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Abstract 

 

In this essay, I have analyzed both the Swedish and Danish debates about the insertion of a 

literary canon in school’s curricula. After a description of the terms “canon” and 

“cultivation”, I proceed to analyze debate news articles from both Swedish and Danish media 

to find similarities and differences in the arguments between the two debates. I then compare 

the arguments between both countries to find how Denmark could be able to implement a 

literary canon into the curricula, but not Sweden. I find that both countries have similarities 

and differences regarding the debates, and that although there are implications as to say why, 

one can not in truth conclude why Denmark had its canon implemented.  
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Inledning 

 

Jag kommer på mig själv emellanåt att fundera över min egen skolgång, och de verk vi läst i 

skolan. Jag funderar över varför vi läste Strindbergs ”ett halvt ark papper” och Mobergs 

”Utvandrarna”. Dessa verk anses tillhöra svensk kanon, det vill säga att det är verk som ska 

tjäna som förebilder för elever. Detta var inte något jag förstod då, men det blev något 

tydligare under mitt första år på lärarprogrammet. Något som inte gjorde begreppet tydligare 

var att man inte någonstans i läroplanen för gymnasiet från 2011 kan finna ordet kanon, men 

ändå finns den outtalat i skolan, i samhället och inte minst diskuteras den i media gång på 

gång.  

          År 2006 gjordes ett försök att införa kanon i svensk läroplan, men efter en omfattande 

debatt så lades förslaget ned. Förslaget verkade influerat av att man samma år inrättade en 

kanon, också det efter en stor debatt, i Danmarks skolors läroplan, med en lista på verk som 

eleverna skulle komma i kontakt med under sin skolgång.  

          Något som intresserat mig är hur man trots all debatt kunnat införa en kanon i danska 

skolors läroplaner, men inte i de svenska, och varför det överhuvudtaget blivit en så stor 

debatt kring detta. Man kan också, om man, undersöker debatten närmare urskilja att de olika 

svenska debattörerna har en sak gemensamt: Bildningsbegreppet. Men hur ser de på detta 

begrepp? Vad menar de att det ska syfta till? Intressant är även att de som refererar till 

Danmarks införande av kanon i den svenska debatten inte verkar nämna att införandet inte 

heller där har varit utan debatt.  

 

Syftesbeskrivning 

 

Uppsatsen syftar till att synliggöra de olika inställningar som finns till införandet av en litterär 

kanon i skolan och vilka motiveringar som ligger bakom. Jag vill sedan genom att analysera 

argumenten för och emot en litterär kanon få reda på vilka likheter och skillnader det finns 

mellan argumenten i debatten. Dessa jämförs sedan med argumenten i den danska 

kanondebatten, för att se om argumenten skiljer sig mellan den svenska och danska 

kanondebatten, och utröna om det går att se varför man kunde införa en kulturkanon i 

Danmark men inte i Sverige. 
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Forskningsöversikt 

När det kommer till forskning om begreppet kanon finns mycket skrivet. Begreppet i sig har 

en etymologi och flera innebörder beroende på vem man frågar. Uppsatsen kommer dock att 

behandla litterär kanon, och därför kommer jag nedan att beskriva en auktoritet på området i 

Sverige och några av hans verk som är av betydelse för uppsatsen.  

          Litteraturprofessor Lars Brink har forskat mycket inom området. Han skriver i Kanon 

och tradition Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning om 

begreppets historia och etymologi och även svårigheten med att definiera begreppet. Han 

visar många exempel, bland dem litteraturvetaren Harold Bloom som enligt Brink anser att 

centralt för kanon är estetiska kvaliteter. 1  

          Brink redogör vidare för uppfattningen om att varje nation har velat skapa en nationell 

kanon för att bekräfta sin identitet, enhet eller självförståelse. Åren 1907 – 1912 gavs 

”Sveriges National-litteratur” ut. Genom att sammanställa, avgränsa och gallra ut litteratur 

ville man skapa litterär och kanonisk legitimitet. 2  

          Brink har även gjort en studie om 75 ämneslärares kanonbild och ämnesuppfattning 

utifrån gymnasiets styrdokument i samma verk. Han lyfter även fram en aspekt av 

kanondebatten som är väsentlig för uppsatsen, att de positioneringar som finns i debatten, till 

exempel för och emot, kan gå isär när det gäller vad som centralt bör utgöra kanon. Därför 

finns det alltså olika uppfattningar om vad kanon är och vad som bör lyftas fram i kanon.3 

          Brink har tidigare disputerat med sin avhandling Gymnasiets litterära kanon, där han 

undersöker om det funnits en medveten litterär kanon av enskilda verk i gymnasieskolan åren 

1910 – 1945. Brink undersöker även hur kanon bildas och förändras genom att undersöka 

författares väg in och ut ur läromedlen.4 I avhandlingen görs en viktig poäng för uppsatsen, 

nämligen att en kanon skapas och vidmakthålls av olika anledningar. Två av dessa är att 

aktiva skönlitterära författare påverkar kanon med sina genrer och stilar samt 

litteraturkritikers värderingar och omnämnanden av litterära verk. 5  

                                                           
1 Lars Brink & Roy Nilsson, Kanon och tradition Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och 
litteraturundervisning, (Högskolan i Gävle, 2006), sid 14 
2 Brink & Nilsson, 2006, sid 13-15. 
3 Brink & Nilsson, 2006, sid 153. 
4 Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon, (Lars Brink och Avd. för litteratursociologi Uppsala, 1992), sid 17-18 
5 Brink, 1992, sid 17. 
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Begreppet kanon historiskt 

 

Enligt egyptologen Jan Assmann är dagens syn på kanon mycket annorlunda jämfört med 

under antikens tid. Han skriver i litteraturprofessor Anders Olssons Tankar om läsning: ”Med 

kanon förstår vi den traditionsform som uppnått sin högsta innehållsliga bindning och sin 

ytterst formella fixering. Ingenting kan tillfogas, ingenting kan tas bort, ingenting förändras”.6 

          Begreppet kanon var alltså under antiken en sträng form som syftade till att upprätthålla 

rättens eller trons ordningar.  Man kan säga att den fungerade som en sorts väktare av 

kulturen och identiteten hos ett folk, en kulturkanon. Enligt Assmann handlar det inte om 

texter eller läsning, utan bevarandet av en tradition. För exempelvis antikens greker kom 

Homeros Iliaden att bli en förebild och fick en kulturbevarande status. 7 Litteraturprofessor 

Hans Ulrich Gumbrecht menar att denna syn på kanon är oförenlig med det tänkande som 

började växa fram under upplysningens tidsperiod. En av hans utgångspunkter är enligt 

Anders Olsson när Madame de Stäel ville lansera nya förebilder i sitt verk De l’Allemagne 

men istället blev landsförvisad.  

