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1 INLEDNING 

Sommaren 2006 publicerade riksdagsledamoten Cecilia Wikström en debattartikel med 

namnet ”Skapa svensk litteraturkanon” i Sydsvenska Dagbladet. Wikström menade att en 

gemensam nationell kanon skulle kunna bidra till en fördjupad kulturpolitisk debatt och 

betona vikten av traditionell bildning, vilket skulle innebära att det svenska språket och den 

svenska litteraturen skulle främjas och premieras (Wikström 2006). Debatten pågick hela 

sommaren och argumenten flödade fram och tillbaka. Det var argument kring huruvida en 

sådan kanon skulle inkludera eller exkludera. Magnus Persson uttrycker sig såhär: ”Är du för 

eller emot kanon? Det, menar jag, är en lika omöjlig fråga som: Är du för eller emot 

historien?” (2012:89) och han menar vidare att debatten måste nyanseras. 

Under slutet av 70- och genom 80-talet genomsyrades läroplanen av konceptet ”en skola för 

alla” (Tinglev 2014:8; Berhanu 2011:130). Uttrycket användes till en början med fokus på 

specialpedagogiken. Enligt skollagen (SFS 2010:800) har dock alla elever rätt till en 

likvärdig utbildning, vilket innebär att det inte bara innefattar elever med behov av särskilt 

stöd utan alla elever. Sveriges klassrum består idag av elever med olika bakgrund, historia, 

kultur, familjeförhållanden och erfarenheter. Denna mångfaldsskola måste tillgodose alla 

elevers behov och rätt till utbildning. Att idag ge elever en likvärdig utbildning handlar om att 

inkludera dem i all undervisning. Skolan ska också aktivt arbeta mot diskriminering och 

fostra eleverna till att bli demokratiska medborgare (Skolverket 2011:5-6). Detta leder till att 

alla lärare i sin undervisning tillsammans med eleverna måste arbeta med dessa frågor.  

Det blev aldrig någon statlig kanon och idag har Sverige ingen explicit uttalad och nedskriven 

lista över kanoniserade verk. Trots det verkar lärare i stor utsträckning undervisa i och om en 

inofficiell kanon med klassisk västerländsk litteratur. Kanondebatten handlar oftast om att 

kanon anses vara exkluderande, att den bara skrivits av och för en viss grupp människor. 

”Behovet av en gemensam kulturell identitet liksom behovet av konsensus ifrågasätts” 

(Bergman 2009:78). Då skolan ska vara likvärdig för alla elever och därmed också vara 

inkluderande blir det, om det är sant att kanon och inkludering står emot varandra, 

problematiskt att utan bakgrundskunskap och problematisering plocka in kanoniserade verk i 

skolan. Däremot är det inte sagt att det är en absolut sanning att kanon automatiskt är 

utestängande, därför är det viktigt att granska vad som ligger till grund för dessa argument 

och resonemang.  
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En lärares undervisning utgår från de didaktiska frågorna ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?”. 

Vilken litteratur ska undervisas? På vilket sätt ska den undervisas? Vad är syftet med 

undervisningen? Tolkningen av dessa frågor skiljer sig beroende på olika lärares 

uppfattningar om ämnet. Lärarens åsikt om vilka delar av svenskämnet som ska prioriteras 

och varför eleverna ska läsa litteratur påverkar vilka verk lärarna väljer att behandla och på 

vilket sätt de använder dem i klassrummet (Molloy 2007:185-189; Malmgren 1996:87-89). 

Dessa ämnesuppfattningar eller ämneskonceptioner skiljer sig lärare emellan och påverkar 

därför undervisningen och synen på kanon i ett mångfaldsklassrum.  

Den svenska skolans oupphörliga strävan att ge alla barn och ungdomar en likvärdig 

utbildning tillsammans med det ständiga ifrågasättandet av den inofficiella kanon och 

urvalsfrågor kring litteratur i skolan, gör att det blir intressant och även viktigt att 

problematisera dessa i förhållande till varandra och i förhållande till olika 

ämneskonceptioner. I ämnesplanen för svenska i Gy11 lyder den allra första meningen: 

”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur” (Skolverket 2011:160) och i skollagen (SFS 

2010:800) står det att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Dessa behöver alltså 

inom svenskämnet fungera tillsammans  litteraturen måste väljas så elever får en likvärdig 

utbildning.  

Litteratur skrivs fram som en av de mest centrala delarna i ämnet svenska, en likvärdig 

utbildning och ”en skola för alla” är centralt för hela den svenska skolan. Vilken litteratur som 

ska läsas står inte utskrivet i ämnesplanerna, men en underliggande värdering om kultur går 

att finna i och med utskrivningen av det ”västerländska kulturarvet” (Skolverket 2011:9). Här 

blir det för lärare ett problem: de behöver värna om och lyfta vårt kulturarv samtidigt som det 

idag, i vårt allt mer internationella samhälle, inte är säkert vilka som inbegrips just i ordet 

”vårt”. Vems kulturarv? Vilken litteratur? För vem? 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur den västerländska kanon förhåller sig till 

inkludering och om det finns någon motsättning mellan dessa begrepp. Vi vill också 

undersöka om detta kan få konsekvenser för litteraturundervisningen och i så fall vilka.  
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Frågeställningar: 

o Hur förhåller sig kanon till inkludering? Finns det en motsättning mellan dessa två 

begrepp?  

o Kan vår västerländska kanon fungera inkluderande i skolundervisningen? 

1.2 DISPOSITION 
 

I kapitel två redovisar vi vårt tillvägagångssätt och genomförande och inom detta kapitel 

ingår även urval, avgränsningar, litteratursökning och arbetsgång. Avslutningsvis i kapitel två 

redogör vi kort för våra lässtrategier och perspektiv på litteraturundervisning, då detta haft en 

inverkan på både urval och tolkningar. I kapitel tre, bakgrundskapitlet, utreds begreppen 

kanon och inkludering vilka är grundläggande för vår uppsats. Även läroplansinnehåll och 

definitioner av fyra ämneskonceptioner behandlas i detta kapitel. I kapitel fyra undersöks och 

utreds vilka argument som förts fram i forskningen angående användandet av kanon i skolan. 

Vi försöker då också se på kanon ur ett inkluderande perspektiv i avsnitt 4.1 och i avsnitt 4.2 

tar vi istället upp motståndare till en litterär kanon i skolan och ser på kanon ur ett 

exkluderande perspektiv. I båda dessa avsnitt relateras också argumenten till de olika 

ämneskonceptioner som finns beskrivna i bakgrundskapitlet. Vidare i kapitel fem förs en 

diskussion om de resultat vi fått fram i kapitel fyra och avslutningsvis ger vi förslag på vidare 

forskning i kapitel sex.  
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH GENOMFÖRANDE 

I detta avsnitt redovisar vi hur vi har gjort vårt urval av källor och litteratur, vilka 

avgränsningar vi har gjort och hur vi har sökt och fått fram den litteratur och forskning som 

vi har utgått ifrån. Avslutningsvis redovisas även om vår arbetsgång, alltså hur vi har gått till 

väga och hur vi har arbetat tillsammans.  

2.1 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att så gott det går begränsa oss mot forskning som riktar sig mot gymnasiet eller 

högstadiet, detta för att det är de skolformer som vi utbildar oss mot. Vi ville också så långt 

som möjligt hitta svensk forskning kring ämnet då vi anser det vara mest relevant för oss och 

vår utbildning. Dock har vi plockat in internationell forskning av två anledningar: för att få in 

fler perspektiv, exempelvis diskussionen om etnicitet som inte varit lika stor i Sverige som i 

exempelvis USA (Brink 2009:53; Williams 1997:38) och för att få med några av de stora 

forskarna inom det område vi har undersökt. Vi har inte begränsat vår litteratursökning till 

något årtal, detta dels för att den äldre forskningen fortfarande är relevant och dels för att vi 

ville få ett mer historiskt perspektiv eftersom vi ansåg att det annars fanns en risk att tappa 

kontextförståelsen. Den litteratur och de artiklar som vi hittade behandlade främst 

exkludering på grund av kön, etnicitet och funktionshinder och därför har främst 

diskriminering och exkludering baserat på dessa diskrimineringsgrunder behandlats i 

uppsatsen.  

Vårt urval är en blandning av bland annat artiklar, böcker, rapporter och hemsidor. Vi har 

granskat författare till böcker för att se att de är forskare eller har forskat inom det området de 

skriver om. 

2.2 LITTERATURSÖKNING 

Vi använde oss av databaserna Unisearch och ERIC och följande sökord: kanon, inkludering/ 

exkludering, ämneskonception, school, fiction, inclu*, teacher, canon, reading, education, 

teaching, didactic*, Swed*, classroom, selection. De artiklar som innehöll flera av sökorden 

prioriterades samt litteratur som utgick från en svensk kontext. Vi har också hittat litteratur 

genom att granska de källor som använts i de artiklar eller böcker vi läst och gått vidare 

därifrån enligt den så kallade snöbollseffekten.  
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2.3 ARBETSGÅNG 
 

Vi bestämde oss för att vårt gemensamma intresse för litteratur skulle vara grunden för 

uppsatsen. Med inspiration hämtad både från ett kompendium i kursen där kanon 

behandlades och från en tidigare kurs i specialpedagogik, bestämde vi oss för att låta 

uppsatsen utgå ifrån begreppen kanon och inkludering. Tillsammans med vår handledare 

avgränsade vi vårt syfte och fick hjälp att formulera det tydligare.  

Litteratursökningen gjorde vi till en början var för sig och antecknade då i läsloggar som vi 

delade med varandra för att enkelt kunna se vad den andra hade läst. Nästa steg var att 

strukturera upp rubriker och underrubriker för att få ett skelett att bygga vidare på. Med alla 

rubriker satta, efter ett flertal revideringar, blev det enklare att sortera bland relevant litteratur 

och skriva in det vi hittat under respektive rubrik. Under skrivprocessen skrev vi både 

parallellt och tillsammans. Vi har skrivit under olika rubriker ibland och under samma 

rubriker ibland. De stycken vi har delat upp har vi sedan läst och diskuterat tillsammans för 

att få en helhetsbild och en röd tråd genom hela uppsatsen. 

2.4 PERSPEKTIV OCH LÄSSTRATEGIER 
 

När man inom litteraturvetenskapen tar sig an och ska läsa en text görs det ofta med en viss 

inriktning eller ett par speciella glasögon. Detta kan ha betydelse för tolkningen och vilka 

resultat man kan se eller utläsa. Därför känns det viktigt att klargöra vilka glasögon vi haft på 

oss när vi både har läst texterna, gjort urvalet och kommit fram till vilka texter som har med 

vårt ämne att göra. 

Vi har läst dessa texter med ett inkluderingsperspektiv och vi har gjort urvalet genom att söka 

texter som kopplas till inkludering, kanon, litteraturläsning, svenskämneskonceptioner och 

vilka olika typer av argument för eller emot kanon som går att finna.  

Genomgående tema för texten har också varit de så kallade ”didaktiska frågorna”: vad? hur? 

och varför? Vad kan då kopplas till innehåll, hur till metod och varför till syfte. Detta kan då 

skapa en ”didaktiskt triangel”, där de tre hörnen bör balanseras och ligga till grund för 

undervisningsplaneringen (Skolverket, u.å. a). Frågorna vad, hur och varför behandlas 

underliggande och implicit genom alla kapitel.  
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3 BAKGRUND 

3.1 INKLUDERING 
 

I detta avsnitt tar vi upp och reder ut begreppet inkludering. Det är återkommande och utgör 

en central del av vår uppsats och det är därför viktigt att klargöra och definiera begreppet. För 

att göra detta har vi tagit hjälp av flera källor, några svenska och några internationella, för att 

få en bred överblick över vad som innefattas av detta begrepp. 

