont” (Verhaest, 2008:13). Vissa menar att lättillgänglig litte-

ratur främjar läsandet, medan andra säger att skolan är en av de få kontakter som unga har 

med en annan kultur än den massmediekultur som de ständigt utsätts för under sin vardag. 

Litterär bildning anses vara ”en nödvändig motvikt mot dagens kommersiella ytlighet” 

(ibid:41). Enligt Rosenblatt innehåller den äldre litteraturen en fulländning som inte har någon 

motsvarighet i dagens litteratur (2002:49), vilket även Bloom håller med om: kanon innehål-
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ler en originalitet och ett svåråtkomligt nöje (2000:24, 28). I teorier om kanonlitteratur menar 

man att denna typ av litteratur bidrar med bredare kunskap än enbart underhållning (Alshei-

mer, 2003). Persson skriver att kanoniserad litteratur används i undervisning inte därför att 

den tillhör kanon, utan för att den har kvalificerat sig för detta ändamål (2007:242-243). Den 

äger följaktligen vissa stilistiska och innehållsmässiga element som har gjort att den har fått 

leva vidare.   

4.9 Lärares syn på litteraturundervisning och kanons legitimitet 

Eftersom det främst är lärare som förmedlar vidare sin syn på litteraturundervisning till den 

yngre generationen är det viktigt att ta reda på vad de anser om den. Persson beskriver en en-

kät från 2006 som är utförd på blivande svensklärare där litteraturens funktion som språkut-

vecklare betonas, medan en del även nämner utveckling av ”kritisk reflektion och empati” 

(Persson, 2007:226). Ett annat projekt från 2000, likaså med blivande lärare, visar att de anser 

att litteraturens främsta syfte är att den vidgar ordförrådet, gör läsarna till bättre skribenter 

samt gör dem allmänbildade (ibid:228). I en annan studie från 2006 utförd med flera olika ty-

per av litteraturlärare (litteraturvetenskapslärare, blivande svensklärare, samt svensklärare på 

gymnasiet) framgår det att samtliga lärarkategorier anser att det textinnehåll som är mest be-

tydelsefullt i litteraturundervisning är ”västerländsk kanon” och därefter ett ”brett nationellt 

kulturarv”, följt av ”vår nationella kanon” (ibid: 228-229).  

Molloy skriver att vissa lärare använder skönlitteratur i fostranssyfte, medan andra väljer för-

fattare som ingår i kulturarvet – ”som eleverna ska känna till för sin egen bildnings skull” 

(2003:41). I hennes undersökning om läsning med tonåringar uttrycker en av informanterna 

(lärare) att ”bra litteratur” inte är exempelvis Stephen King och andra populärromanförfattare 

(ibid:81). Samma person menar att syftet med litteraturläsning är att främja elevernas förstå-

else för det lästa och ge dem begrepp för att kunna beskriva det (ibid:131). En annan infor-

mant i samma studie uttrycker att ”vi har ett kulturarv att förvalta och vissa texter […] bör 

[man] läsa i skolan” (Ibid: 139). Enligt henne kan man via litteratur förstå sig själv och sam-

hället, och att främst klassiska texter lämpar sig där. Ytterligare en lärare i undersökningen 

motiverar läsning av klassiska texter med att de fyller de behov som folk har i olika tider och 

samhällen. Hon menar även att det ger eleven tillfredsställelse att ha läst en ”svår” bok, och 

att man inte bör vara rädd för att ge eleverna utmaningar (ibid:186).  
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I Härsings C-uppsats om gymnasielärares syn på kanon framgår det att lärare anser att littera-

turen är viktig för att eleverna ska nå målen och utveckla sin skrivförmåga, samt för utveckl-

ing av den kognitiva och reflekterande förmågan – dessutom bidrar den till empati och själv-

insikt (Härsing, 2006:15). En av informanterna i denna undersökning menar att kulturarvslit-

teratur är av intresse även för personer med ett annat ursprung – exempelvis kan de relatera 

vissa aspekter till sin egen situation (ibid: 17). Vad man kan dra för slutsatser av dessa olika 

studier är att blivande lärare tenderar att fokusera på de språkliga aspekterna i litteraturen, 

medan verksamma lärare lägger större vikt vid kulturarv och bildning.  

4.10 Elevens perspektiv 

Eftersom det är elever som får ta del av litteraturundervisningen är det av intresse att ha kun-

skap om deras uppfattning om litteraturens syfte(n). Till att börja med kan man se över vilka 

antaganden det finns om elevers läsning. Rosenblatt skriver att elever får en svag eller negativ 

reaktion ifall innehållet i litteraturen inte anknyter till tidigare erfarenheter (2002:60). Om 

verken ger upplevelser som upplevs som relevanta för eleven hålls intresset vid liv, trots 

språkliga svårigheter i texten eftersom det finns tillräcklig motivation till det. Hon menar även 

att det hos eleverna byggs upp en defensiv inställning till ”god litteratur” – kvalitetslitteratur - 

under skolåren eftersom de måste analysera verken och tror att de måste tillfredsställa lärarens 

krav (ibid:62). I enlighet med Rosenblatt menar Molloy att lärare anser att om litteraturen är 

”njutbar” eller har med elevernas verklighet att göra motiverar detta till läsning (2003:300). 

Likväl menar Rosenblatt att böcker som till synes har väldigt lite med elevens vardag att göra 

kan ge upplevelser och en ”ökad självinsikt” (2002:163). Litteraturforskaren Verhaest talar 

om forskare som menar att den känslomässiga upplevelsen är viktig för elever; de måste även 

ha en historisk, social och kulturell kontext till verket för att förstå innehållet (2008:27). I 

Härsings undersökning anser lärarna att det är svårt att introducera litteratur som inte ansluter 

till elevernas vardag, och de väljer ofta att börja med kortare texter som noveller ”för att inte 

skrämma eleverna” (2006:15-16). Enligt dem är det bättre att läsa lite än inget alls, men 

Härsing menar att eleven då sänker kraven på sig själv och presterar därför mindre (2006:25).  

