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Abstrakt 
 
 

Denna uppsats undersöker om det finns en likriktning i det urval av skönlitteratur som görs 

inom ämneslärarutbildningen i svenska vid sju lärosäten och i fyra läromedel på 

gymnasieskolan. Om en sådan likriktning existerar är det möjligt att beskriva den som en 

svensk kanon. En vidare fråga berör om en sådan kanon kan beskrivas som traditionell eller 

inkluderande. För att undersöka detta används en kvantitativ metod där författarnamns 

förekomst på litteraturlistor vid universitet och högskolor samt i läromedel för 

gymnasieskolan räknas och sammanställs för att det ska gå att se vilka författarskap som är 

mest frekvent förekommande. Resultatet visar att det finns en likriktning som ger anledning 

att tala om en svensk kanon och att den kan beskrivas som traditionell snarare än öppen och 

inkluderande. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter att den kanondebatt som tog fart i Sverige under sommaren 2006 lugnat ned sig och 

nästan tystnat helt vaknade den till liv igen under andra halvan av 2010-talet när framför allt 

Kristdemokraterna profilerade sig i frågan. En talande händelse uppstod i en 

partiledarutfrågning i Aktuellt på SVT hösten 2017 när partiledaren Ebba Busch Thor ställdes 

mot väggen av programledarna som i ljuset av partiets förslag om en så kallad litteraturkanon 

läste upp tre titlar (Gösta Berlings saga, Gentlemen och Giftas) och bad henne berätta vilka 

författare som skrivit dem. Busch Thor blev svaret skyldig och i såväl tidningar som på 

sociala medier lät reaktionerna inte vänta på sig. Vissa menade att det var pinsamt att föreslå 

en litteraturkanon i skolan när man inte själv kunde identifiera författarskapen bakom dessa 

verk. Andra röster menade att Ebba Busch Thor med sin okunskap personifierade behovet av 

just en sådan kanon. I svenskämnets kurs- och ämnesplaner för gymnasieskolan finns det inga 

explicita skrivelser om vilka författarskap man som lärare ska ta upp vilket kan förklara detta 

politiska initiativ. Istället kan dessa styrdokument sägas peka åt två olika håll, dels finns ett 

fokus på centrala författarskap och verk, dels finns ett slags mångfaldsfokus där man ska läsa 

verk skrivna av såväl kvinnor som av män, från olika tider och även från olika kulturer. 

I Svensk ordbok (svenska.se) ges ordet kanon flera betydelser vilket visar ordets 

mångtydighet. Den betydelse som är relevant till stycket ovan är betydelsen ’samling av 

heliga skrifter’ som har utvidgats till att också betyda ’allmänt erkänd samling av litterära 

texter’. I den svenska debatten har begreppet generellt använts för att beskriva en statligt 

sanktionerad lista över den litteratur som man önskar att dagens skolelever ska läsa under sin 

skolgång. Flera akademiker, på olika sidor av debatten, har en annan syn på begreppet. 

Mikela Lundahl, som kan beskrivas som en kritiker av den nuvarande kanon, anser att ordet 

ska förstås som ett idékomplex som existerar oavsett en från politiskt håll skapad listas vara 

eller icke-vara (Lundahl 2009:41). Den amerikanske litteraturvetaren Harold Bloom som ofta 

presenteras som en försvarare av en mer traditionell och västerländsk kanon hävdar att det 

inte är själva listan som är kanon utan att begreppet är något betydligt mer levande som består 

av de verk och författarskap som uppnått högst kvalitet och som därmed kan läsas som 

kommentarer på sina föregångare (Bloom 2000:19–22). I frågan om ordets betydelse och 
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användning råder enighet mellan dessa två akademiker även om deras syn på vad det 

abstrakta kanonbegreppet bör innehålla skiljer sig åt. 