På 80-talet började ordet inclusion användas i skolsammanhang på grund av att det då 

rådande begreppet integration, hur det användes och dess innebörd, började ifrågasättas. 

Integration/integrering handlade mer om att anpassa elever efter skolan och miljön istället för 

att fokusera på hur skolan skulle kunna utformas för att passa alla elever (Göransson & 

Nilholm 2013:25). Ordet inclusion har sedan översatts till svenska och blev då begreppet 

inkludering. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ordet inkludera: ”inberäkna, 

inbegripa, medräkna” (SAOL 2013).  

I Sverige har begreppet inkludering ofta använts i en specialpedagogisk kontext och finns 

ännu inte med i våra svenska styrdokument (Göransson & Nilholm 2013:31). Dock används 

det ofta internationellt, då bland annat UNESCO betonar hur viktigt ”inclusive education” är 

för alla människor:  

Inclusive education is a process that involves the transformation of schools and other centers 

of learning to cater for all children – including boys and girls, students from ethnic and 

linguistic minorities, rural populations, those affected by HIV and AIDS, and those with 

disabilities and difficulties in learning and to provide learning opportunities for all youth and 

adults as well. Its aim is to eliminate exclusion that is a consequence of negative attitudes and 

a lack of response to diversity in race, economic status, social class, ethnicity, language, 

religion, gender, sexual orientation and ability. Education takes place in many contexts, both 

formal and non-formal, and within families and the wider community. Consequently, 

inclusive education is not a marginal issue but is central to the achievement of high quality 

education for all learners and the development of more inclusive societies. Inclusive 

education is essential to achieve social equity and is a constituent element of lifelong learning 

(UNESCO 2009:4). 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, förkortat UNESCO, är en 

del av FN och strävar efter att främja samarbete mellan länderna och behålla fred (UNESCO 

u.å.). Det är också den del av FN som inriktar sig på just utbildning och Sverige som medlem 

i FN och som har höga ambitioner för skolan bör också kunna applicera ordet inclusion, eller 

vårt svenska ord inkludering, och inbegripa alla ovan nämna kategorier: ras, ekonomisk 



9 

 

status, klass, etnicitet, språk, religion, kön, sexuell läggning eller förmåga. Även om inte just 

ordet inkludering används i de svenska styrdokumenten så nämns de sju 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

(Skolverket 2011:5). Dessa kan jämföras med UNESCOs kategorisering och det som då kan 

utläsas är att det inte läggs lika stor vikt vid ras och klass i våra svenska kategorier. 

 

Sverige är som sagt en del av den internationella organisationen UNESCO, och på nationell 

nivå finns Svenska Unescorådet. 2006 gav Svenska Unescorådet ut en uppdaterad version av 

Salamancadeklarationen. Den skrevs under 1994 av medlemsstaterna och handlar om alla 

barns rätt till utbildning (Svenska Unescorådet 2006). I Salamancadeklarationen behandlas 

begreppet inkludering och det står att: ”Inkludering ses som ett synsätt där skolan ska vända 

sig till och möta alla elevers skiftande behov, genom att ge dem lika möjlighet till lärande, 

kultur och kommunikation som andra i samhället” (Svenska Unescorådet 2006:42). Alltså 

används begreppet både internationellt och nationellt för att innefatta mer än bara 

specialpedagogiken.  

 

Claes Nilholm och Kerstin Göransson gav 2013 ut rapporten Inkluderande undervisning - vad 

kan man lära om forskningen? I den har de försökt sammanställa den forskning som finns 

kring inkluderande undervisning. I förordet skriver de att skollagen ställer höga krav på lärare 

och skolledare att vara uppdaterade och förtrogna med vetenskapliga studier och forskning 

(Göransson & Nilholm 2013:6). Något som både Göransson & Nilholm (2013:26) och 

Thomas Barow (2013:23) kommer fram till och är överens om är att lärare bör värdesätta 

elevers olikheter och se det som en tillgång snarare än ett problem. De skriver också om hur 

viktigt det är att lärare anpassar undervisningen efter de individer som finns i klassrummet 

samtidigt som de ska främja deras utveckling och delaktighet, både i klassrummet, skolan och 

i samhället. Göransson & Nilholm (2013:28) fortsätter även att betona samarbete och 

gemensam problemlösning som viktiga aspekter och tar även upp demokratiska processer. 

Alla elever ska känna sig sedda och delaktiga, både pedagogiskt och socialt.  

 

Med stöd i ovanstående resonemang kommer vi i fortsättningen använda begreppet 

inkludering för att betona alla barns rätt till utbildning. Det kommer också användas för att 

betona hur viktigt det är att ha ett inkluderande perspektiv när undervisning planeras. I 

motsats till inkludering används ordet exkludering, vilket enligt Svenska Akademiens 
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Ordlista (2013) innebär att ”utesluta”. Exkludering är det begrepp vi i fortsättningen kommer 

att använda i motsats till inkludering. 

3.2 KANON 
 

I detta avsnitt beskrivs kanonbegreppet tillsammans med några olika perspektiv på kanon. 

Texten kommer också beskriva den inofficiella skolkanon som har använts och vissa 

perspektiv på varför denna kanon har använts.  

Kanon betyder enligt Svenska Akademiens Ordlista ”rättesnöre” eller ”norm” (2013). Enligt 

Staffan Bergsten och Lars Elleström i boken Litteraturhistoriens grundbegrepp är kanon den 

norm som återspeglar ”en kollektiv åsikt med giltighet under en längre tid” (2004:31). Kanon 

är till för att hjälpa läsarna att finna ”de finaste utsiktsplatserna” (Bergsten & Elleström 

2004:37) och kan därför inte utvidgas för mycket eftersom det då blir för många verk och 

författare för en enskild läsare att hinna läsa under sin livstid. Kanon måste alltså vara 

begränsad, vilket däremot inte betyder att man behöver acceptera den nuvarande kanon 

(Bergsten & Elleström 2004:37). Harold Bloom skriver i sin bok The Western Canon: The 

Books and School of the Ages (1994:25) att de bästa verken är, eller blir inkorporerade i 

kanon. Bloom påstår att ”All strong literary originality becomes canonical” (Bloom 1994:25). 

Med detta understryker Bloom att den västerländska kanon inte kan brytas upp för verk som 

inte är värdiga sin plats där, men kanon kommer heller aldrig stängas för verk med hög 

originalitet, särart och estetiskt värde (Bloom 1994:35).”Only strenght can join itself to 

strenght” (Bloom 1994:41). 

Blooms sätt att se på kanon har blivit ifrågasatt av många. Anna Nordlund (2013:33) redogör 

för några begrepp som Bloom använder som grundläggande för ett verk som kan inlemmas i 

kanon: högt estetiskt värde och originalitet. Definitionen för estetiskt värde är omdiskuterat 

men kan bland annat inbegripa särart, kommunikation av känslor och hantverksskicklighet 

(Nordlund 2013:33). Nordlund (2013:33, 35) menar vidare att kanonkonstruktionen likaväl 

som att vara styrd av hög originalitet och estetiskt värde kan vara styrd av politik, ideologi 

och de röststarkas förtryck av svagare grupper.  

I Danmark och Norge finns en fast skolkanon för lärare att utgå ifrån medan Sveriges 

läroplan och kursplan inte är detaljstyrd på det sättet. Ändå väljer svensklärare i Sverige till 

stor del att använda en skönlitterär klassisk kanon med västerländskt fokus i sin undervisning 

(Brink 2006:5, 10). Kanonbegreppet i skolan inbegriper enligt Lars Brinks avhandling 
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Gymnasiets litterära kanon 1910-1945 (1992:17) både ett urval och en norm för 

undervisningen. Den inofficiella skolkanon som Brink har undersökt mellan åren 1910-1945 

visar på att skolans urval av skönlitterära texter har haft olika orsaker genom åren. I början av 

1900-talet var det till exempel viktigt vilka förebilder som gick att finna i författarskapen. 

Författare som Strindberg och Almqvist fanns med i läroböckerna men eftersom de inte 

ansågs som goda förebilder fick de inte särskilt stor plats i läroböckerna. (Brink 1992:139, 

142). 

Något som också har påverkat den skönlitterära kanon i skolan är tillgången till billiga böcker 

att köpa i klassuppsättning. De böcker som har varit billiga att köpa på detta sätt har ofta varit 

från den västerländska kanon och har därför använts (Brink 1992:149). Under perioden 1985-

1995 utkom 100 titlar i serien ”Alla Tiders Klassiker”. Detta skedde genom att en 

urvalsgrupp administrerad av Statens kulturråd fick i uppgift att välja ut 100 titlar som med 

statligt ekonomiskt stöd skulle vara billiga för skolor att köpa in i klassuppsättningar 

(Kulturrådet u.å). År 2005 beslutades att denna klassikerserie skulle utvidgas med 50 nya 

utomeuropeiska titlar där även yngre titlar än vad som vanligen definieras som klassiker 

skulle inkluderas (Regeringsbeslut 2015). Enligt Bergsten och Elleström (2004:31) består 

kanon både av en allmän del för västvärlden i stort och men också en nationell del som är 

specifik för respektive land. Brinks avhandling (1992:185) visar att svenska läroböcker och 

antologier nästan uteslutande innehöll svenska författare under första halvan av 1900-talet 

och litteraturens innehåll fokuserade mycket på nationen och historien medan det efter 1960-

talet svängde till att litteraturen mer handlade om familjerelationer, könsroller och äktenskap 

(Brink 1992:185). Brink menar sammanfattningsvis att kanonprocessen är en pågående 

process. Vissa verk slås ut medan andra verk kommer in eller slår sig uppåt i kanonhierarkin. 

Denna process kan bland annat påverkas av samhällets syn på litteratur och författare (Brink 

1992:280). 

Williams (1997:38) menar att kanon i Sverige inte har förändrats särskilt mycket även om 

den feministiska forskningen har medfört ett försök att utvidga kanon. I verket Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria, som syftar till att lyfta fram kvinnliga författare, finns flera genrer 

som varit ovanliga i översiktsverk inkorporerade, till exempel litteratur av självbiografisk 

karaktär. (Berglund 2013:246). Kulturrådets urval av klassiker 1985-1995 och dess 

utvidgning efter 2005 visar en förändring av kanonuppfattningen i skolan, till att nu inte 

enbart inkludera västerländsk litteratur utan även inkorporera utomeuropeisk litteratur i 

skolundervisningen (Kulturrådet u.å). Kanon påverkas således av samtidens uppfattning om 
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litteratur och förändras över tid. Begreppet klassiker som nämnts ovan i samband med 

utgivningen av ”Alla Tiders Klassiker” används ofta om kanoniserade verk, i uppsatsen 

kommer begreppet klassiker ibland användas och då hänvisa till kanoniserad litteratur. 

3.3 VAD SÄGER LÄROPLANEN? 
 

I detta avsnitt kommer vi undersöka vad som går att finna i läroplanen för gymnasieskolan 

och i ämnesplanen för svenska (Skolverket 2011) kring inkludering och läsning av litteratur. 

I kapitel ett i läroplanen finns Skolans värdegrund och uppgifter och under rubriken tas det 

bland annat upp att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering inom de sju olika 

diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vidare 

står det att ”det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald.” (Skolverket 2011:5).  

Under kapitel två, Övergripande mål och riktlinjer, i läroplanen finns ett avsnitt som 

behandlar skolans ansvar för saker varje elever har rätt till. Tre av dem rör litteratur: 

– [eleven] kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 

källa till kunskap, självinsikt och glädje. 

– [eleven] kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för 

estetiska värden. 