Vad säger eleverna själva? I en undersökning där collegestudenter själva har fått svara på var-

för de läser romaner nämner de motiveringar som avslappning, att det är välskrivet, har intres-

santa beskrivningar, att det är berättelser om människors upplevelser och lösningar på deras 

problem, för att vinna insikt om sig själva, samt för att få erfarenheter via litteraturen (Rosen-

blatt, 2002:43). I en annan undersökning framgår det att elever visar osäkerhet kring syftet 
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med litteraturläsning – de vet att det är bra, men inte alltid varför (Persson, 2007:252). Pers-

son skriver att undersökningar av psykodynamiska processer vid litteraturläsning visar att det 

som håller intresset vid liv är textens intensitet, iscensättningen, och de stilistiska och be-

rättartekniska dragen – betydelsen och innehållet i texten är inte oviktigt, men det är alltså inte 

läsningens huvudsyfte (2007:109). I intervjuer med elever framgår att vissa elever anser att 

läsning av klassisk litteratur är gynnsamt för deras språkliga utveckling, eftersom det berikar 

deras ordförråd med ”avancerat språk”. De fann även att den klassiska litteraturen berikade 

deras historieundervisning eftersom den inte enbart gav fakta utan även kunskap om männi-

skors upplevelser under en viss tidsperiod (Molloy, 2003:268). Verhaest skriver att de flesta 

elever ser skolan som en plats där de kan lära sig och ”bekanta sig med det obekanta” 

(2008:64) och det vore tråkigt att förhindra detta med tankar om att man gör någonting gott 

när man förenklar litteraturundervisningen för att göra den mer tilltalande. Han skriver att 

även de elever som man förväntar sig ha ytterst lite kontakt med finkulturen svarar positivt på 

frågor om skönlitteraturens ställning i skolan – eleverna är likaså av den uppfattningen att ka-

non är mer legitim i undervisningen än populärlitteraturen (ibid:65). Dock kan man argumen-

tera att eleverna i det fallet har gett sådana svar som de tror att de bör ge, och måhända egent-

ligen inte anser. 

 

5 Resultat/Analys/Diskussion 
5.1 Vad är västerländsk kanon? 

 

5.1.1 Lärarna 

De två lärarna som vi har intervjuat har i viss mån olika syn på kanon i skolan, både beträf-

fande definitionen av den samt uppfattningen om dess syfte i skolan. Berit menar att kanon är 

någonting som egentligen inte existerar som begrepp i skolans värld. Hon uppfattar kanon 

som ett eget verk med en rad litteratur som innehåller de mest erkända författarna genom ti-

derna och som anses viktiga att läsa. Likväl, även om det visserligen existerar listor på verk 

som anses vara centrala i kanon är inte detta definitionen av den. Det kan vara på det viset att 

Berit menar att det i skolans värld inte finns någon lista på böcker som eleverna måste läsa, 

men detta betyder i sin tur inte att kanon inte existerar som begrepp.  
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Även om Berit är emot kanon som begrepp använder hon sig av litteratur hämtad ur den i sin 

egen undervisning. Hon uttrycker att det i läromedlen finns listor på litteratur, och att hon 

själv ofta använder sig av dessa listor; hon menar att hon inte själv letar upp klassisk litteratur 

från förr utan använder sådan som finns tillgänglig och som hon vet om är av god kvalité. 

Verk ur kanon som hon har använt sig av i sin egen undervisning är verk av Dante, Chaucer, 

Cervantes, Goethe, Austen och Dickens – samtliga går att finna i Blooms lista över de verk 

som han anser vara centrala i kanon. De svenska författare hon tycker skulle platsa i en svensk 

kanon är Lagerlöf, Strindberg, och Moa Martinson. Berit benämner denna typ av litteratur 

som ”klassisk litteratur”, men de uppfattas även som kanoniserade verk på grund av deras 

förmåga att spegla sin samtids syn och dess litterära kvalité. Alltså anser Berit att litteratur 

hämtad ur kanon platsar i hennes undervisning, även om hon anser att lärare ska kunna ”välja 

fritt”.  

Julia menar att man som lärare förmedlar vidare den litteratur som man själv har fått ta del av 

i skolan - i synnerhet den från högskolan. Enligt henne är den västerländska litteraturkanon en 

samling författare och utvalda verk av dessa och de representerar den epok som de var verk-

samma under. Informanten säger att det visserligen under exempelvis romantiken skrevs litte-

ratur som inte representerar sin tid, men denna litteratur har inte fått leva vidare in i vår tid 

eftersom den inte har något väsentligt att berätta idag. Detta är i enlighet med forskares tankar 

om att litteratur ur kanon har någonting att förmedla även till sina framtida läsare. Exempelvis 

Rosenblatt skriver att olika tider har olika saker att hämta från författare som Shakespeare och 

Faust, och detta liknar åsikter om att kanoniska verk behandlar existentiella frågor som berör 

hela mänskligheten.  

Julia håller inte med Bloom om att Shakespeare och Chaucer är kanons utgångspunkt, utan 

vill gå ännu längre bak i historien, till exempelvis till Homeros och antiken. De författare ur 

kanon som hon har använt sig av i undervisningen och som är gemensamma med de i Blooms 

lista är Dante, Goethe, och Kafka. De författare hon anser skulle passa in i en svensk kanon är 

Strindberg, C.J.L Almqvist, Lagerlöf, Viktor Rydberg, och Hjalmar Söderberg.  

Vad man kan dra för slutsatser av detta är att våra egna fördomar om att äldre skulle vara mer 

traditionella och bejaka kulturarvet är felaktiga i detta fall. Den äldre läraren, som har arbetat 

mycket längre på skolan, är den som är emot att det skulle vara någon fast lista som man bör 

föra vidare till kommande generationer. Hon anser att lärare ska kunna välja själva, utan att 
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det ska kännas för strikt och bundet till kanon; även om hon använder sig av flera kanonise-

rade verk i undervisningen vill hon kunna välja den själv.  