Flera tidigare examensarbeten har berört ämnet: exempelvis har Palo (2008) undersökt vad 

blivande och nuvarande lärare anser bör utgöra en svensk kanon, Karagic och Mimic (2013) 

har undersökt vad kanon skulle kunna sägas representera medan Bromé (2018) har undersökt 

hur litteratur legitimeras i olika läromedel. Den sistnämnde har visat att legitimeringar inte 

alltid har sin grund i styrdokumenten utan i många fall är något som tas för givet. Detta ger 

anledning att misstänka att det finns en norm eller något slags rättesnöre som gör att det trots 

frånvaron av en officiell kanon finns en enhetlighet i litteratururvalet bland 

läromedelsförfattare och lärare. Det närmaste man kan komma en officiell kanon enligt 

Lundahl är genom att sammanställa litteraturlistor från ett antal framstående universitet vilket 

mer eller mindre är vad denna uppsats gör (Lundahl 2009:41). Med tanke på att 

kanondebatten har vaknat till liv på nytt är det viktigt att undersöka i vilken utsträckning det 

redan finns en inofficiell kanon i skolans värld som möter såväl gymnasieelever som blivande 

svensklärare. Det är viktigt dels för att kunna se just vilken litteratur de förväntas ta del av, 

dels för att fundera på vilket sätt denna lista hade varit annorlunda jämfört med den önskan 

som finns från vissa politiska håll om en officiell kanon från högre instans. Vad som hittills 

har saknats är däremot en undersökning där en mer kvantitativ faktainsamling ställs i relation 

till begreppet kanon vilket är en lucka denna uppsats fyller. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att visa huruvida ett urval författare som behandlas i 

gymnasieskolans läromedel i svenska och finns representerade på ämneslärarutbildningens 

litteraturlistor vid sju lärosäten uppnår en sådan likriktning att det skulle kunna beskrivas som 

en inofficiell svensk kanon. Detta görs dels genom att studera fyra aktuella läromedel i 

svenskämnet för gymnasieskolan och dels genom att studera litteraturlistor från de kurser som 

blivande svensklärare läser vid sju svenska lärosäten. Ett andra syfte är att visa vilka 

författarskap en eventuell kanon består av och belysa eventuella olikheter mellan de 

författarskap som träder fram i läromedlen och de som träder fram på lärosätenas 

litteraturlistor. Slutligen är syftet att analysera vilken typ av kanon detta kan anses vara, 

exempelvis en mer traditionell eller en mer öppnad och inkluderande. 
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2. Tidigare forskning 

Även om det finns tidigare forskning som berör ämnet kanon är det ingen nutida forskning 

som närmat sig kanon utifrån ett, likt denna uppsats, mer kvantitativt perspektiv. Den 

forskning som kommer närmast detta är Brinks (1992) avhandling om vilken kanon som 

användes i praktiken i gymnasieskolan under första halvan av 1900-talet och som presenteras 

mer ingående längre fram. Vidare har det vid Göteborgs universitet 2004–2007 pågått ett 

projekt med namnet Kanon ifrågasatt vars mål har varit att försöka förhålla sig kritiskt till 

kanon inom undervisningen och kollegiet i idé- och lärdomshistoria. Värt att notera är att det 

finns en uppsjö av examensarbeten som på olika sätt berör ämnet kanon, inte minst satt i 

relation till skolan. Två sådana exempel tas upp i denna del. 

Antologin Kanon ifrågasatt (Leppänen & Lundahl red. 2009) består av tio essäer författade 

av såväl svenska som utländska forskare med syftet att problematisera ämnet kanon utifrån 

olika perspektiv. Projektet, som bedrevs vid institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, 

var uppdelat i tre delprojekt. Det första av dessa syftade till att integrera ett genusperspektiv i 

grundutbildningen i idé- och lärdomshistoria genom att kritiskt granska de litteraturlistor som 

studenterna på grundnivå möter och försöka inkludera nytt källtextmaterial, nya former av 

examination och seminarier. Det andra delprojektet var riktat till lärarkollegiet och dess 

vidareutbildning, vilket innebar att man försökte skapa en levande diskussion med fokus på 

pedagogik och genus som kunde ske i såväl formella som under mer avslappnade former. Det 

tredje delprojektet var att sammanställa dessa erfarenheter av projektet i en antologi vilket är 

den bok som bär samma namn som projektet. Projektets resultat var framgångsrikt när det 

gällde att integrera ett genusprojekt i grundutbildningen vilket också går att se i hur antalet 

uppsatser på B-, C- och D-nivå med olika former av genusperspektiv ökat markant jämfört 

med hur det såg ut innan projektet genomfördes (Leppänen 2009:128, 137). 

