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Syftet med min uppsats är att reda ut de olika åsikter och tankar som rådde kring debatten 
gällande folkpartisten Cecilia Wikströms förslag, under sommaren 2006, om att införa en 
litterär kanon i skolorna. Jag har valt att genom textstudium undersöka olika debattartiklar 
som jag hämtat från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Den här uppsatsen 
belyser de olika stöttestenarna i debatten. Resultatet blir fyra infallsvinklar i debatten: ”En 
kanon för att främja den svenska kulturen”, ”En kanon är levande”, Kanon ur ett lärar- och 
skolperspektiv” samt ”En kanon som universallösning”. Detta belyser de olika kärnområdena 
i denna vidlyftiga debatt. 

___________________________________________________________________________
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1 Inledning

Många svensklärare har säkert någon gång känt att de står handfallna när det gäller valet av 

litteratur till sina elever. Styrdokumenten ger sällan en klar bild om hur vi som lärare ska 

arbeta med litteratur och ännu mindre talar de om vilka böcker som ska finnas med i 

svenskundervisningen. I det medielandskapet som vi lever i är det inte längre bara litteraturen 

som ger eleverna kunskap utan idag tillgodogör sig ungdomar även kunskap genom film, 

Internet och i andra medier. Då skolan inte längre är den enda källan till bildning så påverkas 

såklart skolans ställning i denna mediekonsumtion. 

Gymnasieungdomar har olika läsintressen men jag upplever att populärkulturen är den typ av 

litteratur som ändå är den vanligaste förekommande. Skolan har länge haft en tradition att inte 

släppa in populärkultur även om den på några håll fått en viss acceptans numera. Jag upplever 

att det är här som det lätt uppstår en spricka mellan vad eleverna vill läsa och den litteratur 

som skolan förmedlar. Det är viktigt i mitt val av litteratur till mina elever, att det samtidigt 

som det ska vara något som fångar upp intresset hos eleverna, också ska vara en bok som jag 

själv satt mig in i och därmed kan relatera till. Vad det finns för litteratur att tillgå på skolan 

spelar såklart också in. Ett annat perspektiv på valet av litteratur är vad jag vill att eleverna 

ska få ut av att läsa litteratur, vad syftet är med den bok jag valt till dem. Så frågan är väl 

egentligen om det finns någon lösning på den förvirring som kan uppstå när en lärare står 

inför sitt val av litteratur till sina elever.

Cecilia Wikström, folkpartiets riksdagsledamot, föreslog sommaren 2006 att man skulle 

införa en läslista, en s.k. kanon i skolan. Detta gav i sin tur upphov till en livlig debatt där 

många röster ville göra sig hörda i frågan. Jag tycker alltid att det är intressant när politiker tar 

sig an en skolfråga och i detta fall något som berör mitt ämne svenska. Det är därför jag velat 

granska den kanondebatt som följde efter Wikströms förslag.  

4



1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med min uppsats är att reda ut de olika åsikter och tankar som rådde kring debatten 

gällande folkpartisten Cecilia Wikströms förslag, under sommaren 2006, om att införa en 

litterär kanon i skolorna. Jag ska försöka att redogöra för de olika infallsvinklarna som finns i 

debatten och vilka olika huvudargument som framställs. Min frågeställning är:

• Vilka argument för och emot finns för att det skulle kunna skapas en kanon i skolan? 

Hur skiljer sig argumenten åt för debattörernas olika åsikter?

1.2 Uppsatsens disposition

Jag kommer efter de första delarna i den här uppsatsen, inledning och syfte och frågeställning 

att fortsätta med ett bakgrundskapitel. I bakgrundskapitelet kommer jag att redogöra för vad 

en kanon betyder, en historisk tillbakablick och hur en kanon ser ut i skolan idag. I mitt 

resultatkapitel kommer jag att referera ur olika debattartiklar och kommer då ha Cecilia 

Wikströms första debattartikel som utgångspunkt och sedan fylla på med andra debattartiklar 

som jag valt. I min diskussionsdel kommer jag att redogöra för vad som sagts i den här 

kanondebatten och dela in diskussionen i olika huvudområden. Sedan följer en 

sammanfattning i slutet av uppsatsen.
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2 Bakgrund

2.1 Definitioner av begreppet kanon

I Nationalencyklopedin står det att ordet kanon kommer från latinets ca´non, av grekiska 

kanō´n. Det betyder bl. a rak stång, linjal, måttstock, rättesnöre, regel, mönster och tabell. 

Begreppet innefattar regel(samling), texter eller dokument som anses normerande inom 

litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket och de verk som av forskningen 

tillskrivs en viss författare. Under senantiken upprättades listor över förebildliga författare 

eller verk, som borde studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt skapande. Ur detta bruk 

har en andra modern litteraturvetenskaplig betydelse av ordet uppkommit, nämligen det urval 

av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls aktuella 

genom nyutgåvor osv. Detta urval beror på tidens värderingar och antas prägla nya 

generationers normer och litterära uppfattning. Därför är sådan kanonbildning numera 

föremål för studium och debatt inom den s.k. receptionsforskningen och inom 

undervisningsväsendet (ne.se 29/4 2012)

2.2 Historia kring kanon

Jan Thavenius skriver i sin bok Svenskämnets historia att varje kanon har en historia. 

Etablerandet av en ny kanon innebär undergången för en gammal. Han skriver vidare att den 

största förändringen i modern tid inträffade under andra hälften av 1800-talet, när en klassisk 

kanon över hela Europa ersattes av olika nationella kanonbildningar. ”Varje kanon omges av 

ett språk som suggererar odödlighet”, skriver Thavenius (1999:133). Lärare, forskare, kritiker 

och utgivare talar om kanon som tidlös och allmängiltig. Vilka historiska eller litterära 

värderingar som än ligger bakom kanonbildningen så är den bestämd av underliggande 

sociala och kulturella intressen. En kanon är inte en samling texter som har sitt värde 

oberoende av historien, menar Thavenius. Texterna har inte valts ut på evigt giltiga estetiska 

eller allmänmänskliga grunder. Varje litterär kanon har en tendens att vara snäv och sluten. 
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Bland annat har man sett hur de lägre klasserna, kvinnorna och det moderna samhället hört till 

det uteslutna. Och ett kanske ännu vanligare inslag är att den populära litteraturen aldrig blir 

kanonisk (1999:133). Villkoren för kanonbildningen kan vara oförändrade under en längre tid 

och det finns en betydande tröghet skriver Thavenius, när det gäller de mer påtagliga 

ändringarna i urval och verk. Men däremot kan det uppenbarligen ske stora förändringar i 

läsningen och användningen av texterna utan att det väcker lika stor uppmärksamhet. 

”Kanonbildningen befinner sig under ständig diskussion där det eurocentriska, det nationella, 

den vita rasen, det manliga släktet och de dominerande klasserna befinner sig under den 

kritiska korselden”, skriver Thavenius (1999:134). Intresset för en kanon försvinner inte bara 

för att man konstaterar att det finns mer än en kanon. ”Man behöver inte heller förneka att 

många litterära verk kan behålla sin aktualitet inom en kulturkrets”, skriver Thavenius. Dessa 

brukar istället utnämnas till klassiker. De är fastare etablerade än andra texter och utsätts just 

därför för ständiga omtolkningar som motiverar deras ställning i kanon. Varken texterna eller 

läsningen av dem befinner sig i något oföränderligt tillstånd. ”Tolkningarna och värderingarna 

är frukten av en växelverkan mellan texterna och läsningen av dem i nuet och texternas 

ovanliga öppenhet ligger i förmågan att ge upphov till nya betydelser”, skriver Thavenius 

(1999:134). 