         Begreppet kanon, som stod för en stabil ordning fick dock svårt att passa in i den 

kommande upplysningens tidsregim, och kanon förlorade sin status då variation och 

nyskapande började ta form. Därför har vi också börjat se vårt eget perspektiv som ett av 

många möjliga och inte som ett tänkande i en monokultur, där normer och värderingar är en 

del av kulturen. Med detta kom också tänkandet om en mer varierad och föränderlig kanon. 8  

          Olsson understryker även förbindelsen som kanon har med censur. 9 Om man utgår från 

Assmann så säger det sig självt att det som kanon förespråkar utesluter och tystar allt som inte 

ingår i den. Mikaela Lundahl, filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria, påpekar även en 

annan funktion som kanon anses ha, nämligen att det som läses i skolan har en viss kvalitet. 10 

Hon kopplar detta till de som förespråkar kanon, detta som svar på kanonmotståndare som 

tycker att kanon är ett uttryck för ledande kulturell ställning. 

 

                                                           
6 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Scrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, 
6:uppl. (München: Beck, 2007), se Anders Olsson, Tankar om läsning, (Anders Olsson och Themis, 2015), sid 
102. 
7 Assmann, se Olsson, 2015, sid 102. 
8 Olsson, 2015, sid 104-105. 
9 Olsson, 2015, sid 105. 
10 Katarina Leppänen & Mikaela Lundahl, Kanon ifrågasatt, 2009, Gidlunds förlag, sid 14 – 15. 
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Idag hör man nästan bara talas om begreppen kanon och bildning i samband med skolan, och 

debatten om införandet av en litterär kanon i kursplanerna.  

Visserligen existerar redan en kanon i samhället om än inte nedskriven på papper. Trots det är 

införandet av en officiell litterär kanon något som skulle beröra lärare och deras inställning till 

litteraturen i skolan, och inte minst eleverna i skolorna, som då blir mer eller mindre tvungna 

att läsa de verk som inkluderas i kanon.  

 

Om begreppet bildning 

 

Bildning är ett annat begrepp som ibland kommer på tal i kanondebatten. Bildning är inte 

heller enkelt att definiera. Ofta ser man det som ett sorts ideal, där man strävar efter att 

ifrågasätta den egna normen i förhållande till andra olika normer och ideal, och att man 

försöker lära sig så mycket som möjligt om dem. För att få en bra bild av begreppet kan man 

börja i professor Martha Craven Nussbaums Cultivating humanity. 

          Nussbaum tar i sin bok utgångspunkt i Aristofanes komedi ”Molnen”. I komedin målar 

Aristofanes upp en karikatyrbild av Sokrates för att ha vilselett ungdomen från den gamla 

traditionsbundna läran. Sokrates säger i komedin till en ung man bland annat att han ska lära 

honom att tänka kritiskt, alltså att ifrågasätta den gamla läran, vilket inte uppskattades av 

Aristofanes, som vidhöll traditionen. 11 Centralt i Sokratisk lära är självreflektion. Det sägs att 

Sokrates gav upphov till detta genom att ställa motfrågor till samtalspartnern, vilket fick till 

följd att de hade svårt att rättfärdiga sina påståenden. 12 Självreflektionen och ifrågasättandet 

av den egna traditionen är alltså nära sammankopplat med begreppet kanon, närmare bestämt 

en föränderlig kanon.  

          Nussbaum beskriver också ett uttalande av den grekiska filosofen Diogenes. När han 

blir tillfrågad var han kommer ifrån svarar han, inspirerad av Sokrates: ”Jag är en 

världsmedborgare”. Han vägrade alltså att definiera sig själv utifrån lokala orter, kontakter 

eller grupper, vilket var typiskt för en grekisk man på den tiden. 13 De som följde Diogenes 

fotspår kom att kalla sig själva ”kosmopoliter”, eller ”världsmedborgare”. Nussbaum 

                                                           
11 Martha Craven Nussbaum, Cultivating Humanity, 1997, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 

London, England. Sid 1-2 

12 Nussbaum, 1997, sid 57. 
13 Nussbaum, 1997, sid 52. 
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poängterar att detta ideal tillsammans med självkritik är något som borde vara centralt i 

modern utbildningspolitik. 14 

          Professor Donald Broady, beskriver i ”Om bildning och konsten att ärva”, kärnan i det 

klassiska bildningsbegreppet. Han skriver: ”När ordet bilda och bildning infördes i den 

pedagogiska diskussionen under senare hälften av 1700 – talet och blev modeord mot slutet 

av seklet, var den centrala tanken att människan bildar sig, skapar sig något inte på förhand 

givet”. 15 Bildning sågs alltså enligt Broady som ett sätt att frigöra sig från den tillvaro man 

befann sig i och skapa nya möjligheter i sitt liv. Han påpekar vidare att begreppet idag både 

har en undanskymd roll i dagens utbildningspolitik och att innebörden av begreppet verkar 

vara kluven jämfört med det klassiska bildningsidealet. Broady skriver: ”Det är en 

uppfattning som stryks medhårs i den aktuella massmediedebatten om skolan där det är 

gångbart att tala om bildning som vore det fråga om givna texter att läsa, givna åsikter att 

tillägna sig och givna trossatser att omfatta…”16 

          Anders Burman, docent i idéhistoria, beskriver i en artikel i SvD svårigheten med 

begreppet idag. Det uppstod ursprungligen ur 1800-talets sekelskifte som ”Bildung” från 

Wilhelm Humboldt, inspirerat av antikens Aristoteles och Platons ideal om att människan har 

en inre potential som man bör sträva efter att utveckla. Den nyhumanism som under 1800-

talet använda sig av begreppet trodde dock inte på ett förutbestämt slutmål i 

bildningsprocessen. Burman menar dock att Humboldts klassiska bildningsideal idag blivit 

urholkat, tappat sin mening, även om det anses självklart att bildningstraditionen är kvar i 

akademiska sammanhang, till exempel högskoleutbildningen.17 

 

Kanon i skolan  

Flera auktoriteter på området kanon är idag aktuella och befattar sig på något sätt med 

begreppet kanon, några av dem i relation till skolan. 

Anders Olsson skriver i tankar om läsning om två synsätt att se på begreppet idag, ett 

reproduktivt och ett produktivt. Kanonmotståndare kan liknas vid det första, där man ser 

                                                           
14 Nussbaum, 1997, sid 53. 
15 Donald Broady, Om bildning och konsten att ärva", Kritisk utbildningstidskrift, vol. VIII, nr 35-36, 1984, sid 

4, http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-84-om-bildning.htm , Hämtad 2017-12-16. 
16 Broady, 1984, sid 4. 
17 Anders Burman, Är begreppet bildning meningsfullt?, 2007-07-30, https://www.svd.se/ar-begreppet-
bildning-meningsfullt, Hämtad 2017-12-18. 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-84-om-bildning.htm
https://www.svd.se/ar-begreppet-bildning-meningsfullt
https://www.svd.se/ar-begreppet-bildning-meningsfullt
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kanon som förhärskande och föråldrade maktstrukturer. De som förespråkar kanon menar att 

den fungerar som en förebild. För att citera Olsson:  

Begreppet kanon har blivit kontroversiellt och många reagerar mot användningen av själva ordet. 