Antologin tar i sin inledning avstamp i det faktum att man i Danmark från politiskt håll har 

infört kanon i form av listor på verk som ska användas i undervisningen i skolan (Leppänen & 

Lundahl 2009:7). Projektet och antologins texter kan därmed delvis förstås som ett, eller 

snarare flera, inlägg i den debatt som rådde i Sverige omkring 2006 om fenomenet kanon och 

dess vara eller icke-vara i den svenska skolan, även om det inte nödvändigtvis handlar om att 

ställa sig på en av två sidor i någon politisk debatt. Antologin bör snarare förstås som ett sätt 

att utveckla förståelsen för vad en kanon är, problematisera och medvetandegöra de strukturer 
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den kan sägas representera, bidra med kunskaper om vad som tenderar att väljas bort och på 

vilka grunder denna exkludering sker. 

Grinells (2009) slutsatser om varför texter utesluts från kanon är värda att ta upp. Han 

undersöker den islamiske filosofen Suhrawardi och dennes frånvaro från en västerländsk 

filosofisk kanon trots att han erbjöd ett nytänkande och heltäckande filosofiskt system. Utöver 

det anses såväl den islamiska som judiska filosofin tillhöra den västerländska traditionen 

vilket gör frånvaron av omnämnanden av Suhrawardi i flertalet övergripande verk om den 

västerländska filosofins framväxt och utveckling svår att förstå. Suhrawardis tänkande 

representerar en förändring i den islamiska tanketraditionen som kan förstås som ett 

avståndstagande från den rationella och peripatetiska filosofin vars resultat var att islamisk 

och europeisk filosofi gick i två skilda riktningar. Suhrawardis frånvaro i filosofisk kanon 

grundas således i att han varken inspirerade eller tog inspiration från de dominerande 

västerländska filosoferna och därmed har den gängse bilden blivit att islamisk filosofi dog när 

den slutade att påverkas av den europeiska och istället vek av på en egen väg. Grinells poäng 

är att kanonisering är en fråga om vilken relation olika texter och idéer har till dagens 

västerländska perspektiv. Detta tankesätt innebär att kanon i praktiken blir ett sätt att skriva 

historien baklänges och bedöma historiska texter utifrån en samtida mall vilket utesluter 

många viktiga verk och tänkare däribland Suhrawardi (Grinell 2009:103–104). 

Karlsohns (2009) essä som är det avslutande kapitlet i tidigare nämnda antologi 

sammanfattar inledningsvis den svenska kanondebatten för att sedan knyta an till dess 

motsvarighet i USA som har pågått i flera decennier. Kanondebatten måste förstås genom att 

se den i relation till de förändringar som skett på en samhällelig och kulturell nivå. Den 

konkurrens litteraturen fått på underhållningsmarknaden, som också sammanfaller med den 

digitala teknologins allt större genomslag, har inte längre gjort boken till det självklara mediet 

för att samla kulturellt kapital. Kanondebatten, eller åtminstone den ena sidans argument, kan 

förstås som ett sätt att försöka bevara bokens tidigare särställning. Karlsohn beskriver vidare 

de olika typerna av kanonkritik som förts fram och pekar på hur kritiken mot 

kanonförsvararnas tanke om kvalitativ litteratur i kritikernas ögon blir till en fråga som endast 

ser kön, etnicitet, klassbakgrund och andra identitetspolitiska perspektiv. Inte minst uttrycket 

”döda vita män” som återkommer senare i uppsatsen. I relation till denna poäng hänvisar han 

till Edward Said som anser att ett i grunden värdefullt och välvilligt engagemang riskerar att 

ta sig formen av innehållslösa klyschor som leder till att man tänker mindre om texter istället 

för mer. Avslutningsvis understryker Karlsohn att kanon måste förstås som en ständigt 

pågående process och kan därmed svårligen rättvist representeras av en lista som ger känslan 
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av något statiskt och bestående. Detta ska inte missförstås som ett avfärdande av kanon då 

Karlsohn (2009) uttrycker att ”en essentiell funktion för humaniora är att förmedla tradition 

inom och utom universitetet, och [...] kanon förstås som ett slags kärna i det jag kallar 

tradition” (Karlsohn 2009:268). 