Den yngre läraren med mindre erfarenhet i verksamheten är positiv till kanon och tycker att 

den är fullt legitim att använda i undervisningen. I likhet med de många undersökningar som 

har gjorts på litteraturlärare anser hon att en viktig aspekt med litteraturundervisning är att 

kanon har en central roll i den. Kan det bero på att Julia är yngre och just för att hon har 

mindre erfarenhet i yrket som hon tyr sig till sådan litteratur som är tryggt förankrad i littera-

turvetenskapen och har följt med så pass länge? Den äldre läraren är måhända tryggare i sin 

egen roll som lärare och anser att hennes litterära val är legitima. Eller beror det helt enkelt på 

att de har skilda åsikter, intressen och uppfattningar om vad som bör föras vidare till elever-

na? Trots att de båda lärarnas åsikter om kanon skiljer sig åt är det otvivelaktigt på det viset 

att de båda använder sig av kanoniserad litteratur i sin undervisning, och att den uppenbarlig-

en lever kvar i skolans värld – åtminstone i dessa lärares klassrum.  

5.1.2 Eleverna 

Kunskaperna om vad den litterära kanon är varierar en del eleverna emellan. Sara svarar att 

kanon är böcker som har påverkat en stor grupp människor på något vis och därför har beva-

rats och läses ännu idag, medan Simone som också läser Barn- och fritidsprogrammet säger 

att hon inte har hört talas om kanon, men däremot vet hon vad som menas med litteraturklas-

siker. Saras uppfattning om vad kanon är stämmer väl överens med den rådande föreställning-

en om vad dess definition är, även om hon inte nämner dess särart. Det finns många litterära 

klassiker som lever kvar, men det är inte alla som platsar i kanon då de inte håller det kvalita-

tiva måttet. Hos de två informanterna som läser samhällsinriktningen råder det likaså en del 

osäkerhet kring vad begreppet egentligen innebär. Petter å ena sidan är inte helt säker, men 

begreppet är inte helt främmande för honom. Han är av den uppfattningen att vissa verk anses 

bättre än andra eftersom de har varit de mest inflytelserika under sin tid och för att de skildrar 

sin samtid, vilket inte är helt olikt forskningens svar och inte heller lärarnas i undersökningen. 

Fredrik å andra sidan säger att han inte vet vad kanon är för någonting. Detta kan bero på att 

när olika kanoniserade verk har presenterats för dem har de kanske inte blivit presenterade 

som litteratur ur kanon, utan som litterära klassiker eller dylikt. Denna tanke stärks av det fak-

tum att samtliga av elev-informanterna känner igen flera verk ur Blooms kanonlista från 

undervisningen i skolan. Barn- och fritidseleverna känner igen många utav verken, men de har 

enbart berört dem lite grann, med exempelvis läsning av utdrag eller tittande på filmatisering-
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ar av exempelvis Shakespeare, då de ännu inte har läst litteraturhistoria-delen i kursen där 

detta kommer in mer. Eleverna som läser den samhällsvetenskapliga inriktningen känner igen 

de flesta av verken ifrån listan, uppger de, i synnerhet de som har behandlats i undervisning 

om olika epoker. Konklusionen av detta är att samtliga av eleverna i undersökningen har blivit 

presenterade för och åtminstone delvis har läst verk ur kanon, vilket bevisligen innebär att lit-

teraturkanon förmedlas till eleverna.  

När informanterna ställdes inför frågan vilka svenska författare som skulle platsa i den litte-

rära kanon uppger de intressanta svar. De båda Barn- och fritidseleverna nämner Astrid Lind-

gren, som ju är en barnboksförfattare. De motiverar valet med att det är väldigt många som 

har läst hennes verk och att de kommer att leva kvar långt framöver. Samhällseleverna hade 

annorlunda svar på frågan. Petter nämner Vilhelm Moberg och Strindberg, medan de första 

som Fredrik nämner är Sören Ohlsson och Anders Jakobsson – det vill säga ungdomslittera-

turförfattare. Senare lägger han även till Lagerlöf och Strindberg; som motivation till samtliga 

av verken som han nämner säger han att de platsar eftersom ”de är väldigt kända”. Majorite-

ten av informanterna ser alltså främst till det faktum att litteraturen bör vara väldigt känd för 

att passa in i kanon, och flera av dem nämner författare som skriver till en yngre publik. Detta 

har ingen motsvarighet i den allmänna uppfattningen om vad kanoniska verk är, även om lit-

teraturen i kanon bör vara erkänd som legitim – det räcker inte att den enbart är känd. 

Det går inte att säga att det i deras tankar om vad kanon är råder någon egentlig skillnad de 

olika programinriktningarna emellan; spridningen av kunskapen om dess definition är lika-

dant fördelad. Däremot har samhällseleverna i undersökningen tagit del av mer litteratur då 

den andra inriktningen ännu inte har tagit del av detta i sin undervisning. Dessutom råder det 

ingen korrelation mellan kunskap och vilket kön informanterna har – även här är kunskaps-

spridningen ungefär likadant fördelad. Ingen av eleverna är egentliga storläsare av kanon på 

fritiden, och den enda riktiga kontakten de har med den är i skolans värld, vilket stämmer 

överens med forskares syn på att det enda mötet med kanon eleverna har är i undervisningen.  

5.2 Varför ska man läsa kanoniserad skönlitteratur? 

5.2.1 Lärarna 

Som tidigare nämnts är Berit mer negativ än positiv till kanon i skolan, och menar att det inte 

går att utläsa specifikt i ämnesplanen att den bör innefattas i undervisningen, utan att det en-

bart står att man ska läsa verk från olika tider och kulturer. Hon har ändå använt sig av kano-
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niserade författare i undervisningen för att nå det här målet i ämnesplanen: hon har bland an-

nat valt Austen som representant för upplysningstiden då hon anser att hennes verk visar goda 

exempel på den tidens sätt att skriva, och skildrar samhället väl. Detta går hand i hand med 

forskares syn på det syfte med kanon som innebär att det är ett oumbärligt källmaterial till 

historien och en bra kunskapskälla för elever då den inte enbart består av fakta, utan även 

upplevelser. Berit anser att det som är positivt med kanon vore att ha alla verk samlade på en 

plats. Detta kan bero på att hon uppfattar kanon som ett eget verk innehållandes listor på verk 

som bör läsas av alla, och inte som en etablerad uppfattning av vilka verk som bör finnas 

med.  