– [eleven] har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet. (Skolverket 2011:9-10) 

Här är det explicit utskrivet att det västerländska kulturarvet ska lyftas fram. Konsekvensen 

av detta blir att en specifik kultur, här ”vår” eller den ”västerländska”, ses som mer relevant 

och av större vikt för eleverna att tillägna sig än en annan kultur. Detta kan uppfattas som 

exkluderande - genom att lyfta fram denna kultur stängs andra ute. 

Första meningen i ämnesplanen för svenska är: ”Kärnan i ämnet svenska är språk och 

litteratur” (Skolverket 2011:160). Detta betonar vilken vikt som bör läggas vid 

litteraturläsning. I Ämnets syfte kan vi hitta följande: 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 

andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 
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livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv. (Skolverket 2011:160) 

 

Här ses tydligt att genom litteraturen ska eleverna både kunna utvecklas, skapa sin egen 

identitet men också få förståelse för andra människor. Inkludering kan ses i att eleverna ska 

ges möjlighet att se både det särskiljande och det allmänmänskliga i litteraturen. 

Fortsättningsvis kan även ”förståelse av andra människor erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar” tala för inkludering av alla typer av elever. Att undervisa i och om 

dessa saker kan förhoppningsvis få eleverna att förstå vikten av inkludering även för dem och 

att människors olikheter är en tillgång. 

 

Gällande kanon och/eller klassisk litteratur så ska, enligt ämnesplanen, undervisningen i 

svenska ge eleverna ”kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk 

och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” (Skolverket 2011:161). I 

Sverige finns ingen lista över de ”centrala” verk som här omnämns, vilket gör att det är upp 

till läraren själv att tolka detta påstående. Det som finns att förhålla sig till gällande urval 

under Centralt innehåll är att kursen Svenska 1 ska behandla ”Skönlitteratur, författad av så 

väl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (Skolverket 2011:162). Detta behöver 

inte bara kopplas till kanon eller klassisk litteratur, det kan även knytas till inkludering och en 

inkluderande undervisning då det är viktigt att inkludera en mångsidig litteratur i skolan och 

på så sätt också inkludera alla elever.  

 

I kunskapskraven för Svenska 1, betyget E hittas följande: 

 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära 

verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan 

olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon 

iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. (Skolverket 2011:163) 

 

Två intressanta punkter finns att hitta i detta kunskapskrav. För det första används ordet 

”berättande”, innebär detta att andra typer av texter såsom lyrik och dramatik är uteslutna? 

För det andra står det att eleverna ska kunna ”översiktligt återge innehållet” i dessa ”centrala” 

verk som det skrivs om. Alltså finns det inget i detta kunskapskrav som säger att eleverna 

behöver läsa ett helt verk, eller ens utdrag. Här skulle kunna tolkas att det räcker att läsa om 

dem. De centrala verk som nämns här skulle kunna tolkas vara kanoniserad litteratur, men 

eftersom det inte står explicit utskrivet vilka verk, blir det öppet för tolkning. Här kan det då 
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spela roll vilken ämnessyn läraren har och kan innebära att detta kunskapskrav tolkas och 

bedöms olika. 

 

Vi har i detta avsnitt valt att undersöka kursen Svenska 1, självklart berör även kurserna 

Svenska 2 och 3 skönlitteratur, men för att undvika upprepning valde vi denna kurs som 

exempel. Den ger en bra översikt över de mål och kunskapskrav som finns inom ämnet 

svenska kring läsning, skönlitteratur och urval.  

3.4 ÄMNESKONCEPTIONER 

För att förstå den forskning som bedrivs gällande kanon och undervisning behövs en 

förståelse för de olika lärarideal och ämneskonceptioner som enligt vissa teoribildningar 

påverkar lärares undervisning. I detta avsnitt kommer fyra ämneskonceptioner förklaras och 

diskuteras. I följande citat beskriver Molloy en lärares strävande efter att leva upp till de 

skilda ideal som ställs på svenskundervisningen.  

Att vara svensklärare kan idag innebära att dels försöka leva upp till ett äldre svensklärarideal, 

vars uttryck var mer knutet till det litterära bildningsämnet och dels till ett mer modernt 

svensklärarideal, vars uttryck är färgat av modern receptionsforskning. (Molloy 2009:31) 

Enligt Lars-Göran Malmgren (1996:87) går det att urskilja tre olika ämnesuppfattningar inom 

svenskundervisningen. Den första är att se svenska som färdighetsämne. I detta fall lär sig 

eleverna olika tekniker att tillämpa i olika språksituationer. Det är i första hand ett språkämne 

som ska hjälpa eleverna i vardagen medan litteraturundervisningen och det 

omvärldsorienterade innehållet är ganska reducerat (Malmgren 1996:87). Den andra 

uppfattningen är att se svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. I detta fall är 

förmedling av ett kulturarv samt läsning av litteratur centrala delar i ämnet. Ofta använder 

läraren en västerländsk litteraturkanon med syftet att ge eleverna en gemensam referensram. 

Antaganden som är grundläggande för denna syn är att den klassiska litteraturen är 

personlighetsutvecklande för eleverna samt att skolan har ansvar för en förmedling av en 

gemensam kulturell orientering (Malmgren 1996:88). Den tredje ämnesuppfattningen 

benämner Malmgren (1996:89) som svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Denna 

uppfattning om ämnet utgår mer från elevernas förutsättningar och erfarenheter än en fast 

studiegång. Det är centralt att ta upp teman om mänskliga erfarenheter och utveckla elevernas 

historiska och sociala förståelse av världen. Litteraturen bidrar med gestaltningar av 



15 

 

mänskliga erfarenheter och språket bör enligt denna uppfattning undervisas i autentiska 

sammanhang, exempelvis att en insändare ska skickas in till en riktig tidning eller ett CV 

skrivas för att sedan användas av eleven för att söka ett riktigt arbete (Malmgren 1996:89). 

En fjärde ämneskonception som Gunilla Molloy (2007:185) lägger till är svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. I denna ämneskonception är det centrala i ämnet att 

uppfostra demokratiska medborgare och diskutera samhällsproblem med utgångspunkt i att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att ta ställning i olika frågor. Detta görs genom att läraren 

initierar demokratiska arbetsformer och undervisar om till exempel litteratur så att eleverna 

kan förvärva erfarenheter och förståelse för omvärlden genom detta. Eleverna får i samtal 

möta litteratur, andras tankar och sina egna tankar för att vidga sina vyer och perspektiv 

(Molloy 2007:185-189). Detta perspektiv på svenskämnet kan enligt Molloy (2007:189) 

inbegripa det dubbla uppdraget det vill säga att både förmedla kunskap till eleverna och fostra 

dem till demokratiska medborgare.  

Ämnesuppfattningar återfinns sällan i renodlad form i lärares undervisning men lärare strävar 

i allmänhet efter den ena eller den andra riktningen beroende på sin övertygelse (Malmgren 

1996:89). Detta leder till att lärare, kanske omedvetet, undervisar och väljer litteratur och 

arbetsformer utifrån olika utgångspunkter. 

Molloy har i sin undersökning följt några lärare för att undersöka deras didaktiska 

urvalsprocess. I denna har hon sett att det ofta är ett vacklande mellan ämneskonceptioner 

som gör att lärare väljer som de gör, utan så mycket tankar på vad just detta urval för med sig 

(Molloy 2009:21, 26, 30). ”Hur en lärare talar om läsning av skönlitteratur och om val av 

skönlitteratur visar ofta indirekt en uppfattning om vad läsning av skönlitteratur bör handla 

om.” (Molloy 2009:22) Detta är alltså viktigt att som lärare vara medveten om och tänka på i 

relation till kanon. Urval bör därför inte ske slentrianmässigt utan välgrundade tankar bakom 

som rör vilka värderingar som förs fram i och med den litteratur som väljs. Molloy (2009:27) 

skriver vidare att hon sett bland lärare att det finns relativt tydliga underliggande 

uppfattningar om vad som är ”god” respektive ”dålig” litteratur. Även en tro på att skolan 

som institution tillsammans med ”god” litteratur nästan automatiskt skapar ”goda” ungdomar 

verkar vara genomgående i Molloys studie.  

Lotta Bergman (2009:67) har också sett att lärare slits mellan förväntade ideal, 

ämneskonceptioner och traditioner. Även här finns en tanke om ett ”högt” och ett ”lågt”, men 
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att det lägre här representeras av det elevcentrerade svenskämnet medan det högre är mer 

ämnescentrerat. Detta kan också påverka lärarens urval: vilket ämne han/hon förespråkar eller 

tror att han/hon förväntas förespråka. Alltså kan ett tänkt eller föreställt ideal om vad en 

svensklärare är eller ska vara påverka hur man handlar och väljer, även om det kanske inte 

alltid stämmer överens med det man egentligen tycker.  Vidare skriver Bergman (2009:73) att 

det är viktigt att förstå att varken kultur eller kunskap kan vara neutrala eller fria från 

värderingar. Både kunskap och kultur skapas i ett sammanhang och styrs av de sammanhang 

de skapats i. Detta kanske kan vara viktigt att föra fram och problematisera tillsammans med 

eleverna, kanske kan man även inkludera dem i diskussionen kring vilka värderingar som förs 

fram i och med val av litteratur?  

Sammanfattningsvis har vi här lyft fram fyra olika ämnesuppfattningar samt olika lärarideal 

som påverkar lärarnas undervisning. Detta sker bland annat genom att olika lärare prioriterar 

olika delar av ämnet. Lärare agerar ofta omedvetet utifrån sina föreställningar om ämnet men 

uppfattningarna påverkar urvalet av texter och undervisningsformer. Ur ett inkluderings-

perspektiv kan dessa ämneskonceptioner spela roll eftersom lärare prioriterar olika och väljer 

olika texter beroende på ämnesuppfattning. Detta är också intressant med tanke på att alla 

elever i Sverige enligt skollagen (SFS 2010:800) ska få en likvärdig utbildning. 
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4 UNDERSÖKNING AV ARGUMENT 

I följande kapitel och dess avsnitt kommer vi undersöka och utreda vilka argument som förts 

fram i forskningen angående användandet av kanon i skolan. Avsnitten är uppdelade efter de 

som ser kanon som antingen inkluderande eller exkluderande och de mest centrala 

argumenten förs fram kopplat till en skolkontext och till de ämneskonceptioner vi lyft. 

4.1 KANON SOM INKLUDERANDE 
 

Att kanoniserade verk kan fungera inkluderande i undervisningen finns det många 

förespråkare för. I detta avsnitt kommer dessa förespråkare samt deras argument lyftas fram.  

4.1.1 Estetiskt värde och kulturellt kapital 

 

Skolverket skriver att det är ”skolans ansvar att varje elev kan […] utveckla känsla för 

estetiska värden” (Skolverket 2011:9). Harold Bloom (1994:22, 25, 35) menar att det bland 

annat är ett högt estetiskt värde som är grunden för kanonurvalet. Enligt receptionsteorin 

uppstår estetiskt värde i mötet mellan läsare och text. Enligt denna teori spelar även läsarens 

estetiska erfarenheter stor roll för den estetiska upplevelsen. Det är alltså läsarens 

mottaglighet som påverkar vad som utgör estetiskt värde (Nordlund 2013:34). Bloom 

(1994:22, 25, 35) anser att i den västerländska kanon som existerar idag finns de bästa verken 

samlade. Ett nytt verk med hög originalitet och estetiskt värde kan ta sig in i kanon men 

kanon bör inte förändras för att det ska råda social rättvisa utan kanon är till för de bästa 

estetiska verk som existerar. Bloom menar vidare att intellektuell och estetisk standard 

förstörs i den sociala rättvisans namn när människor försöker bredda kanon (Bloom 1994:35). 