Även om Brink (1992) som behandlar existensen av en kanon under 1900-talets första hälft 

i svenska gymnasieskolan tidsmässigt befinner sig långt ifrån dagens gymnasieskola är 

studien något som till stor del berör samma sak som den här uppsatsen gör. Brink undersöker 

åren 1910–1945 då han anser att dessa representerar en storhetstid för litteraturundervisningen 

i den svenska skolan, inte minst i gymnasieskolan där ämnet under en period tilldelades hela 

15 timmars undervisning i veckan i det fyraåriga programmet (1992:16). 

Brink tydliggör skillnaden mellan två olika begrepp: deskriptiv och normativ kanon. En 

deskriptiv kanon är den kanon som faktiskt används, det vill säga den som träder fram genom 

att undersöka vilka författarskap och verk som dominerar i undervisningen. En normativ 

kanon är istället den kanon som varit och är föremål för debatt, där frågan istället behandlar 

vad som bör läsas (inom exempelvis gymnasieskolan) och vilka verk som är förtjänta av den 

kvalitetsstämpel som förekomst på en officiell kanonlista hade inneburit (1992:235). 

Brink intresserar sig för en deskriptiv kanon och hans avhandling har som huvudsyfte att 

undersöka om det fanns en sådan i den svenska gymnasieskolan under perioden 1910–1945 

och hur den i så fall såg ut. Vidare har Brink även ett andra och ett tredje syfte: att studera hur 

kanon bildas och förändras över tid samt att studera kanon som implicit normativt begrepp i 

debatten (1992:17–18). Materialet som låg till grund för avhandlingen bestod av antologier, 

litteraturhistoriska översiktsverk och fristående verk samt olika former av styrdokument för 

skolan för att skapa förståelse för hur urvalskriterierna såg ut. Brinks resultat visar att även 

om det går att se en tydlig skillnad i litterära förhållningssätt och värderingar mellan olika 

läromedel märker man trots detta en enhetlig syn på det urval av litteratur som skett. Brink 

utvecklar: ”Trots att utgivarna har olika inställning till litteraturundervisningens betydelse för 

elevernas personlighetsutveckling och olika syn på författarens roll som idealgestalt, är det 

alltså i huvudsak samma diktare som värderas högt och som ges stort utrymme i de fyra 

läroböckerna” (Brink 1992:230). 

Persson (2007) har, precis som titeln på hans bok vittnar om, ställt sig frågan Varför läsa 

skönlitteratur? För att besvara den har han studerat hur litteraturläsningen legitimeras inom 

svenskämnet i gymnasieskolan, litteraturvetenskapen och svensklärarutbildningen. Detta sker 

genom att studera ett material som påminner om den här uppsatsens, det vill säga ämnes- och 

kursplaner samt läromedel i gymnasieskolan. Därutöver har han studerat läromedel i 
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litteraturvetenskap och inom svensklärarutbildningen samt kursplaner för de båda 

utbildningarna från ett större antal svenska lärosäten. Bokens publicering år 2007 innebär att 

den tidsmässigt placerar sig just efter den svenska kanondebattens kulmen som inleddes året 

dessförinnan och Persson tar avstamp genom att resonera om hur denna debatt alltför ensidigt 

fokuserade på vad som ska läsas istället för att ställa den betydligt viktigare frågan om varför 

det ska läsas (2007:9). Inte minst borde denna fråga vara aktuell då det han kallar för den 

kulturella vändningen bland annat har inneburit att den klassiska boken och textens roll inte 

längre kan tas för givet. I relation till kanon visar Persson bland annat på hur styrdokumenten 

gått från att längre tillbaka i tiden explicit skriva ut författarnamn som ska läsas till att istället 

uttryckligen poängtera att det inte går att göra ett sådant urval (Persson 2007:83–85). 

Palo (2008) undersöker en litterär kanon i ämneslärarutbildningen i svenska genom att 

intervjua blivande gymnasielärare och en lärarutbildare vid ett universitet i Sverige om deras 

förståelse av begreppet kanon. Dessutom vill hon ta reda på deras uppfattning om vem eller 

vad de uppfattar som styrande när det gäller vad som läses i litteraturundervisningen i den 

svenska gymnasieskolan samt vilka urvalsprinciper de själva utgår ifrån när de väljer texter. 