Julia däremot menar att det främst är för allmänbildningens skull som man bör läsa verk ur 

kanon, vilket stämmer väl överens med forskning som menar att majoriteten av verksamma 

litteraturlärares samt forskares åsikter om kanons legitimitet ligger i dess värde för allmän-

bildning och kulturarvsförmedling. Hon ser istället ämnesplanens mål att jämföra verk från 

olika tider och diskutera hur olika aspekter är kopplade till det samhälle de skrevs i som något 

som onekligen legitimerar kanons plats i skolan. Syftet med kanon i det fallet blir att se hur 

litteraturen speglar samhället i både stil, form och innehåll, vilket bestyrks av forskningen. I 

likhet med röster som Alsheimer och Persson menar informanten att kanon är viktig oavsett 

vilket program man läser och vad man ämnar göra senare i livet eftersom det ger bildande 

kunskaper som bidrar till förståelse för samtiden och dess ständiga förändring. Hon menar att 

man kan lära oerhört mycket av litteraturen, oavsett om man finner verket intressant eller ej; 

exempelvis är kanoniserad litteratur en bra källa för diskussionen om demokratiska värden, 

vilket i princip samtliga källor i forskningen uppger som ett av de viktiga syftena med kanon-

läsning.  

Frånsett det faktum att lärarna i undersökningen har olika inställning till kanon använder de 

båda verk ur litteraturkanon i klassrummen och har liknande uppfattning om varför man ska 

använda sig av den. Båda tar upp aspekter som samhällsskildringar och komplement till histo-

rieundervisning, och dessutom tar en av dem upp frågan om allmänbildning, samt att kanon 

ger goda förutsättningar för samhällsdiskussioner och samtal om yttrandefrihet och värdering-

ar. 
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5.2.2 Eleverna  

Barn- och fritidseleverna ger inte några grundliga svar till varför man ska läsa kanoniserad 

litteratur. Sara menar att alla borde ta del av innehållet, oavsett programinriktning, i likhet 

med läraren Julia och rådande forskare. Simone är osäker på syftet, men säger att i fallet Sha-

kespeare bör man läsa hans verk därför att de är intressanta och att man kan lära sig mycket 

av dem.  

Samhällseleverna ger lite mer utförliga svar på frågan. Petter menar att man läser kanonlitte-

ratur eftersom den har dokumenterat sin tid och för att bra litteratur ”aldrig blir inaktuell”. Lit-

teraturhistorien säger någonting om varför litteraturen ser ut som den gör idag, säger han, och 

exemplifierar detta med att man kan få prov på ursprunget till stil och form i äldre litteratur, 

som dramaturgin i äldre grekiska dramer och i Shakespeare. Fredrik menar att litteratur ur ka-

non är bättre att kunna än populärlitteratur eftersom den senare har ett kort ”utgångsdatum” då 

det ständigt kommer ny sådan. Denna åsikt liknar forskningen som säger att även elever anser 

att kanon är mer legitim i skolans värld än populärlitteraturen. Informanten tror att kanon exi-

sterar därför att författarna i den är kända av goda skäl. Dessa tankar stämmer överens med 

Blooms åsikter om att verk ur kanon håller ett visst mått, och Perssons tankar om att kanoni-

serad litteratur bevaras därför att den har kvalificerat sig för detta.   

Varför kunskapsomfånget eller snarare omfånget av reflektion kring varför verk ur kanon 

finns och bör läsas skiljer sig åt mellan programinriktningarna i undersökningen är svårt att 

svara på. Måhända beror det på att samhällseleverna har avverkat mer litteratur i undervis-

ningen och därför har ställts inför frågan eller motiveringen om varför läsning av äldre littera-

tur är viktig, vilket kan ha lett dem till att själva reflektera och skaffa sig en egen uppfattning 

om detta. Andra faktorer som kan ha spelat roll är ifall de har olika intressen och därför kan 

ha olika mycket intresse för frågor som dessa.  

 

5.3 Elevers motivation till läsning och skillnader mellan programinriktningar 

5.3.1 Lärarna 

Berit menar att alla klassammansättningar är så pass olika att alla inte kan förväntas läsa exakt 

samma litteratur och heller inte i samma utsträckning. Förkunskaperna som eleverna har skil-

jer sig åt på grund av olika behandling av litteratur i tidigare årskurser. Hon säger att yrkes-
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förberedande klasser inte får ta del av särdeles mycket litteratur då de enbart läser Svenska 1. 

Dessutom menar hon att det är mycket svårare att motivera litteraturläsning för dem än för de 

studieförberedande programmen, eftersom hon upplever att de tycker att läsning är tråkigt. 

Därför har de inte alltid behövt läsa hela verk – ibland har de fått se en film, läsa utdrag eller 

noveller, och de har heller inte gått in lika mycket i analyser. Informantens tankar om elevers 

motivation stämmer överens med forskning som säger att uppfattningen om elevers vilja till 

läsning är motvillig, och hon har i likhet med lärarna i Härsings undersökning ibland använt 

sig av kortare texter för att hålla elevernas intresse uppe.   

De metoder som Julia använder liknar på många sätt Berits och de lärare i forskningen som 

har tagits upp: tidigare fick eleverna läsa hela verk, och numera använder hon sig istället av 

utdrag och kortare texter eftersom eleverna då får ta del av fler verk under kursens gång. Hon 

menar att undervisningen skiljer sig åt beroende på elevgruppen – även hon nämner de yrkes-

förberedande grupperna som mer motvilliga till litteraturläsning och menar att det är de språk-

liga aspekterna som är särskilt svåra för dem. Likväl säger forskningen att litteraturläsning 

gynnar lässvaga elever och att läsförmågan inte utvecklas om eleverna inte utsätts för utma-

ningar. Julia lägger till att hon tror att elevernas intresse spelar en viktig roll för deras moti-

vation, och inte nödvändigtvis alltid vilket program de läser. Andra faktorer, menar hon, är 

deras kön samt intresset för det som avhandlas i undervisningen. Detta stämmer överens med 

forskning som visar att elevernas intresse för litteraturen avgörs av faktorer som anknytning 

till deras egen verklighet eller intressen.  