Varför? Hur ska vi kunna undervisa om litteratur eller andra konstarter utan goda och förebildliga 

exempel hämtade ur historien? Hur ska vi lära oss läsa om vi inte att bli förtrogna med de röster 

och de strömningar som varit bestämmande för den litterära utvecklingen? Hur ska vi kunna fatta 

vad ett epos eller ett drama är utan att ha läst en rad ur Homeros eller Shakespeare? 18 

Olsson lyfter fram några argument för hur kanon fungerar som förebild. Vidare kopplar han 

detta till senare decenniers kanondebatt, och menar att de illustrerar dilemmat, och att tron på 

att människan skulle lära sig något av historien börjat försvinna redan under romantiken. 19 

          Katarina Leppänen, filosofie doktor i idé – och lärdomshistoria, har genomfört projektet 

”Kanon ifrågasatt: Genus i undervisning och lärande inom idé- och vetenskapshistoria” i 

boken med samma namn. Kortfattat är syftet med projektet att lyfta fram komplexa frågor 

kring kön och genus, både hos eleverna och lärarkollegiet i skolorna. Projektet syftar också 

till att skapa frågor kring idén med en rörlig kanon i förhållande till genus och kön. Leppänen 

lyfter i boken fram en viktig inställning som förekommer i kanondebatten. Hon skriver: ”Det 

kan uppfattas som respektlöst att klämma in en massa kvinnor och icke-européer på 

bekostnad av de som redan finns i ämnet. ”Vem ska vi då ta bort?” är en både legitim och svår 

frågeställning”. 20 

          Torben Weinreich är professor i barnlitteratur. Även han problematiserar begreppet 

kanon i sin bok Kanon – litteratur i folkeskolen. Han blev 2006 ombedd att ingå i det team 

vars uppdrag var att skapa en lista med verk som eleverna ”borde” ha läst innan avslutad 

skolgång. Weinreich menar att detta ”borde” kan sätta lärare i en svår situation då det å ena 

sidan förväntas att eleverna läser verken, men å andra sidan inte krävs av dem. Weinreich 

tackade därför nej till projektet, eftersom han anser att en kanon bör vara obligatorisk.21 

           

 

 

                                                           
18 Olsson, 2015, sid 100. 
19 Olsson, 2015, sid 100. 
20 Leppänen, 2009, sid 120. 
21 Torben Weinreich, KANON – Litteratur I folkeskolen, (Høst & Søns Forlag, København, 2004,), sid 9-10. 
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Material och Metod 

Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap, säger följande i Den goda kulturen och det fria 

skapandet – Diskurser om ”Kultur i skolan”: ”Begreppet diskurs används om vårt sätt att tala 

om och förstå delar av verkligheten. Diskurserna verkar styrande och begränsande på vårt sätt 

att tänka och handla”. 22 Olika diskurser innebär alltså olika sätt att förstå, exempelvis, 

begreppet kanon, vilket i sig kan förklara att folk förstår begreppet på olika sätt och för olika 

argument om hur kanon bör vara.  

          Detta innebär att analysen kommer att utgå från artiklarna som diskurser, och även 

metoden diskursanalys. Centralt för denna metod är språk som sociala praktiker, talat eller 

skrivet. Språk formas i olika sociala sammanhang och är orienterade mot olika sociala 

handlingar. 23 Om man läser ett antal nyhetsartiklar så framkommer det snart att det ofta är 

olika politiska partier som ligger bakom argumenten. Eftersom att dessa besitter en potentiell 

makt att påverka det eventuella lagstiftandet av en litterär kanon så har deras ord tyngd att 

påverka människor. En nackdel med att analysera nyhetsartiklar är att de kan vara vinklade, så 

att bara ett perspektiv eller endast en del av argumenten visas i artikeln. Det bör även nämnas 

att de artiklar jag analyserar möjligen är politiskt- och vinstintresserade, men jag ser ändå ett 

värde i att analysera de uttalanden av politiker som diskuterar kanon och bildning. Jag 

kommer att utgå ifrån diskursen att alla som framför argument i kanondebatterna tar debatten 

om kanon på allvar. Jag kommer alltså inte att lägga fokus på eventuella andra 

omständigheter kring debattörernas inlägg. 

          Debatten om en svensk litterär kanon, bildning och skolan förekommer mest och 

tydligast i sociala medier och nyhetsartiklar. Här kan man se vilka argument som förs och 

vilka motiveringar, eller diskurser de utgår ifrån. Detta gäller även i Danmark. Därför verkar 

det lämpligast att koncentrera sig på olika debattinlägg i media, där man kan urskilja de olika 

diskurserna.  

          Något att anmärka när man talar om litterär kanon är att göra skillnad på begreppet i 

förhållande till Sveriges och Danmarks debatter. Enligt Weinreich finns det flera definitioner 

av begreppet kanon idag. Det finns en outtalad, icke – officiell och icke institutionell kanon, 

                                                           
22 Jan Thavenius, Den goda kulturen och det fria skapandet – Diskurser om ”Kultur i skolan”, (Jan Thavenius och 
Malmö Högskola 1994,) sid 8  
23 Ibid, sid 9 
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som vi har i Sverige.24 Vi har en outtalad kanon som lärare, elever och samhället i övrigt 

förhåller sig till. Danmark å andra sidan har en institutionell officiell kanon som gavs ut 2006, 

avsedd att användas i danska skolor.25 Vidare kan man även påpeka att Danmarks kanon inte 

enbart är en litteraturkanon utan en omfattande kulturkanon, som även innehåller 

obligatoriska verk i till exempel bildkonst och film.26 Uppsatsen kommer dock främst att 

beröra den del av debatten som rör litteratur. 

 

Svensk kanondebatt, 2006 

En integrerande multikulturell kanon 

 

Denna analys tar sin utgångspunkt i Cecilia Wikströms förslag/motion 2006–2007 om att 

införa en svensk litterär kanon i skolans läroplan. Detta förslag verkar ha grundat sig i 

införandet av en litteraturkanon i danska skolors kursplan 2004 som nämndes ovan. 

 Wikström börjar i sin motion med att redogöra för att läsning av skönlitteratur, 

läsförmåga och elevers förmåga att klara andra ämnen har ett samband. Detta påstående 

bygger på Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan från 2003.27 

Hon menar även att litteraturen är en ingång till det svenska språket, och att den binder 

samman minoriteter och generationer med varandra. 