Informanternas inställning till kanon visade skilda svar där vissa ställde sig positiva till en 

officiell kanon som avgjorde vilka verk som de ska arbeta med medan andra var mer 

ambivalenta. Istället för kritik mot en kanon i sig självt kan kritiken snarare beskrivas som en 

oro för vilka urvalsprinciper en sådan skulle byggas på och hur man kan balansera en sådan 

med andra didaktiska överväganden, exempelvis att uppfylla elevers önskemål. Palo förklarar 

i sin slutdiskussion att även om det inte finns en explicit kanonlista i Sverige så är det svårt att 

ta sig igenom lärarutbildningen i svenska utan att tillägna sig den litteratur som präglar den 

västerländska kanon (Palo 2008:46–47). 

Karagic och Mimic (2013) skriver om kanonrepresentation och har som syfte att kritiskt 

granska vad kanon representerar. Detta gör de genom att läsa vad som tidigare skrivits om 

begreppet kanon och vad olika skribenter och debattörer har lyft fram som kanoniska 

egenskaper: däribland språkets stil och särart, vilka värderingar som ges uttryck i 

kanoniserade verk och relationen mellan kanon och begrepp som tradition och kulturarv. 

Dessutom har de gjort en analys av ett enskilt verk, Madame Bovary av Gustave Flaubert, och 

analyserat den utifrån ovanstående egenskaper. Deras analys visar att kanon till största del är 

representerad av västerländska män vilket de hävdar beror på ”traditionella urvalsprocesser 

som inte alltid följer samhällets utveckling mot jämlikhet och mångfald” (Karagic & Mimic 

2013:Sammanfattning). Sammanfattningsvis hävdar de att det som avgör om ett verk är 

kanoniskt eller ej handlar om vad ett litterärt verk representerar i relation till den kanoniska 
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diskursen snarare än att verket besitter just de tidigare nämnda kanoniska egenskaperna 

(Karagic & Mimic 2013:30). 

Forskningsläget om kanon skulle därmed kunna beskrivas som relativt omfattande, men i 

relation till skolan är det samtidigt något som är i ständig förändring på grund av nya 

styrdokument, en ständig kulturell utveckling och en levande politisk debatt. Därmed kommer 

ny forskning på ämnet alltid behövas. Där hoppas jag att denna uppsats fyller en lucka genom 

sin kvantitativa sammanställning av en gymnasie- och en universitets- och högskolelista som 

mer explicit kan visa vilken litteratur som i dagsläget förespråkas eller används på de 

respektive arenorna och i vilken utsträckning det finns enlighet nog i litteratururvalet att det är 

möjligt att tala om en slags kanon. 
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3. Teoretisk bakgrund 

I följande del av uppsatsen presenteras två olika synsätt på kanon. Det första kan sägas vara 

ett försvar av den mer traditionella synen på kanon representerat av Bloom (2000). Därefter 

beskrivs ett mer kritiskt perspektiv och förespråkande av en öppnad och mer inkluderande 

kanon representerat av Lundahl (2009). Avslutningsvis nämns även de styrdokument som 

gymnasielärare har att förhålla sig till i sina urval. Denna teoretiska bakgrund ligger till grund 

för uppsatsens senare analys om vilken typ av kanon det är som träder fram i 

gymnasieskolans läromedel och på universitets och högskolors litteraturlistor. 

3.1 Blooms syn på kanon 

Den amerikanske litteraturvetaren Harold Bloom är, inte minst i och med sin bok Den 

västerländska kanon. Böcker och skola för eviga tider (2000), en av de mest framstående 

förespråkarna av den västerländska kanon. I nämnda bok utvecklar Bloom sina tankar om de 

26 författarnamn som han anser är de mest centrala i en västerländsk kanon. Som appendix i 

flera av bokens upplagor, dock ej den svenska översättningen, medföljer en betydligt längre 

lista över tusentals verk som Bloom anser är kanoniska. Med detta sagt ska denna längre lista 

inte förstås som något facit över exakt vad som utgör kanon, något som har blivit en vanlig 

missuppfattning och som Bloom har uttryckt sig om i en intervju många år efter bokens 

publicering: 

The list was not my idea. It was the idea of the publisher, the editor, and my agents. I fought it. I 
finally gave up. I hated it. I did it off the top of my head. I left out a lot of things that should be 
there and I probably put in a couple of things that I now would like to kick out. I kept it out of the 
Italian and the Swedish translations, but it’s in all the other translations—about 15 or 18 of them. 
I’m sick of the whole thing. All over the world, including here, people reviewed and attacked the 
list and didn’t read the book. So let’s agree right now, my dear. We will not mention the list. 
(Pearson 2008) 

Fokus blir således på vad Bloom säger i boken samt de tjugosex författarnamn han diskuterar. 