Thavenius hävdar att ur en historisk och sociologisk synpunkt kan frågan om kanon inte 

begränsas till att gälla valet av texter. Kanon och kanonbildningen måste ses i ett bredare 

perspektiv för att bli begripliga. Till det perspektivet hör föreställningarna om varför 

skolelever bör läsa ett visst urval och hur de bör läsa det. Svaren på dessa vad, hur och varför 

utgör det kanoniska tänkandet, menar Thavenius (1999:134). När ett kanoniskt urval och 

tänkande är institutionaliserat som i skolan, talar man om en diskurs. Varje sådan kanonisk 

diskurs skapar ett språk, en föreställningsvärld och en normativ ram för läsningen. 
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2.3 Kanon i skolan

Christina Olin-Scheller skriver att man inom litteraturen talar om en kanonisk diskurs som 

utgör en summa av litteraturhistorien, antologierna och en litteratursyn (2008:28). Denna ger 

också avtryck i svenskundervisningen, inte minst genom olika läromedel. Olin-Scheller menar 

att uppfattningen om innerbörden i begreppet bildning och svenskämnets ansvar för detta, 

präglar lärares texturval och deras metodiska iscensättning av materialet. Många 

gymnasielärare värderar och uppfattar kanoniserade västerländska texter och författare som 

representerar ett ”brett nationellt kulturarv” som det mest angelägna innehållet i 

litteraturundervisningen. Föreställningen om epokstudiernas omfattande innehåll och centrala 

ställning inom gymnasieskolans svenskämne har dock endast litet stöd i kursplanerna, 

konstaterar Olin-Scheller. Tvärtom markerar styrdokumenten tydligt att det handlar om ett 

urval av verk, epoker och författarskap och att tonvikten dessutom ligger på det senaste seklet 

(2008:28). Olin-Scheller menar vidare att det också är med uppfattningar om svenskämnets 

ansvar för kulturarv och bildning som utgångspunkt som samtida texter ges utrymme i 

undervisningen. Dessa texter utgör vad som närmast kan betecknas som en kanon specifik för 

enskilda skolor eller områden. Olin-Scheller hävdar att det inte är någon slump att Ondskan, 

Ett ufo gör entré, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö, Seven, Rosens namn, 

Vinterviken och Sandor slash Ida är vanligt förekommande i många klasser. Texterna är valda 

med de högkulturella värdena som norm och uppfyller lärares kriterier på kvalité och 

funktionalitet. 

Men det finns också andra faktorer som påverkar urvalet. Till dessa hör exempelvis 

tillgängligheten till vissa texter, skriver Olin-Scheller. Lärares förkärlek till viss litteratur och 

enskilda skolors undervisningstraditioner spelar också en stor roll för urvalet. Med hjälp av 

läroböcker, kolleger och skolbibliotekarier väljer lärare ut texter med högkulturella värden till 

undervisningen. ”Text i det här sammanhanget handlar primärt om typografiska 

fiktionstexter”, skriver Olin-Scheller. Hon menar vidare att mycket talar för att 

uppfattningarna om gymnasieskolans svenskämne går i riktning mot ett högre 

litteraturhistoriskt bildningsämne och att undervisning med cultural literacy som mål har ett 

starkt fäste. I första hand handlar det här kunskaperna om att känna till ett gemensamt stoff, 

snarare än att förhålla sig till texterna som sådana. Detta litteraturhistoriska stoff är 
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omfattande och hos lärare skapar det en frustration över att inte få med allt man vill. Även 

urvalet bland de klassiska texterna och vad som är de ”rätta” kunskaperna skapar osäkerhet 

(2008:29). Olin-Scheller menar att denna föreställning, att litteraturhistoria består av ett 

statiskt, oföränderligt stoff, tycks vara seglivad. Liknande idéer har fått genomslag inom det 

danska utbildningsväsendet där en ny kursplan för danskämnet har införts som bygger på en 

gemensam kanon av ett femtontal ”klassiska” verk. Också i Sverige har denna diskussion 

varit aktuell de senaste åren med en stundtals het debatt om en svensk litteraturkanon för 

grund- och gymnasieskolan (2008:30).

3 Metod och material

För att göra den här undersökningen och för att kunna skriva den här uppsatsen har jag valt att 

använda argumentationsstudie som metod. Jag har studerat debattartiklar producerade under 

sommaren 2006 som handlar om huruvida vi ska ha en litterär kanon i skolan eller inte. 

Denna debatt bygger på ett förslag från Cecilia Wikström om att införa en ny gemensam 

kanon i skolan. Jag har valt debattartiklar ur två nationella dagstidningar, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, och en regional dagstidning som är Sydsvenskan. Anledningen till att jag 

valt artiklar från en regional tidning är för att det var i den som Wikström skrev sitt första 

inlägg som startade den här debatten. I början av mitt arbete har jag studerat en lång rad 

artiklar och utifrån detta har jag gjort en gallring och valt ut artiklar som gör att det blir 

variation i debatten. Jag har valt olika typer av skribenter såsom politiker och litteraturvetare 

och har försökt att få en bredd i åsikter och argument. 

Jag har analyserat dessa utvalda artiklar genom att kartlägga de olika argumenten som förs 

fram i debatten. Utifrån detta har jag sedan kategoriserat vilka huvudområden som finns när 

det gäller argumenten kring ett införande av kanon i skolan. 
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4 Resultat och analys

4.1 Wikströms första uttalande i en debattartikel i 
Sydsvenskan

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

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

av att ta del av det gemensamma språket och litteraturen” Detta föreslår folkpartisten Cecilia 

Wikström i en debattartikel i Sydsvenskan (SDS 22/7 2006).  

Wikström anser att en litterär bas, en så kallad litteraturkanon skulle kunna ge verktyg för en 

fördjupad kulturpolitisk debatt, samtidigt som den skulle understryka betydelsen av en 

traditionell bildning där kunskap i svenska språket och den svenska litteraturen skulle få en 

hög ställning. (SDS 22/7 2006)

En kanon skulle minska utanförskap hävdar Wikström. De flesta svenskar lär sig svenska 

språket liksom värderingar och sociala koder i hemmet, medan andra istället helt måste lita på 

att få dessa kunskaper i skolan. (SDS 22/7 2006) Hon menar vidare att den som inte får den 

möjligheten att lära sig en god svenska kommer att ha starkt begränsade förutsättningar för att 

välja yrke och dessutom svårt att delta i samhällslivet. Wikström tycker att man kan se en 

tråkig utveckling när det gäller kärnämnet svenska. Var femte niondeklassare lämnar skolan 

utan kunskapen eller förmågan att förstå en text och att uttrycka sig i skrift. Enligt Wikström 

skulle en gemensam litterär kanon gynna invandrarbarn och barn som kommer från hem utan 

studietradition.

”En offensiv satsning på att alla skall få ta del av den svenska litteraturen skulle kunna 

innebära att en ”kanon” av de viktigaste verken inom svensk litteratur tas fram”, föreslår 

Wikström. Hon tar upp exempel på författare och verk så som Bellmans epistlar, Lagerlöfs 

Nils Holgersson och Tomas Tranströmers dikter (SDS 22/7 2006).
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Att ta fram en litteraturkanon skulle sända en klar signal om vikten av att ta del av det 

gemensamma språket och litteraturen, hävdar Wikström. Skolmyndigheter och kommuner 

skulle kunna få en vägledning om att satsa på litteraturundervisningen och andra 

kulturaktiviteter. 