5.3.2 Eleverna 

Det som motiverar Sara till litteraturläsning är om det väcker nyfikenhet kring ämnet som 

verket behandlar, och detta kan även gälla kanonlitteratur om hon exempelvis har hört talas 

om ett verk därifrån som hon blir nyfiken på och vill ta del av. Simone motiveras till läsning 

när hon upptäcker att verket är bra, vilket kan kopplas till forskning som visar att om innehål-

let i ett verk upplevs som tillräckligt bra för eleven hålls intresset vid liv, trots eventuella 

språkliga svårigheter med texten. Helst av allt vill Simone dock läsa litteratur som är kopplad 

till hennes egen verklighet och nämner författare som von Bredow, vilket stämmer väl över-

ens med den allmänna uppfattningen att elevers läsintresse hör samman med deras personliga 

intressen och liv. För att Petter ska motiveras till läsning av kanonlitteratur ser han till de in-

tressanta aspekterna med dem som han tidigare har nämnt. För Fredriks del är det som moti-
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verar honom ifall någon har tipsat om en bra bok, eller om ämnet som behandlas intresserar 

honom – även här styrks forskningens idéer om detsamma.  

Slutsatsen som kan dras av detta är att eleverna i undersökningen främst motiveras av littera-

turens innehåll och om ämnet tilltalar deras personliga intressen, precis som forskningsupp-

fattningen menar. Däremot nämner ingen av informanterna aspekter som att det skulle kunna 

berika dem på något vis som motivationsdrivare, även om de tidigare nämner dylika ting som 

syften med kanonläsning.  

Elevernas uppfattning om skillnaderna i litteraturundervisning olika program emellan skiljer 

sig åt en del från lärarnas. Barn- och fritidseleverna kan inte se någon anledning till att det 

skulle skilja sig åt, och för deras del gör det inte det då de läser svenskkurserna tillsammans 

med andra program. De menar att de ändå läser samma kurs och att det inte borde vara några 

skillnader i innehållet av den anledningen, vilket styrker uppfattningen som vissa forskare har 

om att alla har något att hämta i litteraturen, oavsett intressen. Samhällseleven Petter, däre-

mot, tror att det troligtvis finns skillnader i svårigheten i att motivera exempelvis yrkesförbe-

redande klasser till läsning än andra, i likhet med lärarnas åsikter om detta. Dessutom läser 

inte alla inriktningar Svenska 2 vilket bidrar till mindre litteraturläsning. Fredrik tänker i lik-

nande banor när han uttrycker att han tror att det kan finnas skillnader i undervisningen för de 

olika programmen. Han menar att intresset för läsning kan vara större för samhällsklasser än 

någon yrkesförberedande klass eftersom de förra har mer inriktning mot humaniora och säker-

ligen större intresse för dylika ting. Likväl menar han att det inte kan skada de yrkesförbere-

dande klasserna att läsa litteratur ur kanon, en åsikt som kan återfinnas i forskning som menar 

att kanonlitteratur är viktig för hela mänskligheten.  

Att döma av det som eleverna uttrycker är det uppenbart att Barn- och fritidseleverna inte kan 

se varför litteraturundervisningen kan skilja sig åt emellan olika program då innehållet i äm-

nesplanen är likadant, medan samhällseleverna menar att det är en fråga om motivation och 

intresse för läsning, även om de anser att det är viktigt för samtliga att läsa. Varför de olika 

inriktningarnas föreställning om detta skiljer sig åt är oklart och svårt att svara på. Än en gång 

kan det måhända bero på att samhällseleverna har fått tillfälle att reflektera mer kring littera-

turläsning och litteraturens legitimitet, medan de andra eleverna kanske har tagit för givet att 

kurserna ser likadana ut oberoende av programinriktning. Likväl går det enbart att spekulera 

kring orsakerna till skillnaderna.  



 

27 

 

6 Slutsats 

Även om våra slutsatser är invävda i de olika resultat- och analysdelarna, vill vi gärna tillägga 

några avslutande ord för att ”knyta ihop säcken”. I vår teoretiska bakgrund och i vår under-

sökning visar vi att en västerländsk kanon existerar och ännu är en aktuell och förekommande 

del av den svenska litteraturundervisningen – samtliga berörda är ense om att kanonisk littera-

tur gynnar och utvecklar oss som människor i högre grad än annan litteratur. Harold Bloom 

menar till och med att utan den skulle vi ”sluta att utvecklas”, eftersom den är en källa till 

kunskaper om kulturarvet, och förståelse för mänskligheten själv.  

Forskningen och vår empiriska undersökning visar att kanon är litteratur som troligtvis alltid 

kommer finnas kvar, och därmed bekräftas teorin om kanon som en fast lista; men detta inne-

bär inte att den inte kan revideras och utvecklas i takt med samhällets förändring – i en dyna-

misk process. Vi anser att den bör revideras, främst på grund av att den saknar en bredare re-

presentation av kvinnlig och mångkulturell litteratur. Denna tanke stöds även av informanter-

na och en del av den forskning som har presenterats i uppsatsen.  

Även om populärlitteraturen får allt större utrymme i samhället stöds kvalitetslitteraturen, och 

därmed kanonlitteraturen, av både forskning, ämnesplanerna i Svenska och av informanterna. 

Om man ska spå en framtid för kanons plats i samhället tror vi att den kommer fortsätta att 

spela en betydande och angelägen roll då vi har mycket att lära av den – allt ifrån samhälls-

frågor som demokrati och religion till språklig och stilistisk utveckling. Som framtida littera-

turlärare ser vi gärna en sådan framtid, och hoppas på en utveckling mot en mer jämställd och 

mångkulturell representation i kanon.   
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8 Bilagor 

8.1 Sammanfattning av intervjuer 

8.1.1 Intervjuer, lärare 

Berit, svensklärare  

På frågan vad informanten anser är kanoniserad litteratur uppger hon att hon inte är särskilt 

insatt i det men menar att det egentligen inte finns någon västerländsk kanon. Hon tror att po-

litiker och dylikt vill ha kanon, men att det inte finns. Hon tänker sig den västerländska kanon 

som ett verk som omnämner en rad litterära verk som man har samlat – en lista med de mest 

erkända författarna genom tiderna som anses viktiga att läsa. Personligen tycker hon inte att 

det ska finnas någon kanon. Hon motiverar sin åsikt med att det i ämnesplanerna inte går att 

finna några specifika verk som man ska använda i undervisningen, utan enbart att man ska 

läsa ifrån olika samhälls- tids- och kulturdelar. Informanten anser heller inte att det borde fin-

nas någon svensk kanon, men uppger författare som Lagerlöf, Strindberg och Moa Martinsson 

som passande i en sådan. Hon medger att det i princip finns listor på litteratur i läroböckerna 

som man ofta använder sig av, exempelvis när man läser litteraturhistoria. Hon sitter inte och 

letar upp ”egna” författare, utan använder sig av sådan litteratur som man ”brukar” använda 

för att beskriva sådant som tidsepoker.  