Bloom beskriver kanon som något icke-elitistiskt och menar att de som ifrågasätter kanon 

inte ser att kanoniserade verk finns till för den vanliga människan. Kanoniserade verk finns 

till för att alla människor i dessa verk ska kunna möta ”authentic aesthetic power” (Bloom 

1994:36). I läroplanens övergripande mål står det att eleven ska kunna ”hämta stimulans ur 

kulturella upplevelser och utveckla känslan för estetiska värden” (Skolverket 2011:9). Enligt 

receptionsteorin måste dock läsaren/eleven vara mottaglig för det estetiska värdet för att 

kunna uppskatta det. I läroplanen står det dessutom att eleven ska ha ”kunskaper om och 

insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” (Skolverket 

2011:9). 
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Läroplanens formuleringar kan, utifrån Blooms föreställning om kanon som en samlingsplats 

för den bästa estetik världen har kunnat frambringa, legitimera användandet av västerländska 

kanoniserade verk i undervisningen. Ur ett inkluderingsperspektiv kan det dock ifrågasättas 

huruvida alla kan utveckla känslan för estetiska värden genom att läsa just klassiker. Kan alla 

oberoende av t.ex. klass och etnicitet ta till sig dessa verk som är skrivna i en annan historisk 

och social kontext än den vi lever i idag? Enligt receptionsteorin krävs en viss estetisk 

erfarenhet för att kunna uppskatta estetik. Kan skolan ge eleverna denna erfarenhet eller 

måste den förvärvas innan eller på egen hand? Om läraren har en syn på svenskämnet som 

litteraturhistoriskt bildningsämne spelar den klassiska litteraturen också en viktig roll och bör 

undervisas för att eleverna ska bildas. Bloom menar att klassiker kan användas för att ge alla, 

oavsett klass eller utbildning, samma möjligheter att ta till sig ett högt estetiskt värde. När 

människor läser klassiska verk kan de mötas i litteraturen och tillgodogöra sig estetisk 

kvalitet (Bloom 1994:35-36). 

För att förklara om dessa kanoniserade verk som Bloom beskriver är av högre estetiskt värde 

än annan litteratur kan begreppet kulturellt kapital komma till användning. Donald Broady 

(1998:8) som har studerat Pierre Bourdieus verk sammanfattar i följande citat hur ett rikt mått 

av kulturellt kapital kan påverka eleven: 

Att besitta ett rikt mått av kulturellt kapital innebär inte minst att vara välinformerad. 

Att elever som är väl rustade med kulturellt kapital har goda utsikter till en 

privilegierad framtid sammanhänger med att de (och deras föräldrar) är väl bekanta 

med och förmögna att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet 

och yrkeslivet och den sociala världen i övrigt erbjuder. (Broady 1998:8) 

Ett kulturellt kapital ger enligt Pierre Bourdieu (1976:126) på samma sätt som ekonomiskt 

kapital och socialt kapital, en dominerande roll i samhället. Den uppfostran och det sociala 

arv en person har kan ge ett kulturellt kapital men det går också att förvärva genom till 

exempel utbildning (Broady 1998:8). Elever från priviligierade familjer och familjer med hög 

utbildning ärver ett kulturellt privilegium som innefattar t.ex. vanor, färdigheter och god 

smak. Detta förvärvade kulturella kapital ger direkt utdelning i skolan (Broady 1998:9). 

Bengt Brodow och Kristina Rininslands undersökning (2005:76) visar att lärare i många fall 

anser det viktigt för elevernas självkänsla och förmåga att röra sig i olika sammanhang och 

att inte vara helt okunniga om litteraturens klassiker. Lotta Bergman visar i sin text Varför 

glömmer man pennan? (2009:72-73) uppfattningar hos lärare som menar att ”den goda 

kulturen” kan skapa gemenskap och dessutom erbjuda elever ett bättre alternativ än den 

mediebild som dominerar elevernas fritid. Lärare uppfattar att kultur kan fylla en 
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integrerande och överbryggande funktion. Denna idé visas genom uppfattningen om att en 

samling klassiska texter bör delas av alla. Då elever på t.ex. yrkesprogram får tillgång till den 

”goda kulturen” blir de medlemmar i en kulturell gemenskap (Bergman 2009:73). Denna syn 

visar på lärarens uppfattning om svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne (Malmgren 

1996:89).  

Ett annat argument för att undervisa i och om klassisk litteratur i skolan kan vara för att ge 

eleverna tillgång till det de inte får någon annanstans. Populärkultur matas de med på fritiden 

och därför bör skolan utmana eleverna till mer krävande läsning (Brodow & Rininsland 

2005:106). Läsningen måste dock ligga på alla elevers nivå och i vad Vygotskij kallar den 

proximala inlärningszonen, det vill säga ett svårare mål att uppnå än vad eleven redan kan 

men ett mål möjligt att uppnå med hjälp av någon annan till exempel en lärare (NE; Brodow 

& Rininsland 2005:106). Att ge elever samma chans att lyckas trots olika förutsättningar är 

grunden för inkludering. Enligt ovanstående författare och med en ämnesuppfattning om 

svenskan som litteraturhistoriskt bildningsämne är det därför viktigt att ge alla elever tillgång 

till ett kulturellt kapital så de ska kunna lyckas i skolan och i framtiden. Klassikerläsning kan 

på detta sätt bidra till elevers framtida inkludering i samhället.  

Enligt Anders Öhman (2008:97-98) och Annette Årheim (2010:162) går det inte längre att 

förutsätta kunskaper om centrala författarskap hos universitetsstudenter. Det problematiska 

enligt Öhman med att förlora en kanon är att samhället då förlorar ett gemensamt 

referenssystem att förhålla sig till. En annan risk med att inte läsa kanon är att vi tappar 

kontakten med vissa författarskap och verk som kan ge insikter om världen och om oss själva 

(Öhman 2008:98). Årheim (2010:162) menar att det finns stora luckor i universitetsstudenters 

kulturella kompetens och därför riskerar det kulturella arvet att förbli oläst och otolkat för det 

stora flertalet (Årheim 2010:163). Ett inkluderande synsätt betonar likvärdighet i utbildning 

för alla elever i Sverige. Flera lärare och forskare menar att en gemensam kanon och ett 

gemensamt referenssystem skulle kunna bidra till detta. Elever från olika delar av Sverige 

skulle på så sätt kunna möta varandra och andra människor för att dela erfarenheter. Eleverna 

skulle också ha samma referensram när de börjar universitetet och således ha en likvärdig 

chans att lyckas med sina studier. 

Årheim (2009:80) betonar lärarens ansvar i elevernas klassikerläsning. Hon menar att lärare 

undervisar om ungdomskulturen istället för om klassiker eftersom lärarna då uppfattar att de 

slipper tjat och omotiverade elever. Det Årheim förespråkar är dock att fortsätta läsa klassiker 
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med eleverna eftersom deras klagande på klassikerläsningen inte nödvändigtvis betyder att de 

vill slippa den (Årheim 2009:80). Enligt Årheim (2009:83) bör de didaktiska frågorna 

fungera vägledande i undervisning kring klassiker, vilket då skulle innebära att med rätt 

undervisning kan alla elever ta till sig klassikernas estetik. Även Brink (2009:48) anser att 

läraren har ansvar att ge eleverna den förståelse de behöver för att kunna läsa ett klassiskt 

verk. Brink (2009:48) menar vidare att lärare lätt ger upp och väljer annan litteratur när 

eleverna visar motstånd. Molloy (2011:16) menar att eleverna behöver vara införstådda med 

de värderingar som präglade tiden då verket skrevs för att kunna förstå texten. Genom att läsa 

äldre texter kan det också vara lättare att se och diskutera det som har eller inte har förändrats 

i samhället. Att läsa äldre texter kan också ge ett historiskt perspektiv på frågor som 

fortfarande är aktuella vilket kan berika undervisningen (Molloy 2011:22-23). 

Sammanfattningsvis kan det utifrån ett inkluderingsperspektiv vara berikande att läsa 

klassiska verk av flera olika anledningar. Eleverna kan få insikt om hur samhället har 

utvecklats genom åren samt kan ställa det i relation till dagens samhällsproblem. Eleverna 

kan diskutera hur t.ex. mänskliga rättigheter har förändrats och genom kontextförståelse kan 

de få förståelse för hur människor i olika tider och i olika situationer har påverkats av sin 

samhällssituation. Att ge eleverna tillgång till ett kulturellt kapital och till verk med högt 

estetiskt värde kan också ses som inkluderande eftersom alla elever får samma möjlighet till 

lärande och kultur. Ovanstående argument visar främst en syn på svenskämnet som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne där klassisk litteratur anses ge eleverna en grundläggande 

bildning som också ska ge dem ett gemensamt referenssystem.   

4.1.2 Det dubbla uppdraget 

 

Lärares dubbla uppdrag består i att både undervisa eleverna i ämneskunskaper och att fostra 

dem till demokratiska medborgare (Molloy 2011:161). Nedanstående argumentation visar att 

klassiska verk kan användas för att utföra det dubbla uppdraget. Lärare med en uppfattning 

om svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne använder sig ofta av litteratur för att 

tala om maktstrukturer i samhället och genom demokratiska principer samtala om verken. 

Genom detta fostras också eleverna till att bli demokratiska medborgare (Molloy 2007:185-

189). 

Gunilla Molloy beskriver i sin bok Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum (2011) hur lärare 

på olika sätt arbetar med klassiska verk. Lärarna använde Selma Lagerlöfs verk för att till 

exempel diskutera teman som på samma sätt som när de skrevs kan vara aktuella idag 
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(Molloy 2011:70). Molloy menar att lärare kan forma demokratiska medborgare genom att 

välja demokratiska arbetsformer där alla elevers röster får höras. Det är också av vikt att 

lärare både tar tillvara på de klassiska verken och på elevernas kunskaper om annan litteratur 

(Molloy 2011:22-23, 34). 

För att kunna använda sig av klassiska texter krävs både ämneskunskap och didaktisk 

kunskap. Läraren måste förklara verkens kontext och sätta verken i relation till elevernas 

verklighet för att undvika att verken avfärdas som obegripliga (Molloy 2011:20). Molloy 

(2011:16, 85) beskriver även hur arbetet med klassiker kan fungera i olika klasser och 

understryker kontextförståelse för att ge eleverna en helhetsbild av verken. Äldre texter består 

ibland av svårförståeligt språk. Då är det viktigt att läraren ger eleverna det stöd de behöver 

för att kunna tillägna sig texten. Ibland innehåller äldre texter värderingar och ord som idag 

har fått en annan betydelse och ses som diskriminerande. Vid dessa fall bör läraren vara 

förberedd och tillsammans med eleverna föra en diskussion om att värderingar som finns i 

språket förändras över tid men också om vilka värderingar som finns i dagens språk (Molloy 

2011:16). Även enligt Brodow och Rininsland (2005:127) anser svensklärare att 

kontextförståelsen är grundläggande för att kunna undervisa kring klassiska verk i 

klassrummet.  

Att klassiker kan berika elevernas inlevelseförmåga och bidra till att eleverna utvecklar sin 

narrativa fantasi förespråkar också flera författare. Magnus Persson definierar narrativ 

fantasi som:  

en förmåga att leva sig in i hur andra människor – med annorlunda villkor, erfarenheter 

och värderingar – tänker, känner och lever. Det är en förmåga att skifta perspektiv och 

synvinkel, att se sig själv i den andre och den andre i sig själv (Persson 2007:257).  