4.2 Reaktionerna på Wikströms debattartikel 

Reaktionerna lät inte vänta på sig efter Wikströms första debattinlägg om en litterär kanon i 

skolan. Litteraturvetaren och författaren Stefan Jonsson bävar för Wikströms utspel att en 

kanon vore bra för att stärka den svenska litteraturen (DN 26/7 2006). Han menar att det nog 

inte bara gäller honom utan alla som är verksamma i litteraturens värld och dagligen arbetar 

med den litteraturkanon som redan finns och som tack vare exempelvis skolor, tidskrifter, 

bibliotek och kultursidor är förhållandevis levande. ”För oss framstår Wikströms utspel som 

ren och skär och farlig opportunism”, skriver Jonsson. Han frågar sig i sin artikel varför vi 

skulle ta fram en kanon för att stärka det svenska, och varför detta i sådana fall skulle göras på 

order av politiker som han inte anser själva kan formulera sig på god svenska. Jonsson tycker 

dessutom att Wikström uttalar sig klichéaktigt om att det ”skulle sända en klar signal” och att 

det skulle bli en ”rejäl resursförstärkning av kulturen”. Fraser som dessa om det goda språket 

anser Jonsson gör att Wikström tappar sin trovärdighet. Betoningen i Wikströms utspel tycker 

Jonsson inte ligger i språket eller litteraturen utan på det där andra, det svenska. Jonsson 

frågar sig: ”Ska vi lyssna på dessa signaler, som kommer från politiker utan kunskap om det 

svenska, utan idéer om det svenska, utan sinne för att det svenska är en föränderlig historisk 

process snarare än ett väsen, en egendom, en fast identitet, en ras?”. Han förtydligar att det 

svenska är och har alltid varit namnet på en mångfald, och den speglas i landets kultur. 

I en andra debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD 29/7 2006) skriver Wikström att hon 

känner häpnad över reaktionerna på sin första debattartikel. Hon förtydligar återigen att en 

gemensam läslista, som hon väljer att kalla litteraturkanon, för barn och ungdomar i den 

svenska skolan skulle stimulera ungdomars läsning vare sig de har tillgång till svenska böcker 
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hemma eller inte. Vidare hävdar Wikström att förslaget är allra viktigast för de barn vars 

föräldrar saknar högskoleutbildning eller har flyttat hit från ett annat land. Hon menar att vi 

inte får glömma arbetarförfattarna, som exempelvis Moa Martinsson och Vilhelm Moberg 

som skildrar sin verklighet och hur de erövrat språket med hjälp av litteraturen. 

Wikström tycker att vissa skribenter antytt att hon som politiker skulle vara ute efter att 

bestämma vad som är ”god” litteratur. Litteratur som enligt Wikström ska stärka det svenska 

kulturarvet. Detta, hävdar hon, har aldrig varit hennes avsikt. Hon menar att hon vid 

upprepade tillfällen poängterat att fastställandet av en sådan här lista inte ska ske under 

politiskt inflytande utan måste bli en uppgift för Skolverket, Svenska akademien och andra 

medverkande som har sakkunskap i frågan. Viktigt är också att lärare är medaktörer i en 

sådan här process (SvD 29/7 2006). I samma artikel tar Wikström upp ett exempel från 

läroplanen från 1965. I den menar hon att det tydligt och klart stod vilka verk alla barn skulle 

ta del av under skoltiden, men att detta krav successivt monterats ner. Istället för att 

skolelever ska läsa våra viktigaste verk räcker det idag med att känna till dem. Hon menar att 

med en utökad svenskundervisning skulle en litteraturkanon kunna ge föräldrar och elever en 

lista på vad de har rätt att förvänta sig. Wikström avslutar sin artikel genom att hävda att en 

litteraturkanon inte skulle vara exkluderande på något sätt utan tvärtom ett sätt att bemöta 

utanförskapet och bjuda in alla svenskar, oavsett vilket ursprung man har, till att kunna 

orientera sig i det svenska kulturarvet. 

Folkpartisten Mauricio Rojas skriver i sin debattartikel i Dagens Nyheter att Jonsson går till 

hårt angrepp mot hans fp-kollega Wikström för hennes förslag om att inrätta en svensk 

litteraturkanon (DN 29/7 2006). Han skriver att enligt Jonsson så skulle detta vara ett sätt för 

folkpartiet att visa sin främlingsfientliga sida. Rojas tycker att Jonsson på ett lättvindligt sätt 

inte ser de verkliga sakförhållandena som ligger till grund för Wikströms förslag, nämligen 

hennes påståenden om att den som inte behärskar landets språk eller förstår sig på kulturen 

kan få problem att lyckas i samhällslivet. Rojas menar vidare att antidiskrimineringspolitik 

ska syfta till att skapa lika möjligheter genom att för alla praktiska ändamål göra irrelevant 

allt det som hör till majoritetens kulturarv. Detta gäller alltifrån moraliska grundvärderingar 

och historiska referenser till språket. Rojas menar också att genom att se majoritetskulturen 

som ett hinder att ta bort, vill Wikström ge alla svenskar, infödda eller invandrade tillgång till, 
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som Rojas uttrycker sig: ”den och det språk som är dess bärare”. Rojas menar att en 

rättvisepolitik i detta perspektiv handlar om att ge alla tillgång till landets förhärskande kultur 

och språk och han tycker att Wikström har rätt när hon skriver att dagens skola misslyckas på 

den punkten. Rojas menar att många drabbas av detta och de mest drabbade är tveklöst många 

barn med invandrarbakgrund. Rojas är helt övertygad om att det är den här vägen vi måste gå. 

Att främja framväxten av en ny svensk gemenskap i ett Sverige som förändras och blir alltmer 

pluralistisk. Detta mångfaldens samhälle menar han måste hållas ihop av ett gemensamt 

språk, delade demokratiska grundvärderingar och ett historiskt och kulturellt arv som alla bör 

få tillgång till. 

Luciano Astudillo, socialdemokrat och riksdagsledamot skriver i sin artikel i Sydsvenskan 

(SDS 9/8 2006) att han tycker att Wikströms förslag om en litterär kanon utgår från två grova 

och felaktiga förenklingar. Den första förenklingen menar Astudillo är att det aldrig funnits en 

statisk kultur någonsin under historien. Det som istället existerar är snarare en föreställning 

om den svenska kulturen. Han menar att vi svenskar inte bara har olika mentala bilder av 

denna, utan också att dessa mentala bilder är under ständig förändring. Astudillo skriver att 

visst kan vi prata om den svenska kulturen som fenomen, men vi kan aldrig beskriva den utan 

att vara oense om våra definitioner av den. Den andra förenklingen handlar om hur en kanon 

skulle kunna upprätthållas. Staten skulle säkerligen kunna beordra fram en kanon inom 

kulturens område, dessutom existerar det i och för sig redan en eller föreställningen om en 

och det är egentligen inget kontroversiellt i det. Det kontroversiella är väl snarare hur det skall 

skrivas ner på papper och vilka litterära verk som skall ingå i en svensk kulturkanon. 

Astudillo frågar sig vem som skall upprätta denna kanon, och vem det är som skall bestämma 

om, när och hur denna lista skall uppdateras. Och hur kan man med en sådan här lista hindra 

att de författare eller de verk som hamnar utanför inte betraktas som främmande eller som 

icke äkta, undrar Astudillo. 

”Folkpartiets förslag om en fast litterär kanon är ett politiskt haveri. Litteraturen används för 

att tillverka en falsk och inskränkt bild av vad som är svenskt”. Detta anser Stefan Jonsson i 

sin artikel i Dagens Nyheter den 31/7 2006. Han skriver att både Rojas och Wikström ställer 

sig undrande till hans hårda kritik av att föra in en kanon i skolan. Jonsson skriver att de anser 

att han skulle anspela på rasism när han tar ställning till deras förslag om en svensk litterär 
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kanon. Jonson kontrar med att man kan diskutera detta förslag utan att fästa avseende vid 

folkpartiets helhetsprofil och att förslaget i sådana fall ter sig lika bra eller dåligt som andra. 

Jonsson hävdar att nobelpriset etablerar en kanon och så även Augustpriset. DN:s kultursidor 

och litteraturantologier ger också vägledning. Han tycker att det är naivt att tro att man skulle 

kunna rädda svenskämnet och litteraturintresset genom att till dessa redan nämnda källor göra 

en slags statlig överkanon. Om man jämför med mer kraftiga åtgärder, att stärka läraryrket, 

öka anslagen till bibliotek och skolor och att ge fler timmar till svenskämnet och språket 

tycker Jonsson att ett förslag om en svensk kanon mer blir en symbolisk handling för att 

kompensera upp det ovan nämnda. Jonsson tycker också att Wikströms förslag blir som att 

dra en linje mellan ”svenskar” och ”andra”. Utgångspunkten är att vissa grupper saknar 

svenska ord och svenska värden och då skulle det i sådana fall vara naturligt att man föser in 

dem i den svenska majoritetskulturen. Jonsson ser två fel med det här och det är att det dels 

klumpar ihop vissa människor till ett samhällsproblem och dels att det framhåller ”den 

svenska kulturen” som en slags universallösning. 