I ett kort, slagkraftigt citat uttrycker Bloom att ”[a]ll stark litterär originalitet blir kanonisk” 

(Bloom 2000:38) och ställer sig därmed på motsatt sida i debatten i relation till dem som 

menar att de rent litterära och estetiska kvaliteterna är svepskäl och att vad som egentligen 

ligger till grund för kanonisering snarare har politisk grund och handlar om att leva upp till 

samtidens normer. Blooms ställningstagande ska dock inte förstås som del av en politisk 

debatt av det slag som varit rådande i Sverige, utan bör snarare ställas i relation till hur 
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litteraturkritiken och litteraturvetenskapen utvecklats under 1900-talet vid amerikanska 

universitet. Han förkastar tanken om att en kanon skapas på politiska grunder och anser att 

den estetiska makt som finns i den västerländska kanon måste skiljas från de politiska och 

kulturella konsekvenser den eventuellt fört med sig och som dess kritiker menar att den är ett 

uttryck för. I och med denna övergripande kritik mot politiseringen av litteratur är han inte 

bara kritisk mot dem som vill öppna upp kanon, utan riktar även udden åt den andra politiska 

rösten i debatten vars företrädare beskrivs som ”högerkrafter som värnar om vår kanon därför 

att de vill bevara dess presumtiva (och icke-existerande) moralprinciper” (Bloom 2000:14). 

I bokens förord och första kapitel ger Bloom en introduktion till begreppet kanon och dess 

status i slutet av 1900-talet. Han återkommer till olika typer av kvaliteter som gör verk 

kanoniska. Som redan nämnts är originaliteten en sådan. Ytterligare kriterier som nämns är att 

verket måste inbjuda till omläsning och att kanonisering är ett mått på ett verks livsduglighet 

(Bloom 2000:18–22, 38). Just livsdugligheten måste bedömas två generationer efter en 

författares död. Detta illustrerar Bloom med sin egen lockelse att ta med romanförfattaren 

Pynchon samt poeterna Ashbery och Merrill till sin lista, men att de ännu inte kan bedömas 

utifrån detta kriterium (Bloom 2000:579). 

Något som tydligt understryks är att ett författarskap och verk som blir kanoniskt på något 

sätt måste ingå i en kontinuerlig utveckling och kan betraktas i relation till sina föregångare. 

Bloom utvecklar tankegången: ”Dikter, noveller, romaner och pjäser kommer till som en 

reaktion på tidigare dikter, noveller romaner och pjäser, och denna reaktion uppstår när den 

yngre diktaren läser och tolkar, en verksamhet som helt enkelt måste ses som identisk med det 

nya verkets tillblivelse” (Bloom 2000:19). Bloom avfärdar många av de mer moderna 

teorierna inom litteraturvetenskap och anser bland annat att en freudiansk läsning av 

Shakespeare är ointressant jämfört med en shakespeariansk läsning av Freud. Istället för att 

gå in i olika typer av läsarter som strävar efter att öppna upp kanon eller som tar avstamp i 

politiska motiv om social rättvisa bör man hålla fokus vid de estetiska kvaliteterna och 

försöka förstå författare i ljuset av den tradition, det vill säga den litterära kanon och de 

tidigare författarskap, de medvetet eller omedvetet har formats av (Bloom 2000:18-19). 

Först eller överst på Blooms lista står Shakespeare som han, i relation till föregående 

stycke, anser bör läsas som en kommentar på Marlowe eftersom man i Shakespeares tidiga 

pjäser tydligt ser inspirationen därifrån och som så småningom utvecklas till något helt 

säreget (Bloom 2000:19). Shakespeare är inte bara säregen, utan han lyfts också fram som 

själva grunden i den västerländska kanon. Bloom hävdar dessutom att Shakespeare är grunden 

för en universell kanon då han läses och spelas överallt på denna jord. Det är just i 
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förhållandet till Shakespeare som Bloom är övertygad om att kanonkritikerna till sist kommer 

förlora, eftersom Shakespeares överlägsenhet inte går att reducera genom exempelvis en 

marxistisk eller nyhistorisk läsning där hans verk bryts ned till resultatet av klasskampen eller 

materialistiska faktorer. Istället är det återigen den litterära kvaliteten som är det utmärkande, 

i Shakespeares fall såpass utmärkande att han är överlägsen även andra av de största namnen 

inom kanon som Chaucer och Tolstoj (Bloom 2000:38). 