          Wikström skriver vidare i sin motion att ”införandet av en litterär kanon skulle 

tydliggöra elevernas rätt till stöd av skolan för att få läsa de främsta svenskspråkiga 

författarna och världslitteraturens stora verk”/…/ ”De elever som inte får stöd hemifrån i sin 

läsning gynnas mest av att en kanon införs. Det gäller barn som inte har föräldrar som läser 

särskilt mycket hemma och barn som inte har någon naturlig koppling till litteratur på svenska 

för att de eller deras föräldrar invandrat till Sverige.”28  

                                                           
24 Weinreich, 2004, sid 13-14. 
25 Weinreich, 2004, sid 16-17. 
26 Berlingske, en kulturkanon till hele folket, 2005-04-19, https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-
folket Hämtad 2017-12-19. 
27 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003,  
http://www.distans.hkr.se/ita101/Texter/nationella%20utvarderingen_2003_sammanfattning.pdf sid 57-61, 
Hämtad 2012-11-29. 
28 Sveriges Riksdag, Cecilia Wikström – förslag till riksdagsbeslut, 2006/2007, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/litterar-kanon_GU02Ub260, Hämtad 2012-11-

29. 

https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-folket
https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-folket
http://www.distans.hkr.se/ita101/Texter/nationella%20utvarderingen_2003_sammanfattning.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/litterar-kanon_GU02Ub260
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          Detta argument verkar grundat i en föreställning om elevers sjunkande läsförmåga, som 

skolverkets rapport visar, och möjligen skolans brist på timmar för att läsa litteratur. Något att 

anmärka är dock Wikströms sista mening, vilken man kan tolka som att den refererar till 

exklusivt barn och föräldrar med etnisk bakgrund. Vidare i motionen skriver Wikström att 

”Betydande verk av utländska författare ska ingå, dels för att även dessa många gånger har 

haft stort inflytande på den svenska kulturutvecklingen, dels för att det har ett egenvärde att 

eleverna får en inblick i litteraturen i Europa och andra världsdelar”. Den svenska kanon ska 

alltså, enligt denna motion, inte enbart bestå av svenska verk och författarskap.  

 Tanken om att inkludera författarskap utöver den egna nationaliteten i kanon finns 

även hos Torbein Weinreich i boken Litteratur i folkeskolen. Weinreich anser att en litterär 

kanon inte skulle utesluta personer med etnisk bakgrund, eftersom att det i Danmark endast är 

en liten procentandel av befolkningen som anser sig tillhöra en etnisk bakgrund. Weinreich 

menar att i verkligheten utgörs en stor del av lokalbefolkningen på vissa platser av dessa 

personer med etnisk bakgrund. Weinreich menar att man bör inkludera dessa människor i 

kanon eftersom att kanske endast de har livserfarenheter som är tillräckliga för att skildra 

vilka kulturer och erfarenheter som funnits i området.29 

          I SvD 2006 skriver Wikström: “Vi har successivt urholkat synen på bildning och 

litteraturens betydelse”.30 I två blogginlägg, ett från 2001 och ett från 2008, kan man se att 

vad Wikström menar med bildning är utbildning och kultur. 31 Eftersom att debatten handlar 

om svensk utbildning kan man även anta att det också handlar om svensk kultur.                                      

Man kan även finna tanken om att säkerställa en form av nationell kultur i både svensk och 

dansk kanondebatt. Professor Jørn Lund har varit ledare för utformandet av den litterära 

kanon i Danmark. På den danska ”litteratursidan” kan man utläsa att han fokuserat på 

klassiska danska författarskap för att bland annat säkra det litterära kulturarvet. 32  

          Wikströms motion satte igång debatten. Inti Chavez Perez skriver ett kort inlägg i 

debatten och menar att vi har en kanon som för det första är inofficiell och för det andra 

påvisar ”sexism, rasism, heteronormer och andra hierarkier”. Därför är det bra att de skrivs 

                                                           
29 Weinreich, 2004, sid 29. 
30 Svenska Dagbladet, Litteraturkanon föreslås i Sverige, 2016-07-26, https://www.svd.se/litteraturkanon-

foreslas-i-sverige, hämtad 2017-11-20. 
31 Cecilia Wikström, Bildningsdiskussioner, 2008-10-29 http://ceciliawikstrom.eu/bildningsdiskussioner/  

Hämtad 2017-11-20. 
31 Cecilia Wikström, Sossarnas kulturbudget, 2011-10-05, 

https://ceciliawikstrom.wordpress.com/2011/10/05/sossarnas-kulturbudget/, hämtad 2017-11-20. 
32 Fyens.dk, Regeringens kultur-kanon skudt igang, 2005-04-19, https://www.fyens.dk/indland/Regeringens-

kultur-kanon-skudt-i-gang-/artikel/473396, Hämtad 2017-12-09.  

https://www.svd.se/litteraturkanon-foreslas-i-sverige
https://www.svd.se/litteraturkanon-foreslas-i-sverige
http://ceciliawikstrom.eu/bildningsdiskussioner/
https://ceciliawikstrom.wordpress.com/2011/10/05/sossarnas-kulturbudget/
https://www.fyens.dk/indland/Regeringens-kultur-kanon-skudt-i-gang-/artikel/473396
https://www.fyens.dk/indland/Regeringens-kultur-kanon-skudt-i-gang-/artikel/473396
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ner i form av en officiell kanon, eller lista, så som Danmarks kanon. 33 Det visar då vilka som 

har makten att instifta en kanon, och som han säger, om så önskas går det att ta ifrån 

personerna deras makt.  

 

Kosmopoliter sågar förslaget 

 

En annan som fokuserat på maktaspekten i debatten är Stefan Jonsson, litteraturvetare och 

professor i etnicitet, som ger Wikströms förslag hård kritik i sin artikel i Dagens Nyheter från 

2006, där han inte enbart kritiserar Wikströms förslag, men även Folkpartiet i sig. 

Bakomliggande i hans artikel verkar vara en diskurs om folkpartiets främlingsfientliga 

inriktning från augusti 2006. 34  

          Jonsson börjar med att likna Folkpartiet vid det danska politiska partiet Venstre, som 

utmärkts just för sin främlingsfientlighet. En av Wikströms argument för en litteraturkanon 

var att inkludera invandrare i språket och kulturen, att ha en integrerande verkan, men Jonsson 

menar att det inte fungerar eftersom att det klumpar ihop människor till ett samhällsproblem 

och framställer den svenska kulturen som en universallösning. Han menar att Wikströms 

svenska litteraturkanon i sig är “insvept i en retorik som drar en linje mellan svenskar och 

andra” alltså att den upprätthålls av en majoritetskultur som utesluter minoriteter. Jonsson 

exemplifierar denna majoritetskultur med ett uttalande av Lars Leijonborg i Svenska 

dagbladet: “Men så har vi ju våra duktiga invandrarförfattare också”. 35 

          Jonsson fortsätter artikeln med: “Närhelst en politisk grupp har använt kulturen för att 

ena sitt folk med ett gemensamt mål har effekten blivit det motsatta, rasism, intolerans, 

lynchningar död”. Han menar istället att en kulturpolitik idag borde vara kosmopolitisk och 

istället för att skapa en kanon fokusera på att inrätta antidiskrimineringslagar, och gå allt 

främmande tillmötes och sätta allt i förhållande till ”det egna”. Han menar även att man trots 

detta inte ska verka emot idén om en litterär kanon, eftersom att den redan finns, om än inte 

                                                           
33 Dagens Nyheter, Makthavarna måste granskas, 2006-07-30, https://www.dn.se/kultur-

noje/kulturdebatt/makthavarna-maste-granskas/,Hämtad 2017-11-21. 