Jonsson skriver att Wikström sagt på följande sätt i radions Kulturnytt när hon fick frågan om 

varför det behövs en kanon: ”För att vi tillsammans ska kunna skapa en framtid för vårt land 

och för vårt folk – att minska segregationen, minska utanförskapet, och göra oss till ett folk 

som har ett gemensamt mål”. (DN 31/7 2006) Jonssons ställer sig frågande till hur detta 

enande ska gå till? Han undrar om det är möjligt att tro att detta skulle kunna ske enbart med 

hjälp av en litterär kanon. Jonsson tycker inte alls att man ska bekämpa idéer om en litterär 

kanon, men menar att det redan existerar en kanon och att det är skolans huvuduppgift att 

hålla den levande. 

Wikström svarar på Jonssons påstående om att det skulle ligga någon slags rasism i hennes 

förslag till att införa en litteraturkanon i skolan (DN 3/8 2006). Hon poängterar att den här 

listan ska vara till för alla elever oavsett bakgrund, och att det är viktigt att alla får ta del av 

den svenska kulturskatten. Hon tycker att det bör vara en rättighet för alla elever att få läsa de 

stora verken inom svensk litteratur i skolan, inte ett fritidsintresse för barn med svenska 

föräldrar som enkelt kan ta en bok i hemmets bokhylla. ”Detta om något ger uttryck för en 

elitistisk syn som jag bestämt vill ta avstånd ifrån”, säger Wikström. Hon avslutar sin artikel 

genom att skriva att det behövs en bred debatt om vad som ska läsas i skolan, men att det i 
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slutändan är de som besitter sakkunskap som ska fastställa en litteraturlista, som sagt 

företrädesvis Svenska Akademien, Skolverket och inte minst landets svensklärare. 

Stefan Jonsson undrar om Cecilia Wikström väckt debatt om hon föreslagit att eleverna ska 

läsa valda klassiker under sin skoltid (DN 26/8 2006). Det tror han inte, utan att det var själva 

baktanken som utlöste larmet. Med litteraturens hjälp skulle invandrarbarnen få en klar signal 

som det hette, och även vikten av att lära sig svenska språket och svenska värden och koder. 

Återigen frågar sig Jonsson om det verkligen är staten som ska bestämma vilken skönlitteratur 

som ska läsas i skolorna. Ett bättre alternativ till denna litteraturkanon menar Jonsson vore att 

höja lärarnas status och förbättra deras utbildning, så att de med kunnighet och entusiasm kan 

förmedla den kanon som redan finns. För som sagt finns det redan en kanon, menar Jonsson. 

Den diskuteras och förnyas ständigt av författare, forskare, kritiker och lärare. Dessutom 

menar han att svensklärarkåren med all rätt uppfattat folkpartiets förslag som en 

omyndigförklaring. Jonsson ser det som en befängd tanke att tro att en statlig läslista skulle 

kunna avhjälpa svenskämnets brister och segregationen i dagens Sverige. En läslista ser han 

mer som en skenåtgärd. 

Förslaget om en litteraturkanon med verk som har eller har haft inverkan på det svenska 

samhällets utveckling är ingen dansk import, skriver Wikström. För några år sedan började 

Danmark arbetet med att slå fast en kulturkanon. Det är många som tror att Wikströms förslag 

bygger på det. Det är heller inget nytt fenomen i Sverige (SDS 5/8 2006). Wikström skriver 

vidare att fram till 60-talet hade den svenska skolan en samling verk ur den svenska 

litteraturen och världslitteraturen som var obligatorisk läsning, en kanon om man så vill. Hon 

menar att det sågs som en rättighet för eleverna att vara förtrogna med författare som August 

Strindberg och Selma Lagerlöf. Sedan dess har läroplanerna ändrats och det kan nu anses 

tillräckligt att eleverna har kunskap om författarna och deras verk, de behöver inte läsa verken 

och själva bilda sig en uppfattning om dem. Wikström skriver att hon blivit påhoppad av 

andra skribenter som påstår att hon som politiker skulle vara ute efter att bestämma vad som 

är god litteratur vilket hon menar aldrig varit hennes avsikt. Det är som hon sagt tidigare de 

som har sakkunskap som ska fastställa en lista (SDS 5/8 2006).
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4.3 Fler röster i kanondebatten

”Dagens lärarutbildning ger inte kunskaper nog till att entusiasmera elever att koppla ner sig, 

stänga av mobilen och försjunka i en roman”, skriver Ebba Witt-Brattström (DN 9/8 2006). 

Witt-Brattström hävdar att Sverige nog är det enda land i världen med en skola som inte har i 

uppdrag att undervisa i den egna klassiska litteraturen, och för den delen inte heller i 

världslitteraturen. Hon menar att enstaka svensklärare gör ”heroiska” insatser, men att de med 

gedigen ämnesutbildning snart går i pension. Witt-Brattström anser inte att dagens 

lärarutbildning ger litteraturkunskaper nog till att engagera elever till att läsa romaner. Hon 

menar att man kan tycka att det är bra eller dåligt, men att det går ut över den allmänna 

kunskapen om det här landet och dess geografiska närområden Norden och Europa som var 

självklar för en generation sedan. Witt-Brattström anser att en kanon är föränderlig. Det ligger 

i skönlitteraturens väsen att förutom att lära in en högre växel i språket också effektivt 

omförhandla maktordningar och experimentera med erfarenheter läsarna aldrig själva 

kommer att göra, av historiska och andra skäl. 

Bengt Göransson frågar sig om han får göra några påpekanden i kanondebatten (DN 8/8 

2006), i egenskap av tidigare skolminister (1982-91). Han skriver att under sin första 

ministertid startade utgivningen av Alla tiders klassiker. Skolan fick möjlighet att skaffa hela 

klassuppsättningar av litterära klassiker till lågt pris. Detta kunde vara verk som i vissa fall 

inte alls fanns att tillgå i bokhandeln. Att sedan inte alla elever läste alla klassiker är 

naturligtvis sant, men å andra sidan är det inget nytt problem, menar han. Göransson minns att 

under sin egen skoltid (han tog studenten 1951) ingick det vissa böcker i gymnasiekursen men 

att sanningen var den att man inte alltid läste allt, även om det var böcker som ingick i kursen. 

Han skriver vidare att det fanns ett sånghäfte som kallades ”Stamsånger”. Den innehöll tjugo 

sånger som alla barn skulle kunna utantill, och var något som man sa skulle räknas till vår 

nationella sångskatt. Så småningom avskaffades den listan. Några av sångerna har överlevt 

medan andra raderats från minnet. Hur länge skulle en litteraturlista klara sig? frågar sig 

Göransson.
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I Sydsvenskan berättar Sven Nilsson att han intervjuat en rektor, Olle Holmberg, på en 

lärarhögskola i Malmö och Holmberg konstaterar att de nationella riktlinjerna för 

svenskundervisningen är så vaga att de lämnar hela ansvaret till de enskilda lärarna. Det 

skapar en vilsenhet i skolan och ett tomrum, menade rektorn, och det är det tomrummet som 

måste fyllas (SDS 10/8 2006). Nilsson tycker att enbart en lista med obligatorisk läsning 

skulle vara närmast patetisk, men att en djupare diskussion skulle behövas. En sådan 

diskussion skulle handla om skolans samlade koncept, innehåll och undervisningsformer. Och 

det viktigaste är vad elever ska kunna, känna och hur de ska förmå att uttrycka sig när de går 

ut i livet. 