I sin egen undervisning har hon använt sig av kanoniserade verk som Dante, Chaucer, Cer-

vantes, Goethe, Austen, och Dickens. Ibland har eleverna fått läsa hela verk – t.ex. Austen – 

medan de andra gånger har fått läsa utdrag. Austen har hon använt därför att det visar goda 

exempel på upplysningstidens sätt att skriva. Eleverna fick själva välja verk från denna tid – 

vissa valde då Austen. Sammanlagt får eleverna läsa cirka två hela verk under kursens gång. 

Hon har inte arbetat tematiskt i samarbete med andra ämnen. Informanten tycker att det är lätt 

att motivera läsning av litteratur från olika tider etc. eftersom ”det står klart och tydligt” i äm-

nesplanen. Men i valet av verk anser hon att det står lärarna fritt att välja eftersom det inte 

specificeras i ämnesplanen. Hon menar att klasserna är så pass olika att alla elever inte kan 

förväntas läsa exakt samma litteratur – t.ex. får yrkesförberedande program inte ta del av sär-

deles mycket litteraturläsning, med exempelvis litteraturhistoria, då de enbart läser Svenska 1. 

Informanten säger att eleverna kommer med olika förkunskaper av den här typen av litteratur 

– för vissa är det mesta nytt, medan andra har vissa kunskaper om vissa delar. Undervisnings-

sättet hon har när hon presenterar ett klassiskt verk går ut på så vis att hon går igenom den 
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tidsperioden som texten är skriven under, för att eleverna ska kunna koppla texterna till sam-

hällslivet. Dessutom analyserar de de textuella aspekterna.  

På frågan om varför det skulle vara relevant att ha en kanon svarar hon att det skulle vara bra 

att ha ”allting samlat på ett ställe”, men hon tycker inte att det ska vara ett måste att läsa verk 

ur kanon och förespråkar istället valfrihet. Hon backar upp sina åsikter med att det inte ut-

trycks i ämnesplanen och menar att hon inte vill att undervisningen ska bli för styrd. Hon be-

tonar även att det i läroplanen står att eleverna ska få vara med och bestämma och då fungerar 

det inte med en förutbestämd lista på vad de ska läsa. När hon ska motivera sina elever till 

läsning säger hon att hon försöker tala om för dem varför det är bra och roligt att läsa böcker – 

exempelvis att man lär sig mycket om hur samhället såg ut förut. Innan de går in på någonting 

i undervisningen brukar hon dessutom motivera innehållet med relevanta delar i ämnesplan. 

Informanten har undervisat i väldigt många olika program på gymnasiet och menar att det är 

mycket svårare att motivera för de yrkesförberedande programmen varför man ska läsa skön-

litteratur än för de studieförberedande. Hon har upplevt att de förra tycker att det är tråkigt 

och de ser inte kopplingen mellan verken och deras framtida yrkesutövning. Hon brukar inte 

gå in lika djupt i arbetet med verken för dem heller, och de har heller inte alltid behövt läsa 

hela verk – ofta har de fått läsa kortare texter, som noveller, eller se på film, istället för att läsa 

romaner. Emellan de olika studieförberedande programmen kunde hon inte märka någon 

skillnad i motivation till litteraturläsning.  

Julia, svensklärare  

Enligt informanten är västerländsk litteraturkanon en samling författare och specifika verk 

som är utvalda – det är alltså inte samtliga verk av dessa författare. Dessa författare represen-

terar den epok de var verksamma under. Hon tycker inte som Bloom att Shakespeare eller 

Dante skulle vara utgångspunkten för kanon, utan vill gå ännu längre bak i tiden till exempel-

vis Homeros, och antiken. Kanon existerar i allra högsta grad, säger hon. De verk man får ta 

del av i högskolan förmedlar man i sin tur vidare till eleverna. Tidigare undervisade hon i en 

kurs som hette litteratur och litteraturvetenskap, som inte längre finns, och där konstruerade 

hon en egen litteraturlista på litteratur ur västerländsk kanon (se nedan) i likhet med den som 

Bloom har skapat. Författare som är gemensamma med Blooms lista är Dante, Goethe och 

Kafka. Numera använder hon sig inte utav den i kurserna, dock. Svenska författare som hon 
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tycker skulle platsa i kanonlistan är Strindberg, C.J.L. Almqvist, Lagerlöf, Viktor Rydberg 

och Hjalmar Söderberg.  

Det är en rad romaner ur kanon som hon anser att man under sin skoltid behöver ha läst, så att 

man blir allmänbildad. I ämnesplanen står det att man ska jämföra verk från olika tider och 

diskutera teman, motiv, och hur dessa aspekter är kopplade till samhällsförhållandena i det 

samhällsklimat som verken är skrivna i. Informanten anser att många av verken i kanon speg-

lar samhället, och att det därför är av intresse att ta upp just de texterna för att kunna se hur 

det var under en viss tidsperiod – både ur ett samhällsperspektiv och för att se hur stil och 

form på det skrivna kunde se ut under en viss epok. Hon menar att det visserligen under ex-

empelvis romantiken även skrevs litteratur som inte alls speglade det samhälle i vilket det 

skrevs, precis som idag, men dessa lever inte kvar eftersom de inte har någonting att berätta 

för oss idag.  