34Expressen Debatt, Sanningen om det nya folkpartiet, 2006-08-18, https://www.expressen.se/debatt/sanningen-

om-det-nya-folkpartiet/ 

, Hämtad 2017-12-11. 
35Svenska Dagbladet, Leijonborg för litteraturkanon, 2006-07-28,  https://www.svd.se/leijonborg-for-

litteraturkanon/, Hämtad 2017-12-11. 

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/makthavarna-maste-granskas/
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/makthavarna-maste-granskas/
https://www.expressen.se/debatt/sanningen-om-det-nya-folkpartiet/
https://www.expressen.se/debatt/sanningen-om-det-nya-folkpartiet/
https://www.svd.se/leijonborg-for-litteraturkanon
https://www.svd.se/leijonborg-for-litteraturkanon
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explicit uttalad, utan i den litterära offentligheten och att det är skolans ansvar att hålla den 

levande.36 

          Detta kosmopolitiska ideal och idén om multikulturell utbildning är inte något nytt 

påfund. Nussbaum skriver i Cultivating humanity att kosmopolitism har sina rötter i Antikens 

Greklands och Roms filosofier. 37 Enligt Nussbaum gav insikten om kulturella skillnader 

upphov till en stor debatt om ifall våra moraliska och politiska värderingar existerar som av 

naturen formade- eller socialt formade konstruktioner.38 Hon påpekar också att den grekiska 

debatten ger en viktig insikt: ”…om vi skulle dra slutsatsen att våra normer är skapade av 

människor igenom historien, snarare än eviga och oföränderliga, så betyder det inte att 

sökandet efter en rationell förklaring till normer är betydelselöst”. Hon rättfärdigar alltså det 

kritiska tänkandet. 

 

 

Kanon reproducerar monokulturella normer 

 

I sin tur svarar litteraturvetare Ebba Witt-Brattström både på Wikströms förslag, Jonssons 

kritik och Perez inlägg. Hon beskriver Jonssons tro på kosmopolitik som en önskedröm. 

Enligt henne går det inte att gå allt främmande till mötes och sätta det i förhållande till det 

egna, om man inte har en uppfattning om vad det egna är. Hon sätter detta i kontrast till 

Sverigedemokraternas växande support i skolvalet 2006. 

          Witt-Brattström kritiserar Inti Chavez Perez inlägg i Dagens Nyheter om Wikströms 

förslag. Chavez säger att “När det ska avgöras vad som är ett bra språk och vilka erfarenheter 

som är värda att skildra, så spelar samhällets sexism, heteronormer, rasism och andra 

hierarkier in”. Det som presenteras som en kanon för alla blir i själva verket att göra Sveriges 

normer till allas normer. Enligt Witt-Brattström är en kanon föränderlig och hon har sin 

erfarenhet inom ämnet som stöd. Hon anser att litteraturen kan lära oss bland annat att 

konfrontera rädslan inom oss, och ger oss en uppfattning om vårt “egna” på ett sätt som inga 

antidiskrimineringslagar förmår, som ett svar på Jonssons inlägg. 39 

                                                           
36Dagens nyheter, litteratur som gränsvakt, 2006-07-31, https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/litteratur-

som-gransvakt/, Hämtad 2017-12-11. 
37 Nussbaum, 1997, sid 53. 
38 Nussbaum, 1997, sid 53-54. 
39Dagens nyheter, Naiv syn på skönlitteratur, 2006-08-09, https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/naiv-syn-

pa-skonlitteratur/, Hämtad 2017-12-01. 

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/litteratur-som-gransvakt/
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/litteratur-som-gransvakt/
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/naiv-syn-pa-skonlitteratur/
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/naiv-syn-pa-skonlitteratur/
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          Katarina Leppänen, Universitetslektor i Idé- och lärdomshistoria, beskriver i boken 

Kanon ifrågasatt en del påståenden av Mekkonen Tesfahuney, bland dessa att den 

västerländska utbildningen har eurocentriska rötter och fortfarande är sådan och att den är 

central i reproduktionen av rasistiska, nationalistiska och sexistiska diskurser. 40 Leppänen gör 

som sagts tidigare i sitt projekt en poäng av att synliggöra och utmana dessa monokulturella 

normer. 41 

 Witt-Brattström nämner något i samband med Wikströms förslag som de andra 

debattörerna inte verkar tycks göra, nämligen litteraturen i förhållande till dagens 

“fildelargeneration”, alltså, en generation människor vars läsvanor försämras på grund av 

internets lättillgänglighet. Man vänjer sig vid att läsa korta meddelanden och texter och vänjer 

sig inte vid den längre form av läsning och minne som böcker kräver, så kallad “Deep 

attention” som Olsson kallar det. 42 Olsson poängterar också att “läsning av skönlitteratur 

kräver ett kulturellt minne”. Detta förutsätter att litteraturen vi läser har auktoritet, vilken 

böcker idag verkar ha tappat. 

 Försvarare av kanon anser att det kulturella minnet är en nödvändig grogrund för 

jagets utveckling och föränderliga behov (Olsson. 2015, sid 102–103.) Vid första anblick 

verkar det inte direkt vara det Wikström hade i åtanke med sitt förslag till kanon. Samtidigt 

kan det vara så att man måste veta var man kommer ifrån, för att kunna sätta det i förhållande 

till det nya ”främmande” för att kunna göra någon förändring. Angående ”Det egna” som 

refereras till i Jonssons samt Witt-Brattströms artikel, så verkar det finnas skilda uppfattningar 

om vad detta innebär. Sett ifrån Jonssons kosmopolitiska perspektiv så kan man anse att man 

ska gå det främmande tillmötes med intresse och utmana sina egna normer och värderingar, 

likt det klassiska bildningsidealet som Burman skriver om. ”Det egna” utifrån Witt-

Brattströms perspektiv blir dock kluvet eftersom att samma inställning kan leda till 

främlingsfientlighet, därav hennes exempel med Sverigedemokraterna. 

 

 

                                                           
40 Tesfahuney, Mekkonen, Monokulturell utbildning, Utbildning och Demokrati 1999, Vol 8, Nr 3, 

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-

demokrati/1999/nr-3/mekonnen-tesfahuney---monokulturell-utbildning.pdf, Hämtad 2017-12-12, sid 66 – 67. 

41 Leppänen & Lundahl, 2009, sid 122-123. 
42 Olsson, 2015, sid 11. 

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/1999/nr-3/mekonnen-tesfahuney---monokulturell-utbildning.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/1999/nr-3/mekonnen-tesfahuney---monokulturell-utbildning.pdf
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Svensk kanondebatt 2017 

Bildning i kanondebatten 

 

Den litterära kanon i Sverige har nyligen debatterats i svenska media. Efter att 

Kristdemokraterna på nytt föreslagit införandet av kanon, och ett önskemål om att unga ska 

läsa klassisk svensk litteratur, fick Ebba Busch Thor, partiledare för KD svara på frågor under 

en intervju hos SVT. Det framkom att hon inte kunde nämna en enda av de författarskap som 

anses tillhöra svensk kanon. 