I Dagens Nyheter delar Henrik Berggren med sig av sina erfarenheter. Han berättar om en 

gång när han som lärarvikarie hamnade i en gymnasieklass. Han skriver att eleverna var alerta 

och ambitiösa men när han skulle undervisa i svenska blev det tvärstopp. De läste 

Löwensköldska ringen av Selma Lagerlöf och det fanns ingen ände på deras klagande om hur 

tråkig och meningslös uppgiften var. Han minns att han skällde på dem, inte för deras 

ointresse för litteratur utan för deras lättja. Han menade att eleverna krävde att litteraturen 

skulle ge dem utdelning, vara fängslande och rolig direkt. Han jämför den situationen med ett 

moment 22. Ni ska tänka fritt, om jag så måste tvinga er att göra det. Berggren menar att det 

inom alla ämnen finns moment som inte är omedelbart tillfredsställande, utan som man måste 

kämpa sig igenom för att kunna nå nya nivåer. Då är det lärarens uppgift att väcka motivation 

och stödja inlärningen, inte att sänka kraven. ”Och ytterst vilar kunskapsförmedlingen på 

lärarens auktoritet: jag kan det här, jag vet att det är viktigt och jag tänker få dig att förstå det 

också”. Det är också därför, menar Berggren, som han är emot Wikströms förslag om en 

litteraturkanon i skolan, det vill säga en statligt legitimerad förteckning över de svenska 

litterära verk som ska vara obligatoriska i skolan. Han menar att misstaget inte är att 

argumentera för obligatorisk läsning i skolan, utan det centrala perspektivet, att det skulle ske 

via politiken att tvinga fram en föreskriven litteraturlista i läroplanen. En litteraturkanon ska 

både stimulera läsintresset och gynna integrationen genom att skapa en gemensam 

bildningsgrund för medborgarna. Berggren tycker att det är förträffliga målsättningar. Han 

skulle gärna sätta ihop en lista själv med verk han tycker att elever borde läsa, men det är just 

det att varken är han själv eller Wikström som ska undervisa i skolan. Han anser inte att 

svenska lärare behöver en föreskriven litteraturlista utan bättre utbildning, högre lön, större 

utrymme för humaniora och mer samhälleligt stöd i sitt arbete. Vidare menar Berggren att 
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svensklärare naturligtvis ska ha friheten att själva välja den skönlitteratur de anser att deras 

elever skulle ha nytta av att läsa. Det ska vara böcker som de själva har trängt in i och som de 

kan undervisa bra och inspirerande utifrån. Berggren menar också att den här friheten 

naturligtvis ger möjligheten att anpassa litteraturen efter eleverna och att samverka med andra 

lärare. Han undrar också varför sköntlitteratur ska vara svenskämnets exklusiva angelägenhet, 

att läsa romaner och poesi borde också ingå i ämnen som historia, samhällsvetenskap och 

religionsvetenskap, menar han. 

I en artikel i Svenska Dagbladet framhåller skribenten David Andersson att Cecilia Wikström 

med sitt förslag om en litterär kanon satt fingret på ett reellt problem (SvD 7/8 2006). Han 

tycker att kunskapen om det litterära arvet på många håll är otillräckligt. Han skriver vidare 

att det naturligtvis går att diskutera om en litteraturkanon enbart måste bestå av svenska verk. 

Han skriver att Wikström tycks mena att kännedom om det egna kulturarvet är en 

förutsättning för att kunna ta till sig utländska verk. ”Dock finns det skäl att hävda att 

svenskarna har en särskild skyldighet mot det egna kulturarvet. Vi kan inte förvänta oss att 

amerikaner eller kenyaner skall bry sig om Fröding, Martinson eller Lindegren”, menar 

Andersson. Andersson tycker att det är en märklig uppfattning av andra debattörer att 

upprättandet av en nationell kanon skulle underblåsa en osund nationalism. Han menar att 

flera av våra största författare hade ett minst sagt problematiskt förhållande till Sverige. Som 

exempel tar han Carl Jonas Love Almqvist som tvangs i landsflykt, anklagad för att ha försökt 

förgifta en penningutlånare. Andersson tycker att Wikströms förslag är intressant och borde 

kunna vara utgångspunkt för en seriös debatt. Han tycker att det är trist att den enbart bemöts 

med ”ryggmärgsmässiga avfärdanden”.

I artikeln ”Akademien positiv till litterär kanon”, skriver Magnus Västerbro att Horace 

Engdahl, sekreterare i Svenska Akademien, var kritisk och uttalade sig ironiskt i danska 

tidningar när Danmark för några år sedan började arbetet med att slå fast en kulturkanon (DN 

26/7). Men efter att ha följt den intensiva litterära debatt som följde, där många bortglömda 

författarskap lyftes fram, är Engdahl av en annan åsikt. Engdahl menar att framtagandet av en 

sådan kanon kanske inte ger de effekter på integration och liknande som Wikström hoppas på, 

men diskussionen och debatten i sig är bra. Västerbro skriver att Engdahl inte håller med om 

att en svensk litteraturkanon skulle bidra till en snäv bild av svenskheten. Den svenska 
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litteraturen ser inte ut på det sättet, menar han. Mycket få av våra stora svenska författare 

hyllar svenskheten, snarare är de kritiska intellektuella. Engdahl menar att en äkta levande 

kanon inte går att skapa genom kommittéarbete. Den faktiska kanon, de böcker som verkligen 

blir bestående blir till genom mycket svårbeskrivliga processer, säger Engdahl. Vad en statlig 

kommitté kan ta fram är mer en orienteringskarta över den svenska litteraturen. Svenska 

Akademien håller sig av tradition för sig själv och tar inte gärna emot utredningsuppdrag, 

berättar Engdal. Därför anser han att vi måste se över formerna noga för ett arbete av det här 

slaget, men att Svenska Akademien inte behöver hålla sig för goda för att delta.

I en annan artikel i Dagens Nyheter skriver Magnus Västerbro att den borgerliga alliansen är 

oense i frågan om litteraturkanon (DN 10/8 2006). Västerbro skriver att Jöran Hägglund som 

är centerpartiets partisekreterare svarat ”Staten ska inte tala om vilka böcker barn och 

ungdomar ska läsa”, på frågan om vad han tycker om Wikströms förslag. Att man skulle peka 

ut vad som är bra och dålig svensk litteratur är fel eftersom det skulle begränsa människors 

fria vilja att upptäcka andra författare. Västerbro menar att även vänsterpartiet avvisar 

förslaget på liknande grunder. De ogillar förslaget för att det präglas av ett 

ovanifrånperspektiv. Kultur i olika former växer fram, det ska inte rekommenderas av 

regering, riksdag eller skolverk. Vidare skriver Västerbro att miljöpartiet ser Wikströms 

förslag som häpnadsväckande. De tycker att det går helt emot trenden att ge rektorer och 

pedagoger större frihet. De menar också att det är häpnadsväckande eftersom Wikström 

brukar tala om att riksdagen inte ska gå in och detaljstyra. Västerbro skriver att det står klart 

att förslaget som från början var Wikströms, nu också går att betrakta som ett officiellt förslag 

från folkpartiet. I ett pressmeddelande till Dagens Nyheter skriver partiet att ”alla elever bör 

ta del av några viktiga författarskap i den svenska och internationella litteraturhistorien. 