Molloy (2011:36) menar att eleverna får träna sin narrativa fantasi både genom läsning där de 

får läsa från olika perspektiv och genom demokratiska diskussioner och reflektioner om 

texterna där allas röster får höras. Louise M. Rosenblatt (2002:47) menar att litteraturen kan 

ge oss tillgång till gestalter som står utanför oss själva. Vi kan inte identifiera oss fullständigt 

med dem men kan gå in i deras beteenden och känslor. Elizabeth Walton (2012:225) har i sin 

undersökning kommit fram till att läsare ofta känner sympati och empati för berättaren i ett 

verk. Vissa forskare och lärare menar att eleverna kan ha svårt att relatera till texter som 

ligger långt bort från de texter de möts av i vardagen (Lundström 2009:158). Vissa lärare har 

också en uppfattning om att elever har svårt att läsa och förstå klassisk litteratur eftersom de 

inte kan relatera den till sin egen livsvärld (Bergman 2009:46). Brodow och Rininsland 
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(2005:150) menar dock att varje text har potential att väcka diskussion beroende på de 

associationer läsaren kan få till sin egen värld eller aktuella företeelser. Det är alltså viktigt 

för läraren att hitta de associationerna för att eleverna ska kunna relatera verken till sin egen 

livsvärld och till samhället idag. Detta är också överensstämmande med kursplanen i svenska 

där det står att eleverna ska ”få möta olika typer av skönlitteratur” och ”få sätta innehållet i 

relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” (Skolverket 

2011:160) 

Ur ett inkluderande perspektiv kan man alltså påstå att den narrativa fantasin spelar en stor 

roll. När en läsare kan sätta sig in i en annan persons perspektiv lär han/hon sig empati och 

får förståelse för att människor har olika förutsättningar och agerar efter olika 

omständigheter. Eleverna kan således få förståelse för att människor kan agera annorlunda än 

de själva skulle ha gjort i samma situation. Det råder delade meningar om huruvida alla 

elever kan relatera till klassiker. I denna fråga lägger dock Årheim (2010:163) och Brink 

(2009:48) ett stort ansvar på läraren och menar att denne ska ge eleverna redskap för att 

kunna läsa klassiska verk. Molloy (2011:20) menar att läraren genom didaktiska val kan göra 

klassiker angelägna för elever idag. Molloy (2011:36) menar också att med rätt undervisning 

kommer eleverna kunna fostras till att bli demokratiska medborgare genom 

litteraturundervisningen. Detta innebär bland annat att behandla människor lika oavsett 

bakgrund samt att lyssna på allas åsikter. Då eleverna kan sätta sig in i andra människors 

situationer får de lättare förståelse även för människor i deras omgivning som av olika 

anledningar exkluderas i samhället. När det finns en medvetenhet om vilka orättvisa 

strukturer som råder i samhället blir det lättare att agera emot dem och arbeta aktivt för en 

inkludering och ett demokratiskt synsätt. Ovanstående argument visar på att 

litteraturundervisning av klassiska verk kan användas till att fostra eleverna till demokratiska 

medborgare samtidigt som de arbetar med texterna. En lärares undervisning av kanoniserade 

verk med en syn på svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne kan 

medverka till en förståelse för människors situationer över tid. Äldre verk, liksom nutida verk 

behandlar diskriminering av olika slag. Läsaren kan med hjälp av sin narrativa fantasi sätta 

sig in i hur det kan vara att leva utfattig eller som slav. Med hjälp av dessa insikter kan sedan 

diskriminering diskuteras och eleverna kan med hjälp av verken relatera exempelvis 

klassamhället förr med klassamhället idag. 
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4.1.3 Alternativa undervisningssätt 

 

I ämnesplanen för svenska i Gy11 står inget explicit uttryckt hur lärare förväntas arbeta med 

litteratur. Detta innebär i sig att litteraturundervisningen kan se väldigt olika ut i olika 

klassrum. Dock har många forskares undersökningar visat på att klassiska verk kan användas 

inkluderande i skolan om de undervisas på rätt sätt. Årheim anser att det är varje 

svensklärares ansvar att ”göra det skönlitterära kulturarvet angeläget för kommande 

generationer” (Årheim 2010:163). Årheim (2009:83) menar vidare att urvalet i 

undervisningen alltid bör vara beroende av de didaktiska frågorna vad, hur och varför för att 

litteraturen ska kunna användas både som mål för undervisningen och som medel för att nå 

målen. Lärare med en uppfattning om svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne menar att 

litteraturen bidrar med gestaltning av olika människor och tankar samt att undervisningen ska 

fokusera på elevens historiska och sociala förståelse av världen (Malmgren 1996:89). Lärare 

med denna uppfattning menar att gestaltningen av olika människoöden kan hjälpa eleverna 

till insikt men på vilket sätt de tar till sig verken är av mindre vikt. Stefan Lundström 

(2009:143) skriver att det viktigaste vid urvalet av texter kanske inte är texten i sig utan vilka 

förutsättningar som finns i klassrummet för användandet av texten. Detta argument leder oss 

in på hur texten ska läsas och undervisas för att eleverna ska kunna relatera till klassiska verk 

och läraren ska kunna arbeta med inkludering. 

Ett sätt att arbeta inkluderande med klassiker är att använda dem på annorlunda sätt. Många 

lärare använder till exempel Homeros verk på prosa istället för på vers för att öka 

tillgängligheten för eleverna. På detta sätt blir texten närmare de textvärldar eleverna rör sig i 

på fritiden (Brodow & Rininsland 2005:78). Lärare kan också använda sig av lättlästa 

versioner av klassiker vilka finns tillgängliga genom ”Alla Tiders Klassiker” 

(Regeringsbeslut 2015). Genom att arbeta med klassiker på ett alternativt sätt kan alla elever 

inkluderas även de som kanske har svårt med exempelvis läsning. Detta särskilt om läraren 

tolkar läroplanens formulering om att ge eleverna ”kunskaper om centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk” (Skolverket 2011:161) som att eleverna inte behöver läsa 

verken i sin helhet utan likaväl kan ta till sig handlingen och kunskaper kring verken och 

författarskapen på annat sätt. Att använda klassiker på ett annorlunda sätt kan också kopplas 

till vad idag kallas för ”det vidgade textbegreppet” (Skolverket u.å. b). 

I ämnesplanen för svenska i Gy11 står inte det vidgade textbegreppet utskrivet ordagrant, 

istället står det: 
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Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. (Skolverket 2011:160) 

 

Alltså är det inte längre bara skönlitteraturen som ska vara en källa för eleverna utan även 

film och andra medier. ”Det vidgade textbegreppet” har sedan dess blivit mycket omskrivet 

och omdebatterat. Årheim (2009:70) skriver bland annat att det vidgade textbegreppet i 

styrdokumenten hindrar lärare från att våga välja äldre litteratur. Alltså kan det bidra till att 

bilda två läger bland lärare: mellan de som förespråkar det vidgade textbegreppet och 

förespråkare av läsning av traditionell skönlitteratur. I motsats till Årheims resonemang 

skriver Jenny Bergenmar (2015:93) bland annat om så kallade digitala arkiv, exempelvis 

Google Books, i sin text Litteraturexperiment. I och med digitaliseringen av verk blir de mer 

lättillgängliga för alla, och inte bara de kanoniserade verken utan mycket mer. Flera av de 

äldre verken skyddas inte heller längre av upphovsrätten och blir då ännu mer tillgängliga för 

allmänheten. Vidare skriver Bergenmar (2015:93-94) att det finns mycket mer material än 

bara verken att upptäcka i dessa digitala arkiv. Med hjälp av att det finns exempelvis 

bibliografiska verk eller tidskrifter från 1800-talet kan man med en enkel sökning på valfri 

författare få fram massor av information skriven vid den tiden. Bergenmar skriver att 

användningen av fulltextarkiv på internet ge ”[…] kunskap om hur kanon har förändrats och 

författarskap omvärderats mellan 1899 och nutid […]”(2015:94). Genom de digitala arkiven 

kan man alltså både som lärare och elev få en överblick över hur kanon, som gärna ses som 

statisk, har förändrats över tid. Alltså kan man via nätet komma åt en del av kanon som inte 

vore möjligt om de digitala arkiven inte fanns. Detta kan göra att klassiker och det vidgade 

textbegreppet inte behöver stå i motsättning mot varandra, kanske kan de till och med 

komplettera varandra. Det gör även att kanon kan bli inkluderande på ett annat sätt, då 

eleverna kan komma åt litteraturen över nätet och kan komma åt andra verk än de som kanske 

förväntas finnas på en lista över kanoniserade verk. 

 

Petra Magnusson kallar det vi lever i just nu för ”en tid av föränderliga textvärldar” (2015:67) 

och skriver i sin artikel om multimodal teoribildning. Om man tar hjälp av multimodala 

teorier och ser meningsskapande även i andra visuella medier skapas en ickehierarkisk syn på 

meningsskapande, vilket enligt Magnusson (2015:67) står i kontrast till vår västerländska syn 

på att den tryckta texten i alla lägen skulle vara bättre. I ämnesplanen för svenska står det att 

undervisningen ska stimulera elevernas ”lust” att läsa (Skolverket 2011:160) och i skolan 
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sker i dagsläget ofta en krock mellan elevers läsning i och utanför skolan. I skolan domineras 

läsningen och läsundervisningen av tryckta texter, medan deras privata läsning domineras av 

internet. Ungdomars nya sätt att läsa borde därför enligt Magnusson (2015:68) vara en del av 

de didaktiska överväganden en lärare gör i samband med läsning av skönlitteratur. Öhman 

(2008:97) föreslår att man undervisar om de genrer och verk som många läser och skriver att 

en upplösning av kanon kan ha fördelar i det att man kan läsa vad man vill med öppna ögon 

utan förutfattade meningar om vad som klassas som ”hög-” respektive ”låg-kultur”. 

Bergenmar skriver också om detta, hon anser att: ”Om Bram Stokers Dracula ingår i 

kurslitteraturen är det på sin plats att jämföra med Twilight och True Blood.” (2012:17). 

Magnusson kritiserar även ämnesplanen i svenska för gymnasiet på grund av att det saknas 

explicita skrivningar eller begrepp som hänvisar till dessa nya textvärldar som dagens 

ungdomar rör sig i. Multimodalt meningsskapande behandlas i ämnesplanen endast som ett 

komplement till det meningsskapande som är kopplat till skönlitteraturen och den tryckta 

texten (Magnusson 2015:69). 

Detta avsnitt har behandlat alternativa sätt att arbeta med klassiska verk och verk i allmänhet. 

Genom att använda det vidgade textbegreppet kan den klassiska litteraturen göras tillgänglig 

för eleverna och dessutom ge ett större djup till textanalyser eftersom digitala arkiv kan ge en 

större bredd av undervisningsstoff än en lärobok. Eleverna kan genom textvärldar som de är 

bekanta med ta till sig de klassiska verken och relatera till dem. 

Sammanfattningsvis i detta kapitel har argument för ett användande av kanoniserade verk 

lyfts fram. Med en syn på svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne är det 

viktigt att eleverna får en gemensam litteraturhistorisk referensram som de kan relaterat till. 

Genom ett kulturellt kapital kan eleverna inkluderas i samhället och ges samma möjligheter 

till en priviligierad framtid oavsett bakgrund. Med en uppfattning om svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne kan klassiska verk användas för att föra demokratiska 

samtal. Ur ett inkluderingsperspektiv är det grundläggande att eleverna utvecklar en empatisk 

förmåga och en förståelse för andra människors situationer, detta kan ske genom ett 

användande av den narrativa fantasin. Klassiska verk kan också ge en förståelse för hur 

samhället har utvecklats och samband kan dras med samtidens samhällsproblem. Eleverna 

kan få förståelse för vilka grupper som har diskriminerats genom historien och vilka som 

fortfarande diskrimineras idag. Med en uppfattning om svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne kan klassisk litteratur användas för att tala om teman och händelser i världen men 

måste inte läsas i bokform. Eleverna kan ta till sig berättelserna på andra sätt och samtidigt 
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tillgodogöra sig klassiska verk och relatera dem till sin omvärld och samtid. För ett 

inkluderande arbetssätt är alternativa undervisningsformer en väg att gå för att ge alla elever 

oavsett förutsättningar en chans till förståelse av klassiska verk. Detta ger också möjlighet att 

diskutera klassisk litteratur i förhållande till samtidens medier.  