          Erik Helmerson, ledarskribent och författare, skriver i en artikel om 2006 års 

kanondebatt och hur Wikströms förslag avfärdades av bland andra Stefan Jonsson. 

Helmersson kallar bemötandet av förslaget för ”bottenlös dumhet”. Han menar dock att vi 

kommit längre idag, och att vi borde diskutera bildning på allvar då en rörlig kanon skulle 

vara bildande, med författarskap av olika etniciteter samt svenska klassiker. 43 Han anser även 

att Busch Thors okunskap som ett argument för en kanon och inte mot. 

 Eric Luth, mastersstudent i litteraturvetenskap, lyfter fram Busch Thors bildningslucka 

som ett problem dels för svensk kultur, och dels för demokratin. Han redogör sedan för att 

Sverige redan har en kanon, en inofficiell, till skillnad från Danmarks officiella. Luth menar 

att om man föreslår införandet av en litterär kanon så bör man åtminstone studera den som 

redan finns. Bara för att en kanon är inofficiell betyder det inte att de verken har mindre 

auktoritet.44    Denna poäng återfinns hos Anders Olsson som uttalar sig om kanons auktoritet 

i Tankar om läsning. Han menar att läsning kräver ett kulturellt minne för att bli meningsfullt, 

och att den litteratur som då återfinns i kanon måste ha auktoritet för att vi ska kunna lita på 

litteraturen.45 Vidare skriver Luth om den svenska högerns bildningsförakt. Han jämför 

Sveriges Fredrik Reinfeldt, som nästan uteslutande läser böcker av svenska författarskap, med 

Frankrikes president som under en intervju talar om svårförståeliga filosofer. Poängen menar 

Luth är inte vem som läser vad, utan om hur man läser det, om viljan att lära sig och skaffa 

kunskap, vilket Sverige har tappat. 

 Detta anser också Jasenko Selimovic som är politiker i liberalerna. Han börjar i sin 

artikel med att jämföra de obligatoriska författarskap, till exempel Homeros och Shakespeare, 

                                                           
43 Dagens Nyheter, Ebba Busch Thors ”hjärnsläpp” – bra argument för en klassikerlista, 2017-11-22, 

https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-ebba-busch-thors-hjarnslapp-bra-argument-for-en-

klassikerlista/ Hämtad 2017-12-11. 
44 Svenska Dagbladet, Busch Thors okunskap blottar högerns bildningsförakt, 2017-11-16, 

https://www.svd.se/busch-thors-okunskap-blottar-hogerns-bildningsforakt, Hämtad 2017-12-11. 
45 Olsson, 2015, sid 100. 

https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-ebba-busch-thors-hjarnslapp-bra-argument-for-en-klassikerlista/
https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-ebba-busch-thors-hjarnslapp-bra-argument-for-en-klassikerlista/
https://www.svd.se/busch-thors-okunskap-blottar-hogerns-bildningsforakt
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som andra skolungdomar i världen läser med de verk hans barn ska ta sig an, eller rättare sagt, 

får det högläst för sig. Vidare menar han att det finns två rådande inställningar i dagens 

Sverige att se på begreppet bildning. I det första sättet ser man bildning som ett intellektuellt 

arbete, eller som utbildning, vilket Selimovic menar är motsatsen till bildning. Den andra 

inställningen är att bildning är onödigt, och bortkastad tid. 46 Selimovic ser också bildning 

som en process, ett ideal. För att uppnå det behövs det egna kulturarvet, omvärlden att sätta 

det i förhållande till samt ett mål att uppnå. 

          Sam Sundberg menar dock att Selimovics påståenden inte stämmer, att svenskar inte 

alls bortser från bildningens innebörd. Sundberg menar att han fastnar i vad som ska läsas 

istället för att mer ingående tala om hur man läser. Han menar att även böcker som Harry 

potter kan vara bildande, beroende på hur man väljer att läsa.47  

 

 

Danmarks kanondebatt 2006 

 

Brian Mikkelsen nämner i en artikel innan sin Kulturkanons införande att syftet med 

Danmarks kulturkanon var just att skapa en debatt kring ämnet och synliggöra de olika 

inställningar som finns kring exempelvis vad bra och dålig litteratur är. Även om han kallar 

de 12 verk som ska ingå för danska, så skriver han: ”De utvalda verken ska illustrera att dansk 

konst och kultur har funnit sin form i interaktion med europeisk och internationell konst”.48 

          Trots det så tycktes syftet med hans användning av kanonbegreppet bli missförstådd. 

En kritik som Mikkelsen fick i debatten var att vara en ”auktoritär smakdomare” för den 

litteratur som skulle komma på listorna, men Jørn Lund menar att man istället ska se dem som 

vägvisare. Lund verkar inte vara mot införandet, och tycker även han att det är bra att en 

debatt om kulturkanon sätts igång. 49  

 Man kan se mer kritik i denna debatt i en artikel ur ”Politiken” från 2004. Här säger 

dåvarande Venstres partimedlem Birthe Rønn Hornbech att ”staten bör inte blanda sig i vad 

danskarna ska tycka är bra konst och kultur”. Vidare säger föregående Venstre-ministern 

                                                           
46 Dagens nyheter, Jasenko Selimovic – utan bildning blir vi ofria, 2015-03-18, 
https://www.dn.se/ledare/kolumner/jasenko-selimovic-utan-bildning-blir-vi-ofria/ Hämtad 2017-12-18. 
47 Svenska dagbladet,  Selimovic gnäller och lustmördar halmgubbar, 2015-03-24, 
https://www.svd.se/selimovic-gnaller-och-lustmordar-halmgubbar, Hämtad 2017-12-18.  
48 Berlingske, en kulturkanon till hele folket, 2005-04-19, https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-
folket Hämtad 2017-12-19. 
49 Berlingske, en kulturkanon till hele folket, 2005-04-19, https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-
folket Hämtad 2017-12-19. 

https://www.dn.se/ledare/kolumner/jasenko-selimovic-utan-bildning-blir-vi-ofria/
https://www.svd.se/selimovic-gnaller-och-lustmordar-halmgubbar
https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-folket
https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-folket
https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-folket
https://www.b.dk/kultur/en-kulturkanon-til-hele-folket
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Britta Schall Holberg att en regering inte bör gå in och bestämma vad god litteratur och kultur 

är. Det borde överlåtas till folket själva. 50 Schall Holberg betonar dock att ”…en litterär 

kanon är meningsfull eftersom den vidarebefordras till barn och ungdomar och eftersom det 

handlar om danskt språk. Omvänt kan man inte tala om ett speciellt danskt kulturarv i andra 

former av konst”. Hon menar samtidigt att en statlig stämpel av godkännande kommer att 

hindra kreativiteten och nytänkandet inom konstvärlden. 51  

 Påståendet att dansk litteratur ger bra kunskaper om det danska språket är Schall 

Holberg inte ensam om. Weinreich ger i Kanon – litteratur i folkeskolen en lista argument för 

varför man bör ha en kanon, bland dessa: 

 

Dansk litteratur är litteratur skrivet på danska – som är ett språk som talas inom ett avgränsat 

geografiskt område, med sina egna lagar och organisationer, alltså i en nation. En sådan 

tillfällighet är långt ifrån självklart, till exempel när det gäller engelska, franska och spanska 

nationella språk, som är fördelade över hela världen, med var och en av deras kulturer. I Danmark 

är dess nation, språk och dess människor som bor i landet mer unikt bundet till varandra. 