Läroplanen bör kompletteras med en litteraturlista – en litterär kanon – med författare och 

verk som fått särskild betydelse. Underlaget till listan utarbetas av Svenska Akademien”. Kent 

Olsson som är moderaternas kulturtalesman säger att partiet på olika sätt vill stödja och stärka 

läsandet bland ungdomar men är däremot inte helt säker på att man måste slå fast en faktisk 

lista, skriver Västerbro. Olsson menar att formerna kan diskuteras, det viktigaste är ändå att 

man gör det lättare för ungdomar att få tillgång till både äldre och yngre litteratur. 
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I Svenska Dagbladet kultur skriver Lisa Jannerling en artikel som har rubriken ”Lärare säger 

nej till litteraturkanon”. Hon skriver att folkpartiets förslag om en litterär kanon har framkallat 

både hurrarop och utskällningar, men framförallt har det riktat strålkastaren mot dagens 

undervisning. I rådande kursplaner står inget om vad gymnasieeleverna ska läsa. Vilken 

litteratur det blir är helt upp till lärarna (SvD 31/8 2006). Jannerling menar att diskussionen 

kring ungdomars läsande har pågått i flera år men att den varit livligare än någonsin den här 

sommaren. Jannerling skriver att Lärarförbundet inte gillar Wikströms förslag. Ordföranden 

för Lärarförbundet, Eva-Lis Preisz, tycker att detta skulle innebära ett steg tillbaka till hur 

skolan såg ut på 1950- och 1960-talen. Fram till dess fanns det en kanon. Preisz menar att 

förslaget ”stupar på sin egen orimlighet”. På den tiden såg skolan annorlunda ut då det bara 

var ett fåtal som gick läroverket men nu går i stort sett alla på gymnasiet. Hon tycker att 

kanonförslaget kräver en homogen kultur och så är det inte idag. Vidare anser Preisz att 

folkpartiets förslag bara kommer att gynna genomsnittseleverna och varken de som redan 

läser mycket eller de som inte läser alls. Hon är dessutom kritisk till att det är politikerna som 

ska detaljstyra undervisningen. Litteratur finns det redan med i kursplanerna för de 

obligatoriska svenskkurserna. Vilka verk man ska läsa och hur arbetet ska gå till är upp till 

läraren att bestämma. 

Jan Sydhoff som är chef för Skolverkets enhet för styrdokument menar att grundprinciperna 

med våra kursplaner är att de lämnar fritt utrymme för både lärare och elever. Samtidigt är 

Sydhoff noga med att påpeka att han inte tar ställning för eller emot en kanon. Sydhoff anser 

inte att det är helt och hållet möjligt för en lärare att hoppa över eller försumma litteraturdelen 

utan det finns möjlighet att välja vissa böcker eller helt andra. Risken för att eleverna får 

väldigt varierande kunskap finns, men Sydhoff ser också möjligheterna, beroende på vad 

utgångspunkten är för skolan man undervisar i. Han menar att man måste välja litteratur som 

passar just de aktuella eleverna och deras bakgrund och sedan kan det förhoppningsvis leda 

fram till Strindberg förr eller senare. Sydhoff menar att det framför allt handlar om att hjälpa 

eleverna att hitta lusten att läsa. Preisz på Lärarförbundet säger att det är en myt att unga läser 

mindre och är sämre på att läsa och skriva än någonsin. Hon hänvisar till den europeiska 

undersökningen Pisa där elever testas i bland annat läsförståelse. Där hamnar Sverige klart 

över genomsnittet, men överträffas av eleverna från flera länder, exempelvis Finland (SvD 

31/8 2006).

20



Yvonne Rock, samordnare för Mångkulturåret 2006, tycker att den här kanondebatten helt 

saknar genusvinkel (DN 31/7 2006). Hon skriver att Strindberg, Lagerlöf, Lagerkvist, 

Moberg, Tranströmer och Ekman är namn som nämns när Wikström ger exempel på vilka 

författare hon tänker sig ska ingå i en litterär kanon. Rock tycker att samtliga de nämnda 

författarna är utmärkta. Hon undrar dock om det inte finns en problematik i att just dessa 

namn är de första Wikström kommer att tänka på. ”Kan detta bero på något annat än att 

författarna är utmärkta? Kan det finnas andra författare som är lika utmärkta, men vars namn 

inte kommer upp när listor sammanställs, urval görs, kanon ska skapas?” skriver hon. Rock 

menar att det är mångkulturår, ett år som instiftats utifrån en analys av att något måste göras 

för att bredda utbudet på våra offentligt finansierade kulturinstitutioner. Hon menar att den 

etniska och kulturella mångfald som präglar Sverige idag måste synas tydligare också inom 

kulturlivet. Den kultur som finansieras av skattemedel måste alla medborgare få ta del av. 

Rock anser vidare att det är anmärkningsvärt att i ljuset av det arbete som pågår för att 

uppdatera Sverige och göra landets kulturutbud mer inkluderande så förs en diskussion om 

skapandet av en svensk litterär kanon som hittills helt har saknat genus- och 

mångfaldsperspektiv. Rock frågar sig vem det är som kommer att få sitta med runt bordet när 

listan ska sammanställas. Vem väljs bort, vem exkluderas? Vems berättelser anses vara värda 

att berätta och vems erfarenheter ges utrymme? ”Ett kultururval som görs utan maktanalys, 

utan mångfaldsanalys, skapar en hierarkisk, elitistisk världsbild, som är konservativ och 

konserverande”, skriver Rock. Hon menar att om man skapar en litterär kanon så bygger man 

in exkluderingen i systemet.  
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5 Diskussion

Cecilia Wikström har med sitt förslag om en litterär kanon i skolan väckt stor 

uppmärksamhet. Skribenter och debattörer har inte varit sena att uttala sig i diverse 

debattartiklar om sin inställning och sina åsikter till Wikströms förslag. Ska det finnas en 

litterär kanon i den svenska skolan? Eller finns den redan?

Som jag ser det har den här debatten olika infallsvinklar när det gäller frågan om införandet 

av en kanon i skolan är bra eller dåligt. Nedan följer det jag anser vara de största 

huvudområdena i denna debatt. 

5.1 En kanon för att främja den svenska kulturen?

Ett första huvudområde verkar handla om huruvida införandet av en kanon skulle stärka den 

svenska kulturen och svenskheten i sig. För att alla och särskilt skolelever skall få ta del av 

den svenska litteraturen bör en ”kanon” av de viktigaste verken inom svensk litteratur tas 

fram, menar Cecilia Wikström. Hon tycker att det skulle ge en klar signal om hur viktigt det 

är att ta del av det gemensamma språket och litteraturen. Hon visar tydligt i sina debattartiklar 

hur hon tror att en kanon skulle minska utanförskap. Wikström menar att en litterär kanon 

skulle gynna invandrarbarn och barn som kommer från hem där det inte finns en naturlig 

studietradition. Bland annat menar hon att de flesta svenskar lär sig svenska språket, 

värderingar och sociala koder i hemmet medan vissa bara har skolan att förlita sig på när det 

gäller att tillgodogöra sig den här kunskapen. Får dessa barn/elever inte den möjligheten i 

skolan menar Wikström att det kommer bli begränsat att välja yrke och dessutom svårt att 

delta i samhällslivet överlag. Mauricio Rojas är överrens med Wikström och hävdar att den 

som inte behärskar landets språk eller förstår sig på kulturen kan få problem att lyckas i 

samhällslivet. 
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Rojas menar att en rättvisepolitik är en politik som ger alla tillgång till landets ”förhärskande 

kultur och språk”. Han är av den åsikten att vi måste främja framväxten av en ny gemenskap i 

ett Sverige som han menar förändras och blir mer pluralistiskt. Detta mångfaldens samhälle 

måste hållas ihop av ett gemensamt språk och ett historiskt och kulturellt arv som alla bör få 

tillgång till. 

Någon som inte förstår varför vi skulle ta fram en kanon för att stärka det svenska är Stefan 

Jonsson. Han tycker att det blir alldeles för klichéaktigt att en kanon skulle ge en ”rejäl resurs-

förstärkning av kulturen” som Wikström påstår. Han tycker att Wikström använder 

litteraturen för att tillverka en falsk och inskränkt bild av vad som skulle vara svenskt. 

Jonsson ser det snarare som att det svenska är och har alltid varit namnet på en mångfald och 

det är det som speglas i landets kultur. 

Även Luciano Astudillo är inne på samma bana. Han menar att det aldrig funnits en statisk 

kultur någonsin under historien utan vad som existerar är snarare en föreställning om den 

svenska kulturen. Han menar att vi kan tala om den svenska kulturen som ett fenomen men att 

människor ständigt kommer att vara oense om definitionerna av den. 