4.2 KANON SOM EXKLUDERANDE 
 

Det finns flera forskare och författare som menar att kanon är exkluderande på olika sätt. 

Dessa och deras argument kommer lyftas i detta avsnitt. 

4.2.1 Litteraturhistorieskrivning och kategorisering 

 

Gunnar Hansson har i sin bok Den möjliga litteraturhistorien (1995) undersökt vilka möjliga 

vägar litteraturhistorien kunde tagit och kritiserar hela konceptet att skriva litteraturhistoria. 

Att skriva litteraturhistoria blir enligt Hansson (1995:11) samma sak som att skriva en 

berättelse. Någon har gjort urvalet och genom att ha gjort det är det inte litteraturens historia 

som skrivs utan någons version av historien. Hansson problematiserar även det faktum att 

läsarnas litteraturhistoria sällan är samma som den ”officiella” litteraturhistorien. Den 

litteratur som ofta skrivs in i historien finns där på grund av att de anses ha ett högre estetiskt 

värde och har inte tagit hänsyn till vad som faktiskt blivit läst (Hansson 1995:46-47). 

Williams (1997:190) problematiserar också detta och menar att sättet att strukturera och 

klassificera litteratur i sin tur påverkar hur verken uppfattas av läsaren. Klassificeringar säger 

något om hur verken värderas och vilken maktposition de får i samhället. I de flesta 

översiktsverk förekommer någon form av kategorisering. Enligt Williams (1997:186) 

introduceras manliga författare under könsneutrala rubriker och får en allmänstatus medan 

kvinnliga författare placeras in under speciella kvinnorubriker och presenteras som 

”kvinnolitteratur”. Detta trots att de behandlar samma frågor och problem som de manliga 

författarna. Williams (1997:186) menar att detta bidrar till att kvinnliga författares verk 

reduceras till att vara litteratur för och om kvinnor och därför inte ses som allmängiltig. Även 

Bergsten och Elleström (2004:33) kritiserar termen ”kvinnolitteratur” eftersom den 

litteraturen då ställs vid sidan av den ”normala” manliga litteraturen. Det som är skillnaden 

och en av anledningarna till kategoriseringen av litteraturen menar de beror på: ”I alla tider 

har de kvinnliga läsarna dessutom varit duktiga på att hitta de allmänmänskliga 

erfarenheterna även i ’manslitteraturen’, medan de manliga läsarnas fantasi tydligen inte 
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riktigt räckt till för det som kallats ’kvinnolitteraturen’.” (Bergsten & Elleström 2004:41). 

Lärares urval sänder ett budskap kring underliggande värderingar, precis som klassificeringar 

gör i översiktsverk. Som lärare bör man därför försöka göra sig medveten om hur litteratur 

kan tas emot och vilka värderingar som kan ligga bakom valet av litteratur. Lärares ämnessyn 

eller vilken ämneskonception han/hon förespråkar kan här vara avgörande. Om svenskämnet 

ses som ett bildningsämne blir detta ovan nämnda inte ett problem, men i fråga om 

exempelvis ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne kan dessa uppdelningar upplevas 

exkluderande.  

Under åren 1993-1998 publicerades översiktsverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria med en 

ambition om att förändra den tidigare skeva litteraturhistorieskrivningen där de manliga 

författarna fått mest plats (Berglund 2013:9). Detta översiktsverk menar dock Maria M. 

Berglund (2013:246) på många sätt liknar tidigare översiktsverk genom att högsta prioritet 

har varit att omtolka redan kanoniserade kvinnliga författare och att lyfta bortglömda 

kvinnliga författare har kommit i andra hand. Detta tror Berglund (2013:247) har berott på att 

författarnas har valt att prioritera de verk som visat förändring och utveckling, vilket också i 

många fall har varit utgångspunkten för ett traditionellt översiktsverk. Bergsten och Elleström 

(2004:36) skriver att man får räkna med skilda kategorier i kanon och i översiktsverk. Detta 

gäller inte bara litteratur skriven av kvinnor utan även litteratur skriven för barn och 

ungdomar samt den så kallade populärlitteraturen. Detta innebär att det blir svårare för 

författare och verk att bli behandlade och lästa på ett likvärdigt sätt.  

Vidare skriver Bergsten och Ellerström (2004:37) att ”Poängen med kanon är att vara en sorts 

karta över den litterära terrängen […]” och att kanon absolut bör ses över och utvidgas eller 

ändras, samtidigt som den måste vara begränsad, annars blir det ingen kanon. 

Kategoriseringar behövs samtidigt som de exkluderar. Även i översiktsverket Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria exkluderas i hög grad genrer som populärlitteratur och barn- och 

ungdomslitteratur trots att många kvinnor har skrivit mycket inom dessa genrer (Berglund 

2013:243). Dessutom har postkolonial och utomeuropeisk litteratur också fått en mycket 

begränsad plats i den västerländska kanon. Ibland benämns viss kanoniserad litteratur som 

”världslitteratur”, trots att det begreppet i allmänhet endast inbegriper begränsade områden. 

Det handlar alltså sällan om litteratur från hela världen utan i synnerhet om litteratur översatt 

till västerländska språk (Bergsten & Elleström 2004:41). Utifrån ett inkluderingsperspektiv 

kan en kategorisering ifrågasättas eftersom verk då behandlas olika beroende på bl.a. 

författarens kön eller ursprung. 
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Nordlund (2013:35) problematiserar kanon och frågar sig om det estetiska värdet som Bloom 

lägger stor vikt vid (1994:22, 25, 35) kan vara ett påhitt. Enligt litteratursociologiskt och 

kulturhistoriskt inriktade litteraturvetare är begrepp som estetiskt värde historiskt och 

institutionellt bestämt. Nordlund (2013:35) menar också att de mångfaldiga tolkningarna av 

kanoniserade verk kanske går att finna på grund av att de är granskade så många gånger, inte 

för att de nödvändigtvis är mer mångbottnade än många andra verk. De författare som det 

forskas mycket om beskrivs med stor sannolikhet mer nyanserat i översiktsverk eftersom det 

finns mer fakta att utgå ifrån (Williams 1997:33). Urvalet av vilka författare det forskas om 

blir också en del av grundanledningarna till att vi har den kanon vi har. Det forskas mer på 

manliga författare och det är bland annat därför det finns fler manliga författare i den 

västerländska kanon (Williams 1997:33). Ett annat problem med de översiktsverk som 

produceras är att de har sökt efter det nyskapande hos manliga författare men inte hos 

kvinnliga och även placerat in kvinnliga författare i särskilda fack där de inte presenterats 

som representativa för tidsepoken utan istället som representanter för det särskilt kvinnliga 

(Williams 1997:186-187). Bergsten och Elleström (2004:33) menar vidare att de som har 

ansvar för vilken litteratur som får ta plats i kanon är författare till litteraturhistoriska 

handböcker vilka i sin tur bara skriver av varandra. Detta leder därför till en långsam 

förändring av kanoniserade verk och författare.  

Trots den kritik som förts fram kring kanon har det varit få förslag på att sortera och ändra 

om hierarkin och innehållet (Williams 1997:38). Kopplat till inkludering kan en 

kategorisering av översiktsverk ifrågasättas eftersom den påvisar att vissa människor skriver 

bättre litteratur, en litteratur som ofta tas för givet att alla kan känna igen sig i. Förbises på 

detta sätt vissa människor eller är litteraturen som är skriven av de som kategoriseras under 

allmänna rubriker bäst? Kategorisering av översiktsverk kan också bidra till att vissa 

människors erfarenheter eller livssituationer exkluderas, att bara vissa röster får höras. 

Kopplat till de diskrimineringsgrunder den svenska läroplanen framhäver (Skolverket 

2011:5) kan det ses som både exkluderande och diskriminerande om något stängs ute på 

grund av kön eller etnisk tillhörighet, vilket är vad som här kritiserats angående 

översiktsverk. Litteraturhistorieskrivning och kategorisering blir subjektiv, det går inte att 

inte göra den subjektiv. Likväl som lärare gör urval har historieskrivare och författare till 

översiktsverk gjort ett urval. Som lärare krävs det dock ämneskunskaper och kunskaper om 

historien för att kunna se igenom detta och ifrågasätta. Detta blir viktigt att föra vidare till 
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elever, så att även de får lära sig att tänka kritiskt, vilket de enligt ämnesplanen för svenska 

ska få möjlighet att utveckla (Skolverket 2011:161). 

4.2.2 ”Det västerländska kulturarvet” och läroplanen 

 

Enligt läroplanens övergripande mål är det skolans ansvar att varje elev ”har kunskaper om 

och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” (Skolverket 

2011:10). Denna fras visar en fokusering på det västerländska arvet samtidigt som 

”[s]könlitteratur, författad av så väl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” ska 

finnas med i det centrala innehållet för Svenska 1 (Skolverket 2011:162). Kursplanen visar få 

indikationer på vilka verk som bör läsas i skolan och lärarna får således välja själva (Brink 

2006:5). Det som ändå talar för att lärare är styrda av det urval som finns i översiktsverk och 

läroböcker visar Brink i sin undersökning om lärares inställning till undervisningsstoff. 

Undersökningen visar att den västerländska kanon står till grund för de flesta svensklärarnas 

undervisning (Brink 2006:10) trots att detta inte står utskrivet. Enligt Brodow och Rininsland 

(2005:147) finns en efterfrågan på mångkulturell litteratur men eftersom läroböckerna 

innehåller en begränsad, västerländsk kanon används mest kanoniserade verk. Detta kan även 

ha att göra med utgivningen av ”Alla Tiders Klassiker” vilken har gett skolor möjlighet att 

köpa billiga klassiker. Detta beslut gällande vilka böcker som säljs subventionerat till skolor 

ger lärarna en indikation på vilken litteratur som anses klassisk och gör den dessutom 

lättillgänglig (Kulturrådet u.å). 

På grund av globaliseringen, skolans internationaliseringssträvanden och numera 

mångkulturella elevgrupper menar Ulla Lundgren att ”det nationella och västerländska 

kulturarvet inte längre är en självklar referenspunkt” (2009:170). Med tanke på formuleringen 

i läroplanen kring vårt västerländska kulturarv blir det svårt att säga att det inte längre är en 

självklarhet, frågan kanske måste börja i om det borde vara det. Den meningen i läroplanen 

kan upplevas exkluderande och är därför viktig att problematisera och ifrågasätta. Vidare 

skriver Lundgren (2009:174) att frågan om vems kultur det är som ska lyftas fram är viktig, 

speciellt i en tid där allt blir mer internationaliserat och vi kommer allt närmare varandra i 

och med migration och växande medier. I relation till detta tar Öhman upp frågan kring 

värdering och skriver: ” Att värdera är att ta saker och ting på allvar, så länge värderingen 

inte innebär att utestänga och förgöra.” (Öhman 2008:105). Genom att aktivt skriva ut att det 

är den västerländska kulturen som ska lyftas fram syns en glimt av en grundläggande 
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värdering som den svenska skolan bygger på, en värdering som sätter ”vår” kultur i centrum i 

relation till ”de andras” och blir därmed exkluderande. 

Det faktum att ämnesplanen för svenska gällande litteratur är så öppen för tolkning kan i sig 

vara ett exkluderande faktum. Som nämnts tidigare menar Pierre Bourdieu att ett kulturellt 

kapital, något du kan förvärva genom litteratur, kan ge en dominerade roll i samhället på 

samma sätt som socialt eller ekonomiskt kapital (1976:126), vilket också skulle kunna stödjas 

av lärare som förespråkar ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Broady menar att ett kulturellt 

kapital går att bygga upp antingen genom utbildning, men också genom uppfostran (1998:8-

9), vilket innebär att de som får med sig det hemifrån i så fall skulle ha ett försprång. Bara 

själva urvalet lärare gör kan här alltså spela roll för en framtida inkludering i samhället för 

eleverna. Det ställer höga krav på lärare att hålla hög kvalitet på svenskundervisningen och 

sträva efter en likvärdighet på olika skolor och program för att undvika exempelvis 

klasskillnader.  