Informanten berättar att de i hennes klasser brukar ha olika typer av litteraturundervisning – 

ibland får de läsa hela verk, ibland enbart utdrag, och ibland enbart omnämns författarna och 

verken; allt beror på hur gruppen ser ut. Hon menar att det var vanligare förr att hon brukade 

låta eleverna läsa hela verk, än idag. Hon har undvikit att låta eleverna läsa hela verk på 

sistone, och istället har de oftare läst utdrag ur verken. Anledningen till detta är att hon har 

velat få in mer litteratur och fler texter på det viset. Då får eleverna ta del av fler verk, och kan 

jämföra fler texter, istället för att sitta under längre perioder och läsa längre verk. De läser i 

varje fall minst ett helt verk under kursens gång, men hon gör inte så att hon varje år låter ele-

verna läsa en gemensam bok, utan ibland har de fått välja själva. Hon menar att metoden hon 

använder likaså beror på elevgruppen; hon nämner sina yrkesförberedande klasser som hon 

inte tror skulle orka ta sig igenom ett helt skönlitterärt verk, främst på grund av de språkliga 

aspekterna. Sedan säger hon att det kanske inte alltid beror på just vilket program som de läser 

hur motiverade de blir till läsning, utan snarare den specifika elevgruppens intressen, eller 

även vilket kön de har. Annat som påverkar är intresset för det som man går igenom i under-

visningen – vilken epok som bearbetas, exempelvis.  

Hon anser att vilket program man än läser, borde man ha en viss slags allmänbildning. Kanon 

är viktig oavsett vad man ämnar göra senare i livet, eftersom det ger kunskaper om hur det såg 

ut förr i tiden för att i sin tur bättre kunna förstå sin samtid och förändringen som skett och 

fortfarande sker – både i samhället och i litteraturen. Oavsett om man finner det skönlitterära 
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verket spännande eller ej får man likväl ta del av en annan tid som kan lära oss i vår tid 

någonting om mänsklighetens historia och verkan. Informanten säger att man kan diskutera 

samhällsfrågor med hjälp av litteraturen – till exempel varför yttrandefrihet är viktigt och hur 

det har sett ut förr.  

8.1.2 Elever, Barn- och fritidsprogrammet 

Sara, elev 

I frågan om vad västerländsk litteraturkanon är svarar informanten att det är böcker som har 

påverkat en stor grupp människor på något vis. Det är böcker som har bevarats och som läses 

ännu idag, säger hon. När Blooms lista över kanoniserade verk visas till informanten känner 

hon igen många utav namnen, men har inte läst mycket av dem, utan de har gått igenom lite 

av de flesta, säger hon. Shakespeare har de avverkat lite grann i skolan – de har fått titta på en 

modern filmatisering av ett av verken. Austen har de fått läsa ett helt verk av. Hon berättar att 

de under våren kommer att gå in mer på litteraturhistoria och kommer därmed att läsa mer av 

denna typ av litteratur. Vid frågan om hon kan nämna några svenska författare som skulle 

platsa på kanon-listan nämner hon Astrid Lindgren, eftersom hennes böcker är lästa överallt.  

Informantens eget intresse för kanoniserad litteratur är ganska svagt; över huvud taget medger 

hon att hon inte läser särskilt mycket, men när hon läser så läser hon helst facklitteratur. Hon 

blir motiverad av läsning av litteratur när hon är nyfiken på någonting, och vill ta reda på sa-

ker via böckerna. Även kanoniserad litteratur kan hon bli intresserad av; ifall hon hör talas om 

dem mycket kan hon känna att hon också vill ta del av dem.  

Informanten säger att de läser svenskkursen tillsammans med andra program på hennes skola 

– de har blandade elevgrupper – och därför blir det ingen skillnad på litteraturundervisningen 

programmen emellan. Detta tycker hon är positivt, eftersom hon inte kan se någon anledning 

till att det skulle vara några skillnader i just ämnet svenska. Hon anser att ämnesinnehållet i 

svenskan är något som alla borde ta del av, oavsett programinriktning.  

Simone, Elev  

För tillfället läser informanten kursen Svenska 2, och hon berättar att de ännu inte har berört 

litteraturdelen i kursen. Hon säger att hon inte har hört talas om kanon förut, men däremot har 

hon hört talas om litteraturklassiker. På Blooms lista känner hon igen Shakespeare, eftersom 
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de berörde det området i nionde klass. Hon berättar att hon inte har läst någon utav verken i 

skolan. Även Sara tycker att den svenska författare som skulle passa in i kanon-listan är 

Astrid Lindgren. Informanten upplever att hon inte riktigt vet varför det finns eller borde fin-

nas någon kanon. Likväl säger hon att i fallet varför man ska läsa Shakespeare är därför att 

”det är intressant, och man lär sig mycket av det”.  

För att bli motiverad till att läsa måste verket vara bra, uppger informanten. Hon lägger till att 

hon inte läser särdeles mycket. Men när hon väl läser väljer hon helst moderna författare, och 

innehållet i böckerna ska gärna vara kopplat till hennes egen verklighet. Hon nämner Katarina 

von Bredow som en författare hon har läst en del av och tycker om.  

Informanten tror inte att lärare gör skillnad på litteraturundervisningen för olika programin-

riktningar – ”Det är väl ändå samma kurs, eller?” säger hon, och tycker att innehållet då borde 

vara detsamma. I övrigt är hon ganska nöjd med hur litteraturen har avverkats i skolan hittills, 

även om hon säger att hon inte riktigt minns allting då det var i nionde klass som hon senast 

hade litteraturundervisning.  

8.1.3 Elever, Samhällsprogrammet 

Petter, elev  

Informanten säger att han inte vet exakt var litteraturkanon är, men begreppet är inte helt nytt 

för honom. När man istället använder ordet ”klassiker” nämner han verk som Greven av 

Monte Christo som ett verk som han tycker passar in under definitionen, och även verk av 

Shakespeares. Från Blooms lista säger han att han känner igen namnen på de flesta författar-

na. På frågan vilka svenska författare som platsar på listan nämner han Vilhelm Moberg och 

Strindberg. Han tror att man läser den här typen av litteratur för att författarna har dokumente-

rat sin samtid, och för att ”en bra bok blir liksom aldrig inaktuell”.  