I sina artiklar nämner Wikström ofta hur viktigt det är med en litteraturkanon i skolan, och 

hur denna kanon tydligt kan sända en signal om hur viktigt det är för det gemensamma 

språket och litteraturen. Wikström poängterar också i varje artikel hon skrivit hur viktigt det 

är att den här litteraturlistan är till för alla och hur viktigt det är att du oavsett bakgrund ska 

kunna få ta del av den svenska kulturskatten. Detta hakar Jonsson vid upprepade tillfällen upp 

sig på. Eva-Lis Preisz som är ordförande för Lärarförbundet och som Lisa Jannerling har med 

i sin artikel i Svenska Dagbladet tycker att förslaget om en kanon stupar på sin egen 

orimlighet. Detta eftersom hon tycker att kanonförslaget kräver en homogen grupp och att det 

inte är så idag. Jonsson tror inte att Wikström skulle ha väckt lika stor debatt om hon 

föreslagit att elever ska läsa valda klassiker under sin skoltid, utan det var själva baktanken 

som han menar utlöste larmet. Jonsson skriver att med litteraturens hjälp skulle invandrarbarn 

få en klar signal som det hette. Om vikten av att lära sig det svenska språket och svenska 

värden och koder. Rojas påstår vid något tillfälle att Jonsson anklagar folkpartiet för att vara 

främlingsfientligt.
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David Andersson, skribent i Svenska Dagbladet, tycker att Wikström absolut satt fingret på 

ett reellt problem och håller med henne om att kunskapen om det litterära arvet på många håll 

är otillräcklig. Däremot tycker han att en litteraturkanon inte enbart behöver bestå av svenska 

verk. Han håller inte med Wikström om att det alltid behövs kännedom om sitt eget kulturarv 

för att kunna ta till sig utländska verk. Uppfattningen att en nationell kanon skulle underblåsa 

en osund nationalism, som en del skribenter hävdar, tycker Andersson är en konstig syn. Det 

finns flera av våra största författare som hade ett minst sagt problematiskt förhållande till 

Sverige, menar han. 

5.2 En kanon är levande

En andra vinkel i den här kanondebatten handlar om debattörernas syn på huruvida en 

litteraturkanon skulle kunna utformas. Wikström vill förtydliga att hennes avsikt aldrig varit 

att hon som politiker ska bestämma vad som är god litteratur. Hon menar att hon vid 

upprepade tillfällen poängterat att fastställandet av en sådan här litteraturlista inte ska ske 

under ett politiskt inflytande utan måste bli en uppgift för Skolverket, Svenska Akademien 

och andra ”medverkande som har sakkunskap i frågan”. I meningen efter skriver hon att 

också lärare kan vara medaktörer i en sådan här process. 

Luciano Astudillo tycker att Wikström har för enkel syn på hur en lista skulle kunna sättas 

ihop. Han tror visserligen att staten skulle kunna beordra fram en lista men han tycker att det 

redan existerar en kanon, eller i alla fall föreställningen om den. Jonsson verkar vara inne på 

samma spår och han menar att nobelpriset i viss mån etablerar en kanon och så även 

Augustpriset. Även Dagens Nyheters kultursidor hjälper till att hålla en slags kanon vid liv, 

liksom litteraturantologier. Förenklingen som Astudillo tycker att Wikström gör är hur det 

hela skall gå till. Han frågar sig vem det är som ska skriva ner den här listan på papper och 

vem det är som ska upprätta denna kanon. Vem bestämmer om, när och hur den här listan 

skall uppdateras? En annan fundering som han har är också hur man hindrar att de författare 
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eller verk som hamnar utanför denna litteraturlista inte ska betraktas som främmande. Något 

liknande är Yvonne Rock, samordnare för Mångkulturåret 2006, också inne på när hon 

skriver att om man skapar en litterär kanon så bygger man in exkluderingen totalt i systemet. 

För vems berättelser anses vara värda att berätta och vems erfarenheter ska få ges utrymme? 

Bengt Göransson, tidigare skolminister, pekar också på en viktig aspekt. Han ställer sig 

frågande till hur länge en sådan här litteraturlista skulle överleva. 

Jonsson tycker inte alls att man ska bekämpa idéer om en litterär kanon men att det redan 

existerar en kanon och det är skolans huvuduppgift att hålla den levande. En kanon diskuteras 

och förnyas ständigt av författare, forskare, kritiker och lärare, anser Jonsson.  

Wikström nämner vid flera tillfällen att Svenska Akademien skulle vara en bidragande instans 

till att utarbeta en litterär kanon för skolans elever. I Magnus Västerbros artikel säger Horace 

Engdal, sekreterare i Svenska Akademien, istället att en äkta levande kanon inte går att skapa 

genom kommittéarbete. Den faktiska kanon med böcker som verkligen blir bestående blir till 

genom väldigt svårbeskrivliga processer menar Engdal. Det man möjligtvis skulle kunna 

utarbeta är en slags orienteringskarta över den svenska litteraturen. Engdal poängterar också 

att Svenska Akademien inte brukar ha för vana att ta emot utredningsuppdrag. 

I en annan artikel av Västerbro står det att Jöran Hägglund, centerpartiets partisekreterare, 

tycker att det är fel att staten ska tala om vilka böcker barn och ungdomar ska läsa. Att peka 

på vad som är bra och dålig svensk litteratur är fel eftersom det skulle skapa begränsningar till 

människans fria vilja att själv få upptäcka andra författare. Även vänsterpartiet tycker att en 

kanon inte går att förutbestämma. Kultur ska växa fram. Det ska inte vara regering, riksdag 

eller skolverk som ska skapa det. Moderaterna tycker inte heller att det är det viktigaste att slå 

fast en faktisk lista utan tycker snarare att det viktigaste är att göra det lättare för ungdomar att 

få tillgång till både äldre och yngre författare. 
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5.3 Kanon ur ett lärar- och skolperspektiv

En sak jag noterat i den här kanondebatten är på vilket sätt debattörerna nämner lärare och 

elever i samband med att det skulle införas en kanon i skolan. För i slutändan måste det ändå 

bli lärare och elever som en litterär kanon berör. Det är vi, elever och lärare, som arbetar i en 

skolmiljö och det är här som Wikströms förslag om en kanon skulle gälla. I sina artiklar 

nämner Wikström ofta lärare i sista hand när det gäller vilka som ska utforma en litterär 

kanon. Om det är medvetet eller inte låter jag vara osagt. Efter att Wikström konstaterat att en 

lista ska tas fram av Skolverket, Svenska Akademien och andra som har sakkunskap skriver 

hon att: ”Viktigt är också att lärare är medaktörer i en sådan här process”. 

Jonsson tycker att Wikströms förslag om en kanon mer blir en symbolisk handling eftersom 

han tycker att åtgärderna istället borde läggas på att stärka läraryrket samt öka anslag till 

bibliotek och skolor. Dessutom tycker han att det behövs fler timmar till svenskämnet och 

själva språket. Han menar att ett bättre alternativ till en litteraturkanon skulle vara att förbättra 

lärarnas utbildning, så att de med kunnighet och entusiasm kan förmedla den kanon som 

redan finns. Vidare hävdar Jonsson, som tidigare nämnts, att det redan finns en kanon och att 

skolans uppgift ska vara att hålla den levande. Förslaget om en litterär kanon i skolan tycker 

han dessutom omyndigförklarar svensklärarkåren. Även Henrik Berggren är inne på samma 

linje. Han anser inte att svensklärare behöver en föreskriven litteraturlista utan bättre 

utbildning och högre lön. Magnus Västerbro skriver att också miljöpartiet tycker att en 

föreskriven lista helt går emot trenden att ge rektorer och pedagoger större frihet. Berggren 

menar att det ska vara en självklarhet att svensklärare ska ha friheten att själv välja den 

skönlitteratur som de anser gynnar sina elever. Vidare anser Berggren också att det måste vara 

böcker som de själva trängt in i och som det går att undervisa bra och inspirerande utifrån. 