Det Nordlund (2013), Williams (1997) och Bergsten & Ellerström (2004) problematiserar 

och kommer fram till är att kanon som den använts tidigare (och kanske även nu) blir 

exkluderande genom att de stänger ute flera grupper av både författare och läsare. I en 

skolkontext där målet är en inkluderande litteraturundervisning blir det då problematiskt att ta 

in de översiktsverk som finns och har funnits i många år och mena att de är representativa för 

litteraturhistorien och inte ifrågasätta hur dessa översiktsverk kommit till. I och med att det i 

läroplanen står: ”Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk och annat berättande” (Skolverket 2011:163) kan det kanske 

tänkas att översiktsverk används för att uppnå detta kunskapskrav och att det ur ett 

inkluderande perspektiv blir problematiskt, med stöd av ovanstående resonemang. Att se på 

svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne innebär i så fall en automatisk 

exkludering av både författare, verk och läsare. Det faktum att översiktsverk ser ut som de 

gör kan ur perspektivet svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne 

användas och utnyttjas. Syftet med undervisningen är då att fostra demokratiska medborgare 

och diskutera samhällsproblem (Molloy 2007:185-189), vilka kan grunda sig i frågan kring 

hur kanon och översiktsverk inkluderar eller exkluderar.  

4.2.3 Ämneskonceptioner och skillnader i litteratursyn 

 

Om lärare ser svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne fyller klassiker och 

kanoniserade verk en funktion bara genom att vara just klassiker och kanoniserade verk, 
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eleverna ska bildas och undervisas i och om dem (Malmgren.1996:88). Om lärare istället ser 

svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne kan ibland äldre litteratur bli exkluderande 

enbart på grund av att den är just äldre. Risken finns då att den äldre litteraturen inte kan 

möta de behov som uppstår i ett klassrum på 2000-talet där målet är att elever ska få dela 

erfarenheter och skapa en identitet utifrån litteraturen (Skolverket 2011:160). Samtidigt blir 

detta synsätt problematiskt då identitets-skapande genom litteratur sker i mötet av det som 

anses främmande, snarare än det som är bekant enligt Årheim (2010:161). Däremot kanske 

inte litteraturen tar upp och behandlar ämnen som är aktuella idag, då tiderna förändras. Ofta 

har verk som behandlar ämnen som kan ses som kontroversiella eller inte accepterade 

plockats bort eller inte kommit med i kanon från första början. Detta kan dock omvärderas 

när tiderna förändras. Två exempel på detta är Strindberg och Almqvist som båda skrev 

relativt fritt om ämnen som ansågs vara tabu (Brink 1992:139, 142). De sågs därför på sin tid 

inte som bra författare som skrev fin litteratur, medan det nog idag skulle hävdas att de är två 

av de främsta inom den svenska kanoniserade litteraturen.  

Idag har vissa forskare kunnat se tendenser på andra ämnen som är aktuella men som kan 

vara svårare, utan mycket goda kunskaper, att hitta i kanoniserad litteratur. Gabriel Flores har 

uppmärksammat att det som idag glöms bort i amerikanska läroplaner är de som ej 

identifierar sig som heterosexuella utan istället identifierar sig som LGTB (Lesbian, Gay, 

Transexual and Bisexual) (Flores 2016:1), vilket på svenska kallas HBTQ (Homosexuell, 

Bisexuell, Transsexuell och Queer). Inte heller i den svenska läroplanen går det att finna 

formuleringar kring detta. Detta bör tas upp för diskussion och problematiseras, men precis 

som i andra fall gällande exempelvis ”kvinnolitteratur”, bör litteratur om HBTQ inte läggas 

in bara för att man ska eller för att de ska representera en hel grupp. De borde istället lyftas in 

för att kunna behandla och diskutera de svåra ämnen som denna litteratur kan 

uppmärksamma. Flores skriver:  

When implementing LGBT-themed literature and culture in classrooms, the content 

should not be taught superficially but instead focus on the civil rights struggle, love, 

acceptance, family, and forms of oppression, such as heterosexism and homophobia. 

(Flores 2016:2) 

Vilka ämnen som anses vara både aktuella och kontroversiella skiftar i takt med att samhället 

ändras och utvecklas. Vad som på Strindbergs tid ansågs vara tabu, kanske inte alls är det 

idag. Därför är det viktigt att, om ett erfarenhetspedagogiskt ämne förespråkas, 

vara medveten om dessa skiftningar och vilka konsekvenser det får eller har fått.  
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Att vara medveten om att den klassiska litteraturen kan vara exkluderande genom den 

urvalsprocess den genomgått och de ämnen den behandlar gör att lärare kan bli medvetna och 

granska den litteratur som förs in i klassrummet. Litteraturen behöver inte heller bli 

inkluderande enbart för att den tar upp dessa ämnen, många är och kan vara känsliga och det 

blir då viktigt att inte lämna eleverna ensamma med litteraturen. Även Elizabeth Walton tar 

upp att det är viktigt att i urvalsprocessen vara medveten om vilka teman och värderingar som 

ett verk för med sig. Walton menar att det är bra att plocka in litteratur som berör ämnen eller 

grupper av människor som ofta blir missförstådda eller marginaliserade (Walton 2012:225).  

Öhman (2008:93, 95) skriver att klyftan mellan det vi brukar kalla för ”populärkultur” och 

”finkultur” håller på att minska och försöker reda ut vad det beror på. Öhman menar att de tre 

faktorer som bidragit till detta är: postmodernismens framfart, den snabba utvecklingen av 

nya medier och upplösningen av det vi kallar för kanon. Kanon har börjat ses som 

exkluderande på olika sätt, exempelvis för att den marginaliserar populärkultur men också 

stänger ute både arbetar- och kvinnolitteratur (Öhman 2008:96). Att klyftan minskar får 

också konsekvenser, bland annat beskriver Öhman att han som populärlitteraturforskare nu 

inte längre kan utmana den äldre, kanoniserade litteratursynen med hjälp av 

populärlitteraturen (Öhman 2008:96). Alltså kan man med minskad klyfta inte längre ställa 

dessa två litteraturuppdelningar mot varandra, men även att själva uppdelningen nästan blir 

konstig och onödig. Öhman (2008:101) menar vidare att om litteraturen skulle bedömas 

utifrån andra kriterier än de som betraktas som estetiska, skulle litteraturundervisningen 

berikas och litteraturen skulle kunna behandlas på ett helt annat än sätt än det gjorts tidigare. 

Att exempelvis värdera det som faktiskt läses skulle kunna anses bli mindre exkluderande, 

även i en skolsituation. Hansson lyfter tankar kring hur läsaren och författaren kan ses och 

tolkas: 

All den litteratur som blir läst har en värdegrundande funktion just genom att den blir 

läst. Den funktionen kan vara större eller mindre, och den kan vara det i olika 

avseenden. Den värdegrundande funktionen kan anses vara stor, eftersom osedvanligt 

många människor har köpt, lånat och läst en bok eller ett författarskap. Det är ett 

kvantitativt argument. Men den kan också hävdas vara stor, eftersom många människor 

har fått berikande upplevelser och fördjupade insikter genom sin läsning av boken. Det 

är ett kvalitativt argument. (Hansson 1995:108) 

Frågan kring läsare, författare och texten lyfts även av Bergenmar (2012:23) som 

problematiserar frågan om litteraturläsning och menar att kanske är det inte texterna som 

behöver vara i centrum, utan läsningen. I ett sådant upplägg skulle man i klassrummet prata 
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om texten, dess betydelse och funktion i de olika epokerna snarare än den, enligt Bergenmar, 

komprimerade litteraturhistoria eleverna får idag. Fortsättningsvis menar Bergenmar 

(2012:23) att det ena inte behöver utesluta det andra. Här kan det exempelvis tänkas att en 

jämförelse mellan de stilistiska dragen hos kanoniserad och icke-kanoniserad litteratur blir 

möjlig att göra tillsammans med eleverna. Upplösning av kanon och inbegripandet av annan 

litteratur skulle kanske också innebära att eleverna inte känner att de väljer ”fel”. Vidare 

skulle det kanske innebära att inte heller lärare automatiskt värderar litteraturen eleverna 

väljer som ”dålig”, som Molloy (2009:27) sett tendenser till. Ur ett inkluderande perspektiv 

skulle detta kunna innebära att elever känner sig inkluderade i undervisningen och att deras 

intressen tas på allvar. Motståndarna mot att kanoniserade verk automatiskt får en högre 

status i skolan skulle alltså då kunna mena att genom att detta får mindre plats i klassrummet 

så får eleverna mer plats.  Det faktum att inte bara den äldre litteraturen ses som det enda 

rätta skulle kanske också bidra till att tvinga lärare att ifrågasätta och tänka igenom 

litteratururvalet en extra gång. Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till en mer 

inkluderande och en mer likvärdig utbildning, där svenskämnet blir mer likvärdigt i alla 

klassrum och på alla utbildningar. 

Sammanfattningsvis har argument för kanon som exkluderande förts fram. Med en syn på 

svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne kan kanon bli exkluderande bara 

genom att vara just äldre. Att litteraturen är äldre kan i sig upplevas som exkluderande i fråga 

om exempelvis språkbruk eller ämnen de berör. Även kategoriseringen i översiktsverk och 

läroböcker har här visat sig många gånger vara exkluderande. Med en syn på svenskämnet 

som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne kan kanon bidra till att eleverna känner att de 

inte blir medbestämmande. Om enbart äldre litteratur tas in i klassrummet kan det av eleverna 

uppfattas som den enda ”rätta” litteraturen, vilket kan upplevas som utestängande av deras 

intressen och önskemål vilket i sin tur kan göra att de automatiskt blir negativt inställda till 

litteraturen. Fortsättningsvis, eftersom det inte finns explicit uttryckt i våra styrdokument 

vilken litteratur som ska läsas lämnas det mycket öppet för tolkning. Att ”det västerländska 

kulturarvet” däremot faktiskt står utskrivet skapar förvirring hos lärare, då det inte är 

specificerat vad som inbegrips i detta kulturarv. I vårt mångkulturella samhälle kan en 

mening som den upplevas exkluderande och utestängande. Med en uppfattning om 

svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt ämne kan det återigen bli exkluderande om 

eleverna inte kan relatera till det de läser och om det känns för långt bort från deras 

verklighet. Det är dock viktigt att tänka på att inte ta in vissa genrer eller ta upp vissa ämnen 
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och låta dem representera en hel grupp, exempelvis genom att ta in en kvinnlig författare som 

får står för det ”kvinnliga” eller någon med funktionshinder som får representera hela detta 

spektrum. 
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5 DISKUSSION 

I inledningen lyftes två debatter som pågått kring svensk skola de senaste årtiondena: en om 

skolkanon och en om en skola för alla. I debatten 2006 angående skolkanon var ett av de 

centrala argumenten mot en sådan att den skulle stänga ute och exkludera elever men också 

ge lite eller inget utrymme för förändring (Jonsson 2006; Wikström 2006). Den forskning vi 

har presenterat i denna uppsats visar att det finns en uppfattad motsättning mellan kanon och 

inkludering. Det kan handla om exkludering av både vissa genrer och författarskap ur 

översiktsverk men också om exkludering av människor genom att undervisa om enbart viss 

litteratur. De som är emot användandet av kanoniserad litteratur använder ofta just argument 

kopplade till inkludering och/eller exkludering, alltså att användandet av kanon automatiskt 

exkluderar vissa grupper. Öhman (2008) menar att kanon marginaliserar andra typer av 

litteratur, exempelvis populär- eller kvinnolitteratur och Bergenmar (2012) skriver att det är 

hög tid att lyfta in nyare typer av litteratur i skolan, om inte enbart så tillsammans med den 

äldre litteraturen. Det går alltså att utläsa att forskare hävdar att tiderna förändras och att 

kanoniserad litteratur då kan kännas föråldrad och för långt bort ifrån elevernas verklighet. 