På gymnasiet har de arbetat med Dante i svenskkursen, och då har de läst utdrag, inte hela 

verk. Vid ett annat tillfälle fick de ”forska” om valfri författare från en viss tidsepok, och då 

arbetade han med Boccacio. Detta tyckte han var intressant, eftersom litteraturhistorien säger 

någonting om hur litteraturen ser ut idag. Informanten säger att man kan få prov på formmäss-

iga saker i litteraturen och lära av detta, samt se ursprunget till vissa grepp. Han nämner dra-

maturgin i Shakespeares dramer, eller i de antika grekiska dramerna som exempel på dessa 

aspekter.  
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Informanten tror att kanon finns därför att de verk som anses tillhöra den har varit de mest 

inflytelserika, och att det därför är de som man minns. De verk som redan finns på listan tror 

han inte kommer försvinna, men han tror att det i framtiden kommer att läggas till författare 

från vår egen samtid. Han nämner författare som J.K. Rowling, men lägger till att hon i och 

för sig inte skriver på ett sätt där hon dokumenterar sin samtid, även om han antar att alla de 

verk som finns i kanon nu inte heller alltid gör det.  

För att han själv ska motiveras till läsning av den här typen av litteratur ser han till det intres-

santa i att läsa klassiska verk. Det är inte självklart för honom att han när han ska välja littera-

tur själv väljer klassiska verk, eftersom de är ganska tunga, säger han. Han berättar att han 

bland annat har läst Oliver Twist i fullständig utgåva, medan han läste en förenklad utgåva av 

Greven av Monte Christo i grundskolan.  

Informanten menar att undervisningens utformning i de olika programmen beror på vilka kur-

ser som ingår i dem – exempelvis läser inte alla programinriktningar Svenska 2, och det är där 

som litteraturhistorien främst kommer in. Han säger att det är mycket möjligt att det finns 

skillnader i hur man exempelvis avverkar litteraturdelen i en barn- och fritidklass jämfört med 

en samhällskunskapsklass, och säger att det kanske kan vara svårare att motivera litteraturläs-

ning för de som läser yrkesprogrammen.  

Fredrik, elev 

Informanten uppger att han inte vet vad kanon är för något, och får då titta på Blooms lista 

samt en definition av oss på vad kanon är. Han känner igen flera verk från listan, säger han – 

Shakespeare, Dante, Goethe, Austen, Dickens, Freud och Virginia Woolf. Svenska författare 

som skulle passa in i kanon tycker han är Bengt-Åke Kras och Sören Ohlsson och Anders Ja-

kobsson – alltså ungdomslitteraturförfattare. Han nämner sedan även Selma Lagerlöf och 

Strindberg. Samtliga av dessa som han nämner tycker han skulle passa in i listan då de är 

kända författare.  

När författare och verk har presenterats i skolan har det varit i samband med undervisning om 

epokerna, och de har då fått läsa utdrag ur verken. Informanten medger att han själv inte läser 

särdeles mycket skönlitteratur, men när han väl läser är det som motiverar honom ifall någon 

har tipsat om en bok som verkar bra, eller om det handlar om ett för honom intressant ämne. 

Vid läsning av kanoniserade verk är det som motiverar att författarna är väldigt kända, och 
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kända av goda skäl. Han tror att kanon existerar eftersom det är bra för kommande generat-

ioner, exempelvis för lärare och nya författare. Han själv läser främst sportböcker.  

Han anser att det är en smaksak vilken litteratur som man anser bör läsas i skolan, när han 

ställs inför frågan om han skulle föredra att läsa kanoniserad litteratur eller populärlitteratur i 

skolan. Han menar att litteratur ur kanon är ”bättre att kunna” eftersom den nutida populärlit-

teraturens utgångsdatum kanske snart går ut, och det ständigt kommer ny sådan. Han tycker 

dock att man exempelvis kan lägga till nyare litteratur till kanon, men menar att det kanske 

inte fungerar eftersom det är ”en ganska etablerad lista”.  

Informanten menar att det troligtvis är skillnader i litteraturundervisningen för yrkes- respek-

tive studieförberedande program. Detta menar han beror på programmets inriktning – att ex-

empelvis samhällsprogrammet har mer inriktning mot humaniora medan yrkesförberedande 

program har andra inriktningar. Han tror inte att det kan skada de yrkesförberedande pro-

grammen att läsa den här typen av litteratur.  

9 Intervjufrågor 

9.1 Till lärarna:  

• Vad är västerländsk kanon? 

• Finns det en allmänt erkänd sådan?  
 

• Vilka böcker ur kanon har du använt dig av i din svenskundervisning? Ge exempel. 
 

• Vad i ämnesplanen kan du som lärare stödja dig på för att motivera användningen av 
kanon? 
 

• Hur ingående kunskap har eleverna av de klassiska verken, har de läst hela verk eller 
endast utdrag ur dem? 

 
• Hur formar du din undervisning när du behandlar kanon t.ex. diskuteras innehållet el-

ler läser ni bara verken, läser om verken, kopplar till tidsperioder etc.  
 

• Varför är det viktigt/mindre viktigt att använda sig utav kanon i svenskundervisning-
en? 

 

• Hur motiverar du eleverna till läsning av västerländsk kanon? 
 



 

37 

 

• Hur anpassar du undervisningen i denna litteratur till olika elevgrupper? Följdfrågor: 
Finns det skillnad i vilka verk som tas upp i undervisningen eller hur verken behand-
las?  

 

9.2 Till eleverna: 

• Vet du vad kanon är när man talar om litteratur? 
 

• Kan du nämna några böcker som passar in under definitionen?  
 

• Har du läst någon av dessa i skolan; i sådana fall, hur arbetade ni med boken? T.ex. 
förde ni en diskussion, läste ni hela verket, utdrag ur dem eller läste ni bara om verken. 

 
• Varför tror du att det finns en kanon? 

 
• Hur blir du motiverad till att läsa sådana typer av böcker? 

 
• Tror du att det är någon skillnad på undervisningen i sådan här typ av litteratur bero-

ende på vilket program man läser?  
 

10 Harold Blooms lista över västerländsk kanon 

Shakespeare 

Dante 

Chaucer 

Cervantes 

Montaigne 

Moliére 

Milton 

Samuel Johnson 

Goethe 

Wordsworth 

Jane Austen 

Walt Whitman 

Emily Dickinson 

Dickens 

George Eliot 

Tolstoj 

Ibsen 

Freud 

Proust 

James Joyce 

Virginia Woolf 

Kafka 

Gorge Louis Borges 

Neruda 

Pessoa 

Beckett 

 