Ebba Witt-Brattström är inte helt säker på att lärare som har verktygen att undervisa 

inspirerande finns i så stor utsträckning. ”Dagens lärarutbildning ger inte kunskaper nog att 

entusiasmera elever att koppla ner sig, stänga av mobilen och försjunka i en roman”, säger 

Witt-Brattström. Hon är till viss del enig med Jonsson om att dagens litteraturutbildning inte 

ger litteraturkunskaper nog till att engagera elever att läsa romaner. Hon påpekar vidare att det 
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finns några få svensklärare som gör heroiska insatser med litteraturen men att dessa, som 

faktiskt har en gedigen ämnesutbildning, snart går i pension. 

En rektor på lärarhögskolan i Malmö, som Sven Nilsson skriver om i sin artikel i 

Sydsvenskan, anser att de nationella riktlinjerna för svenskundervisningen är så vaga att de 

lämnar hela ansvaret till de enskilda lärarna. Vilsenheten i skolan skapar ett tomrum som 

måste fyllas. Nilsson menar att det visst behövs en diskussion gällande situationen, men en 

obligatorisk lista blir bara patetisk. Diskussionen måste istället innehålla lösningar på bl. a 

innehåll och undervisningsformer. För det viktigaste måste ändå vara att eleverna ska kunna, 

känna och kunna uttrycka sig när de lämnar skolan menar Nilsson. 

Ordföranden för Lärarförbundet, Eva-Lis Preisz anser att folkpartiets förslag om en kanon 

bara skulle gynna genomsnittseleverna och inte gälla vare sig de som läser mycket eller de 

som inte läser alls. Hon tycker dessutom, som några av de andra debattörerna, att politiker 

inte ska vara med och detaljstyra, vilket i och för sig Wikström redan påtalat inte är hennes 

tanke. Skolverkets chef för styrdokument, Jan Sydhoff, poängterar att grundprinciperna för 

kursplanerna ska vara att lämna fritt utrymme för både lärare och elever. Detta är något som 

också Preisz tycker är viktigt. När det gäller vilka verk som ska läsas och hur arbetet ska se ut 

runt omkring ska vara upp till läraren att bestämma. 

Ur ett skolperspektiv verkar de flesta debattörerna vara eniga om att det råder en vilsenhet i 

valet av litteratur till eleverna. Wikströms förslag verkar uppenbarligen inte vara lösningen på 

det problemet. Jag tror att det skulle behövas en vidare debatt där denna problematik sätts i 

fokus och där fler förslag till åtgärder ges utrymme. Lösningen är troligtvis mer än en lista. 

Som redan nämnts bör det snarare satsas mer på en bättre utbildning, att stärka läraryrket och 

öka anslagen till bibliotek och skolor. 
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5.4 En kanon som en universallösning

Wikström återkommer ofta i sina artiklar om att en kanon skulle hjälpa till att minska 

utanförskap. Wikström menar att en litteraturkanon i skolan skulle sända en klar signal om 

vikten av att ta del av det gemensamma språket och litteraturen. Hon vet att hon fått kritik för 

sitt förslag och att vissa påstår att en kanon skulle exkludera människor. Hon ser det absolut 

inte så, utan snarare tvärtom, att en kanon bemöter utanförskap och att alla svenskar bjuds in 

till att kunna orientera sig i det svenska kulturarvet. Jonsson anser att det är naivt att tro att 

man skulle kunna rädda svenskämnet och litteraturintresset bara genom att utföra en slags 

överkanon. Han menar att Wikström verkar framhålla ”den svenska kulturen” som en slags 

universallösning. 

Wikström menar att en kanon behövs för att vi tillsammans ska kunna skapa en framtid för 

vårt land och för vårt folk för att minska segregationen och för att minska utanförskapet. Detta 

skulle göra oss till ett folk som har ett gemensamt mål. Jonsson i sin tur är kritisk till hur 

Wikström tror att detta enande skulle kunna ske med enbart en litterär kanon. Han tycker att 

det är en befängd tanke att på allvar tro att en statlig läslista skulle kunna avhjälpa 

svenskämnets brister och segregation. Wikströms förslag på en läslista ser han snarare som en 

skenåtgärd. Även Henrik Berggren tycker att Wikström träffar lite för många goda avsikter 

med sitt förslag. Han ser inte riktigt hur man både kan stimulera läsintresset och samtidigt 

även gynna integrationen enbart med en litterär kanon. Engdahl är inne på samma spår, han 

tror inte att framtagandet av en kanon skulle ge de effekter på integration som han tror 

Wikström hoppas på. 

5.5 Debattens efterspel 

I gällande styrdokument kan man läsa att ämnet svenska ska ge eleverna: ” Kunskaper om 

centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta 

in dessa i ett sammanhang” (GY11). Dessutom: ” Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera 

över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (GY11). 
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I den nya läroplanen står syftet klart och riktlinjerna finns, men fortfarande är det upp till 

läraren att välja ut litteraturen. Med andra ord kan man säga att debatten inte resulterat i 

någon konkret läslista i styrdokumenten utan att de fortfarande är tolkningsbara. 

Magnus Persson (2007) reflekterar över denna kanondebatt och konstaterar att vissa 

nyckelgrupper i sammanhanget lyste med sin frånvaro: svensklärare och svensklärarutbildare. 

De som rimligen borde ha den djupaste och mest uppdaterade kunskaper om hur det faktiskt 

ser ut i skolans litteraturundervisning kom aldrig till tals. Det råder stora skillnader mellan hur 

litteraturläsningen bedrivs i olika klassrum. Persson konstaterar att kanondebatten fokuserade 

uteslutande på vad som skall läsas, betydligt mindre på varför och inte alls på hur (2007:9). 

6 Avslutning

Sommaren 2006 skrev folkpartisten Cecilia Wikström en debattartikel i Sydsvenskan där hon 

presenterade sitt förslag om att införa en litterär kanon i skolan. Detta blev upptakten till en 

utdragen debatt där många debattörer ur olika intressegrupper ville vara med att ge sin syn på 

saken. 

Som jag ser det har den här debatten fyra huvudområden och jag har valt att kalla dem: ”En 

kanon för att främja den svenska kulturen?”, ”En kanon är levande”, ”En kanon ur ett lärar- 

och skolperspektiv” och ”En kanon som universallösning”. 

Jag tycker att det finns alldeles för många saker att ta hänsyn till om man skulle försöka enas 

om en gemensam kanon. Dels tror jag att det med så många intressegrupper kan vara svårt att 

enas om ett gemensamt ändamål som en kanon ska uppfylla. Dels så tror jag också, som 

många skribenter är inne på, att det finns frågetecken kring vem det egentligen är som ska 

sätta ihop den här listan och på vilket sätt det skulle ske?
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Ibland använder Wikström uttrycket ”litterär kanon” och ibland säger hon ”litteraturlista”. 

Uppenbart så existerar det redan en kanon och jag tycker nog att Wikström ibland får det att 

låta lite väl lättvindigt att det bara skulle handla om att plocka ihop en litteraturlista. Jag anser 

att hennes användande av begreppet kanon kan bli missvisande och att hon nog istället skulle 

ha hållit fast vid att kalla det för en litteraturlista. Då en kanon per definition är föränderlig 

kan man inte använda sig av en fix lista. Kan det vara så att det är denna begreppsförvirring 

som är en del av problematiken i den här debatten? 

Denna kanondebatt nådde sin kulmen under sommaren 2006. Med en ny läroplan och ett 

stundande riksdagsval inom ett par år så finns nog möjligheten att den här debatten skulle 

kunna blossa upp igen. Skolfrågor fortsätter att engagera och ges ofta utrymme i den politiska 

debatten. Wikströms förslag pekade på den problematik som finns när det gäller valet av 

litteratur till våra elever. Den efterföljande intensiva debatten tyder på att detta är en fråga 

som berör. Även om hennes ursprungliga förslag inte resulterat i någon konkret lista i 

nuvarande styrdokument (GY11) så får man ändå säga att förslaget väckte många tankar kring 

svenskundervisningen. 
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