Att vissa författarskap exkluderats ur kanon och litteraturhistorien sänder även ett implicit 

budskap om vilken litteratur som räknas som ”god” eller bra. Finns då exempelvis få kvinnor 

med kan det bygga på patriarkala strukturer där kvinnor exkluderas. De genrer som 

dominerar i den existerande kanon innehåller främst manliga författare och de genrer som 

stängts ute, exempelvis barn - och ungdomslitteratur, innehåller främst kvinnliga författare. 

Även detta sänder ett budskap till eleverna, vilket är viktigt för lärare att problematisera.  

Däremot finns det ju även de som menar att det inte alls behöver finnas en motsättning 

mellan dessa två begrepp. Broady (1998) menar bland annat att ett kulturellt kapital, som går 

att förvärva genom litteratur, skulle ena människor och ge dem samma förutsättningar. 

Fortsättningsvis handlar några av de mest betonade argumenten för denna tolkning om att det 

är viktigt att se det estetiska i litteraturen och att den kanoniserade litteraturen vald för att den 

helt enkelt är bäst. Som känd förespråkare av kanon hävdar Bloom (1994) att det estetiska 

värdet i den kanoniserade litteraturen inte går att finna någon annanstans. Vi kan inte heller 

blunda för historien och att svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne måste bilda 

eleverna, vilket man gör med hjälp av rätt och god litteratur.  

Med stöd i ovanstående argument kan vi se att det finns två starka läger kopplade till denna 

fråga. Och frågan känns helt enkelt lika komplex som Perssons fråga vi lyfte i inledningen: 
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”Är du för eller emot kanon? Det, menar jag, är en lika omöjlig fråga som: Är du för eller 

emot historien?” (2012:89), varvid han menade att diskussionen måste nyanseras. Detta är en 

del av vad vi försökt göra i denna uppsats. Vi beskrev att frågan om kanon har bildat två 

läger: ett som förespråkar kanon och ett som ser kanon som exkluderande. Det vi då kunnat 

se är att det är främst kring frågorna vad och varför som de är oense. Däremot har vi också 

kommit fram till att dessa två läger kan mötas i frågan om hur litteraturen används och kan 

användas. Där har vi lyckats finna någon slags gemensam mark där de olika forskarna kan 

mötas och ändå komma någorlunda överens.  

Det Årheim (2010) lyfter är att eleverna bör få möta något annat än vad hon kallar för sin 

egen spegelbild när de läser litteratur och Molloy (2011) menar att klassiker kan användas om 

de undervisas på ett demokratiskt sätt där allas röster får höras och all litteratur som eleverna 

bär med sig värderas på samma sätt som klassikerna. Brodow och Rininsland (2005), 

Bergenmar (2015) och Magnusson (2015) menar att kanon kan vara tillgänglig för alla elever 

genom ett användande av alternativa sätt att introducera dem såsom lättare textformer eller ett 

användande av filmatiseringar. Flera forskare anser att ett användande av enbart kanoniserade 

verk i skolan inte kan fungera inkluderande eller tillgodose det dubbla uppdraget. Detta 

eftersom de i många fall saknar diskussioner om t.ex. funktionshinder, etnicitet, 

könsdiskriminering och hbtq-diskriminiering (Flores 2016; Walton 2012). Dessa diskussioner 

kan dock läraren ta upp med eleverna och diskutera i förhållande till de klassiska verken. Det 

går att jämföra de förtryck som beskrivs i ett äldre verk med ett förtryck som är aktuellt idag. 

Med ett historiskt perspektiv menar Molloy (2011) att eleverna kan få en vidare förståelse 

och enklare diskutera nutida samhällsproblem och diskriminering.  

Fortsättningsvis har vi med denna uppsats kunnat se att det finns goda och många argument 

för att använda kanon i skolundervisningen men också argument för att läsa verk som t.ex. 

behandlar nutida samhällsproblem. Vi kan dra vissa slutsatser med utgångspunkt i den 

forskning vi granskat och finner att kanoniserade verk kan berika undervisningen och ge 

eleverna en förståelse för historien och de samhällsproblem som fanns förr. Verken kan också 

ge en förståelse för de maktstrukturer som finns och har funnits. För att verken ska kunna 

användas på detta sätt gäller det dock att läraren har god ämnesdidaktisk kunskap. Han/hon 

bör ha goda kunskaper om verken, tidsepokerna de är skrivna i och elevernas förutsättningar. 

Detta samtidigt som läraren bör ha ett inkluderande förhållningssätt och sträva efter en 

likvärdig utbildning för alla elever. (Brodow & Rininsland 2005; Molloy 2011; Årheim 2009) 

Som beskrivet i kapitel fem är det också viktigt att läraren förklarar hur litteraturhistorien har 
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blivit skriven (Bergsten & Elleström 2004; Williams 1997). Vilka som har tillåtits skriva och 

publicera sina verk samt på vilket sätt litteraturhistorieskrivare har valt att värdera texter 

behöver förklaras i undervisningen och läraren måste kunna motivera sina val av verk och 

inte endast hänvisa till att de är klassiker och därför bör läsas.  

Vidare har vi sett i forskningen hur förändringar i den inofficiella skolkanon skett genom 

åren. I början av 1900-talet var det en nationell kanon som till största del undervisades i 

skolan. Dessutom värderades författarna efter huruvida de kunde vara moraliska exempel för 

eleverna eller ej. Författare som var samhällskritiska och levde ett icke-önskvärt liv 

omtalades således i mindre utsträckning och med viss försiktighet. Fokus i 

litteraturundervisningen har enligt Brink (1992) gått från att i början på 1900-talet vara 

nationellt, idealistiskt och historiskt till att vara fokuserat på familjerelationer, könsroller och 

äktenskap efter 1960-talet. Även den vidgade utgivningen av ”Alla Tiders Klassiker” 

(Regeringsbeslut 2015) visar på att de böcker som existerar i den nuvarande kanon inte 

nödvändigtvis kommer finnas där om 100 år. Vad som läses och uppfattas som god litteratur 

kan komma att förändras, även Harold Bloom (1994) menar att riktigt bra verk kan ta sig in i 

kanon. Frågan är kanske snarar hur de kommer in i kanon. Kommer de per automatik 

inlemmas i kanon på grund av sitt estetiska värde eller behöver litteraturhistorieskrivare och 

forskare vidga sin syn på kanon för att kanon ska kunna förändras? Som historien visar har 

översiktsverk och antologier gått från att vara helt nationellt inriktade till att inbegripa även 

internationella verk. I framtiden kanske även populärlitteratur, barnlitteratur och litteratur 

skriven av författare från hela världen kan komma att inbegripas under samma villkor som de 

kanoniserade verk vi idag ser som självklara. 

Vi har vidare i vår uppsats kommit fram till att urvalet som finns i läroböcker och 

översiktsverk samt vilken litteratur som finns lättillgänglig i klassuppsättning påverkar 

lärarnas undervisning. Den litteratur som uppvärderas i läroböcker och översiktsverk är oftast 

verk tillhörande den västerländska kanon och forskning visar att det är denna kanon som är 

central för undervisningen (Brink 2006). Den klassiska västerländska kanon innehåller till 

stor del verk författade av män och verk tillhörande vissa genrer. Genrer som t.ex. 

populärlitteratur och barn- och ungdomslitteratur finns endast i mycket begränsad 

utsträckning inlemmad i den klassiska västerländska kanon. (Williams 1997; Bergsten & 

Elleström 2004). Eftersom läroböcker utgår ifrån läroplanen förväntas dessa också ta upp 

centrala verk. Det kan vara lätt för lärarna att luta sig tillbaka på detta urval istället för att ta 

initiativ om att inbegripa andra författarskap och andra genrer i sin undervisning.  
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I förhållande till ovanstående argument för och emot ett användande av kanoniserade verk i 

litteraturundervisningen ser vi fördelar med att läroböcker förutom de klassiska kanoniserade 

verken också inkorporerar litteratur skriven av kvinnor, personer från utomeuropeiska länder, 

populärlitteratur samt litteratur med berättelser som behandlar diskriminering av olika slag. 

Detta för att skolans dubbla uppdrag samt skolans arbete mot diskriminering ska kunna 

tillgodoses även i litteraturundervisningen. Vi ser också att detta kan motiveras i kursplanen 

för svenska där det står att eleverna ska ”få möta olika typer av skönlitteratur” (Skolverket 

2011:161). Forskning visar att läsaren genom att läsa litteratur kan sätta sig in i karaktärernas 

situation och få en förståelse för deras agerande (Rosenblatt 2002). Om läroböcker i högre 

grad innehöll berättelser om olika sorters diskriminering skulle detta kanske detta leda till ett 

mer naturligt sätt att diskutera sådana frågor. Att ”Alla Tiders Klassiker” utvidgades och 

publicerade fler verk med icke-europeiska författare sände signaler till skolorna om att även 

annan litteratur än den klassiska västerländska kanon kan anses viktig att läsa i skolan. Detta 

visar på den föränderlighet i litteraturhistorieskrivningen som stycket ovan beskriver. Vilka 

verk som att kommer att värderas i skolan påverkas av dessa svängningar och kanske 

kommer ett mer inkluderande urval att användas i undervisningen i framtiden.  
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6 VIDARE FORSKNING  

Under vårt uppsatsskrivande har vi upptäckt vissa områden där vi skulle önska se mer 

forskning. För det första skulle vi, liksom Anna Williams (1997) gärna se mer forskning på 

författare som kanske inte nödvändigtvis ses som självklara i kanon. Det kan vara både 

kvinnliga författare och författare från andra länder än europeiska men också författare som 

på sin tid lästes av folket men inte blev värderade som klassiker av litteraturhistorieskrivarna. 

Detta sker både i Sverige och i världen, till exempel pågår åtta externfinansierade 

forskningsprojekt inriktade på kvinnliga författarskap och på kritisk granskning av 

litteraturhistorieskrivning på Göteborgs universitet. Det som är intressant med dessa 

forskningsprojekt är dock att det nästan är enbart kvinnliga forskare involverade i projekten 

(Göteborgs Universitet u.å.). Trots att det pågår forskning inom dessa områden menar många 

forskare att en övervägande del fortfarande fokuserar på redan kanoniserad litteratur. Därför 

anser vi att mer forskning på icke-kanoniserad litteratur behövs för att litteratur-

historieskrivningen ska kunna förändras. 

För det andra skulle vi vilja se forskning eller forskningsbaserade jämförelser mellan 

litteraturundervisning i Danmark och Sverige, då Danmark som sagt har en uttalad och 

nedskriven skolkanon och Sverige inte har det. Vad innebär det i praktiken? Vad tycker 

lärare? Vad tycker elever? Det skulle kanske då även vara relevant att jämföra läro- och 

ämnesplaner i förhållande till ett inkluderingsbegrepp. Frågor att ställa sig kan vara huruvida 

en bestämd skolkanon hjälper eller stjälper inkluderingsarbetet på skolorna. För det tredje 

skulle vi vilja se forskning på hur Sveriges förhållandevis fria och tolkningsbara kursplan 

fungerar i relation till en likvärdig utbildning. Går det att ge alla elever en likvärdig 

utbildning när undervisningsstoffet kan skilja väldigt mycket beroende på lärare och skola? 
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