           Det är inte minst genom språket vi skapar våran identitet. Detta språk har utvecklats genom tiderna                        

           och har använts till att skapa historier om hur det är att leva i Danmark och hur det är att vara   

           dansk. 52 

 

 

Weinreich menar alltså att det danska språket är mindre spritt och därför mer unikt 

förekommande i världen. Man talar helt enkelt danska huvudsakligen i Danmark, jämfört med 

engelska som talas nästan överallt. Man kan alltså anse att en kanon i Weinreichs mening 

bland annat ska syfta till att ge kunskaper om språket, och att ge information om hur språket 

har utvecklats, samt att beskriva hur livet har varit i Danmark genom historien. 

 

 

Danmarks kanondebatt 2016 fram till idag 

 

Någon som tidigare nämnts är Bertel Haarder, Danmarks kulturminister. Redan 2015 tyckte 

han annorlunda om den kanon som Brian Mikkelsen införde 2006. Haarder menar att Brian 

                                                           
50 Politiken, Ny liberal kritik av kulturkanon, 2004-12-16, https://politiken.dk/kultur/art4886660/Ny-liberal-
kritik-af-kulturkanon Hämtad 2017-12-20. 
51 Politiken, Ny liberal kritik av kulturkanon, 2004-12-16, https://politiken.dk/kultur/art4886660/Ny-liberal-
kritik-af-kulturkanon Hämtad 2017-12-20. 
52 Weinreich, 2004, sid 28. 

https://politiken.dk/kultur/art4886660/Ny-liberal-kritik-af-kulturkanon
https://politiken.dk/kultur/art4886660/Ny-liberal-kritik-af-kulturkanon
https://politiken.dk/kultur/art4886660/Ny-liberal-kritik-af-kulturkanon
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Mikkelsens kanon inte var en riktig kulturkanon, utan en ”konstkanon”, alltså att Mikkelsens 

kanon inte representerar dansk kultur.53  

 Harder är i Danmark aktuell med sin så kallade nya Danmarkskanon, som han anser 

ska innehålla tio kulturella värden som ska symbolisera Danmarks kultur, och som man måste 

förhålla sig till för att kunna kalla sig dansk. Han listade i augusti 2016 fem kulturella värden 

som han ansåg att invandrare i Danmark måste lära sig, bland dessa ”högskolekulturen, 

yttringsfrihet och cykelkulturen”.54 Under en intervju påpekar Haarder att inte alla danska 

traditioner nödvändigtvis härstammar från Danmark, eftersom att landet varit utsatt för, som 

han säger: ”våldsamma utländska influenser, till exempel kulturell radikalism och 

arbetarrörelsen”. 55 Han påpekar att detta bidragit till ett kulturellt medvetande, och att man 

inte tänker avkräva någon av befolkningens traditioner, som han anser vara utländsk. De 

traditionerna kommer dock aldrig att betraktas som danskt i hans ögon. 

 Men vad som är det egna, kulturarvet, är omstritt även i Danmark. Dan Jørgensen 

redogör i en artikel i tidningen ”Berlingske” för olika aspekter som Bertel Haarder lanserat 

som danska kulturvärden. Jørgensen menar att han håller med om flera av de värden Haarder 

listar, men att det finns andra värden, exempelvis jämställdhet mellan kvinnor och män. 56 

Jørgensen verkar inte vara mot införandet av kanon, snarare vad kanon ska symbolisera, vilka 

danska värden den ska utmärka. 

 

 

Avslutande diskussion 

 

Låt oss börja med kanondebatterna i båda länderna år 2006. Man kan anse att debatterna 

utspelade sig på ett likartat sätt. Länderna föreslår en kanon, en litterär i Sveriges fall och en 

nationell kulturkanon i Danmarks fall. De anser båda att kanon spelar en förebildlig roll för 

                                                           
53 Politiken, Bertel Haarders planer om en 'rigtig kulturkanon' får blandet modtagelse, 2015-10-05 
https://politiken.dk/kultur/art5592559/Bertel-Haarders-planer-om-en-rigtig-kulturkanon-f%C3%A5r-blandet-
modtagelse Hämtad 2017-12-19. 
54 Berlingske, Bertel Haarders fem forventninger til indvandrere: »Jamen, så lær dem at cykle!, 
2016, 06-28, https://www.b.dk/nationalt/bertel-haarders-fem-forventninger-til-indvandrere-jamen-saa-laer-
dem-at-cykle , Hämtad 2017-12-08. 
55 Berlingske, Bertel Haarders fem forventninger til indvandrere: »Jamen, så lær dem at cykle! 
56 Berlingske, Man kan ikke sige: Læs de her bøger, køb en cykel, og så er du dansk, 2016-06-29, 
https://www.b.dk/politiko/man-kan-ikke-sige-laes-de-her-boeger-koeb-en-cykel-og-saa-er-du-dansk, Hämtad 
2017-12-09. 

https://politiken.dk/kultur/art5592559/Bertel-Haarders-planer-om-en-rigtig-kulturkanon-f%C3%A5r-blandet-modtagelse
https://politiken.dk/kultur/art5592559/Bertel-Haarders-planer-om-en-rigtig-kulturkanon-f%C3%A5r-blandet-modtagelse
https://www.b.dk/nationalt/bertel-haarders-fem-forventninger-til-indvandrere-jamen-saa-laer-dem-at-cykle
https://www.b.dk/nationalt/bertel-haarders-fem-forventninger-til-indvandrere-jamen-saa-laer-dem-at-cykle
https://www.b.dk/politiko/man-kan-ikke-sige-laes-de-her-boeger-koeb-en-cykel-og-saa-er-du-dansk
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skolungdomen. Båda ländernas politiker fick kritik för att grunda sina förslag på en 

nationalistisk grund och båda ländernas politiker anser sig missförstådda.  

          Trots detta finns ett par skillnader länderna emellan. I Sverige lades förslaget ned 

medan Danmarks gick igenom. Sveriges politiker ville införa kanon i ett bildande syfte, 

medan Danmark fokuserade på att illustrera ”danskhet”, sitt kulturarv. Man kan faktiskt inte 

se att någon diskuterar begreppet bildning i någon av de danska artiklarna jag tagit upp i 

uppsatsen, trots att de diskuterar äldre litteratur. 

 Man kan dock se att både Sverige och Danmark haft olika inställningar till införandet 

av respektive kanon. En av de mest framträdande är att en litteraturkanon anses vara ett 

nationalistiskt initiativ, trots att politiker i båda länderna varit tydliga med att en kanon inte 

behöver representera enbart litteratur från respektive land. Jonsson, bland andra, ansåg att 

införandet av en kanon var ett nationalistiskt tänkande, och att inkluderandet av en kanon 

skulle få de motsatta effekterna av vad Wikströms förslag var tänkt att få. Det går inte att 

bortse från att ett införande av kanon kan tolkas som ett maktutövande över folket.  

          Jonsson verkar anse att målet var att göra folk från olika kulturer en del av vår. På ett 

liknande sätt angreps det danska förslaget, dock med skillnaden att motståndare mer 

propagerade för vad som ska föras vidare till den yngre generationen. Här kan man även 

urskilja en annan likhet emellan den svenska och den danska kanondebatten. Jonsson skriver i 

sin artikel att ”Folkpartiet ber främlingen att ta körkort i svenska”. 57 På ett liknande sätt 

skriver Jørgensen i tidningen Berlingske, vars uttalande är skrivet i stycket ovan. I båda 

länderna finns alltså oenighet om vad som är det egna, kulturarvet, och hur det ska uppnås för 

den som inte är infödd svensk eller dansk. 

 Idag finns debatterna fortfarande kvar om än något annorlunda. Den nationalistiska 

diskursen ha tynat bort i båda ländernas fall. Motiveringen av förslaget verkar idag vara 

oförändrad i Sverige. Kanon ska fortfarande ha en integrerande verkan, och tanken om 

bildningsidealet finns fortfarande kvar. Men det verkar som att det klassiska bildningsidealet 

som Burman och Broady skriver om, har tappat sin forna innebörd. Dessutom är det oklart 

hur Wikström och Busch Thor ser på begreppet. Hänvisar de till det klassiska 

bildningsidealet, eller menar de något annat? Av Wikströms bildningsdiskussion och Busch 

Thors ”hjärnsläpp” att döma verkar de inte ha koll på vad begreppet betytt historiskt. Deras 

förslag kommer snarare att handla om vad som ska läsas, och inte hur. Som Luth påpekar kan 

även verk som inte tillhör kanon vara bildande bara man läser dem på rätt sätt. 

                                                           
57 Dagens nyheter, litteratur som gränsvakt, 2006-07-31, https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/litteratur-

som-gransvakt/, Hämtad 2017-12-11. 

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/litteratur-som-gransvakt/
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/litteratur-som-gransvakt/
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          Danmark har fortfarande samma kulturkanon, och den är fortfarande öppen för debatt. 

Haarder vill ändra den och göra den till vad han anser är en riktig kulturkanon, vilket inte alla 

håller med om. I Danmarks fall bör man även påpeka att landet nu har haft en kulturkanon i 

mer än tio års tid, och därför kanske diskursen ser annorlunda ut. Hursomhelst verkar man 

vara mer överens om att en kanon bör finnas, men debatten handlar oftare om vad som bör 

symbolisera Danmark, om vad det egna kulturarvet är. Danmarks kanon innefattar för övrigt 

inte enbart litteratur, utan riktlinjer för till exempel bildkonst och film, som nämnts tidigare. 

Man verkar vara mer intresserade av att visa omvärlden vad ”danskhet” är, snarare än att 

kanon ska vara bildande. 

 Frågan återstår dock, hur kommer det sig att man införde kanon i Danmark trots 

debatten? De debattinlägg man hittar debatterar ofta att kanon har blivit infört och hur det ska 

ändras, men inte varför den blivit införd överhuvudtaget.  Om man utgår från Weinreich, 

Nielsen och Schall Holberg så kan en möjlig anledning vara att man i Danmark har en 

starkare och mer enad traditionssyn på språket och kulturen än vad Sverige har. Som det 

framgår av debatten 2006 så finns det för splittrade uppfattningar om vad ”det egna”- 

kulturarvet är hos svensken. Man har inte kunnat enats tillräckligt för att komma överens om 

en kanon som fungerar i skolan, vilket lett till att förslaget lagts ned. Detta återfinns 

visserligen i Danmark också, men jag anser att folket kan ha varit tillräckligt enat för att en 

kanon skulle komma till. Den har trots allt funnits i mer än tio år idag, i Danmark. 

 I Sverige har vi som sagt fortfarande en splittrad syn på kanonbegreppet, men som 

Jonsson sagt i sin artikel i Dagens nyheter så har vi trots allt en kanon, en inofficiell, i skolan 

och samhället.58 Vi har sett att den har sina nackdelar, i den återfinns till exempel mest män, 

ofta med rasistiska åsikter, som Tesfahuney säger i Utbildning och demokrati 1999.59  

          I skolans Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 står dock tydligt att eleverna ska läsa ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som 

män, från olika tider och kulturer”. 60 Eftersom det inte preciseras vilka män och kvinnor det 

handlar om är det upp till läraren att välja ut de verk som eleverna ska läsa, vilket ofta 

resulterar i att lärarna väljer de författarskap som ingår i vår inofficiella kanon. Eleverna som 

                                                           
58 Dagens nyheter, litteratur som gränsvakt. 
59 Tesfahuney, Mekkonen, Monokulturell utbildning, Utbildning och Demokrati 1999, Vol 8, Nr 3, 

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-

demokrati/1999/nr-3/mekonnen-tesfahuney---monokulturell-utbildning.pdf, Hämtad 2017-12-12, sid 66 – 67. 
60 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011,  
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 , Hämtad 2018-01-03, Sid 162. 

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/1999/nr-3/mekonnen-tesfahuney---monokulturell-utbildning.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/1999/nr-3/mekonnen-tesfahuney---monokulturell-utbildning.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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undervisas kommer eventuellt ifrågasätta varför de ska läsa verk av just dessa författare, 

precis som jag gjorde när jag gick i gymnasiet. Aspekter som reproduktionen av rasistiska och 

sexistiska diskurser kan komma på tal. Därför kan man anse att det är viktigt att lärare inom 

svenskämnet är insatta i kanons innebörd och vad den representerar.  

 

Sammanfattning 

 

I denna uppsats har kanon- och bildningsdebatterna år 2006 och 2017 i både Sverige och 

Danmark undersökts för att visa de förhållningssätt till kanon man kan se i olika 

nyhetsmedier. Efter en kort beskrivning av relevanta begrepp har analysen utgått från 

Folkpartiets förslag till litterär kanon 2006, som var influerat av Danmarks införande av 

kulturkanon och debatter som förts om införandet av en kanon i skolans kursplaner. Detta har 

sedan anknutit till nyare tids kanondebatter i de båda länderna.  

          De olika inställningarna har sedan kopplats till olika auktoriteter inom områdena kanon 

och bildning, och man kan finna att de olika inställningar som finns i debatterna liknar 

varandra i en del avseenden, men också skiljer sig. Det finns det som antyder varför Danmark 

kunnat införa sin kanon, men man kan inte se ett tydligt svar på frågan. 
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