Värt att nämna är Blooms oro över framtiden för den västerländska kanon och den skrivna 

boken överlag. I sitt verks avslutande del talar han om en sjuka som drabbat den litterära 

bildningen och om en litteraturstudiets balkanisering som är irreversibel och kännetecknas av 

hur han är omgiven av ”professorer i hip-hop; av robotar byggda av gallisk-germansk teori; av 

ideologer som uteslutande ägnar sig åt 'genus' eller diverse sexuella trossamfund; av 

multikulturalister över alla gränser” (Bloom 2000:573). En dominerande åsikt inom akademin 

verkar enligt Bloom vara att man ska erbjuda en kultur dit alla har tillträde. Detta vänder han 

sig emot och understryker sin mer elitistiska hållning där den starkaste litteraturen är något 

som bara en liten del av en befolkning rent intellektuellt kan greppa och förstå sig på. 

Framtiden för de litteraturvetare som likt Bloom intresserar sig i första hand för texters rent 

estetiska kvaliteter är mörk och kommer förpassas till mindre institutioner på de högst 

ansedda universiteten bestående av tre eller fyra lärare (Bloom 2000:275–276). 

Avslutningsvis följer i tabell 1 de 26 namn som diskuteras i Den västerländska kanon, 

fördelade enligt den uppdelning i olika historiska perioder Bloom använder sig av i boken, det 

vill säga den aristokratiska eran, den demokratiska eran och den kaotiska eran. 

 

Tabell 1: De 26 författarnamn som Harold Bloom diskuterar i Den västerländska kanon 

Den aristokratiska eran Den demokratiska eran Den kaotiska eran 
William Shakespeare William Wordsworth Sigmund Freud 
Dante Aligheri Jane Austen Marcel Proust 
Geoffrey Chaucer Walt Whitman James Joyce 
Michel de Montaigne Emily Dickinson Virginia Woolf 
Molière Charles Dickens Franz Kafka 
John Milton George Eliot Jorge Luis Borges 
Dr Samuel Johnson Lev Tolstoj Pablo Neruda 
Johann Wolfgang von Goethe Henrik Ibsen Fernando Pessoa 
  Samuel Beckett 

3.2 En inkluderande syn på kanon 

Medan Bloom håller mycket hårt på att kanonisk litteratur framträder på grund av sina höga 

estetiska kvaliteter och att man bör undvika att politisera innehållet så finns det också andra 
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perspektiv. För att beskriva vad som menas med en inkluderande, öppnad eller vidgad syn på 

kanonbegreppet kommer jag här att utgå från Lundahls (2009) essä ”Kanon och demokrati”. 

Enligt Lundahl ska inte begreppet kanon förstås som en lista över högkvalitativ litteratur 

som ska läsas exempelvis inom skolan. En betydelse som ordet ofta får inom den politiska 

debatten. I sin beskrivning uttrycker Lundahl att den egentliga kanon är något abstrakt som en 

idé enligt Platons idélära. När kanon sedan omvandlas till något konkret och materiellt, som 

just en lista över texter att läsa i skolan, är den per definition bristfällig, men hon hävdar 

också att "kanske skulle man få fram en representativ och aktuell kanon om man 

sammanställde litteraturlistor från ett antal framstående universitet” (Lundahl 2009:41) vilket 

alltså är vad denna uppsats försöker göra. Däremot är en sådan kanon en samtida produkt och 

när en sådan väl är tryckt kommer man bort från att kanon är något som är i ständig 

förändring. Således är det abstraktionen som ska förstås som vad kanon egentligen är medan 

själva listan är kontingent. 

Konsekvensen av detta sätt att betrakta kanon blir att oavsett den officiella listans existens 

är kanon något som existerar. Att den finns kan man varken vara för eller emot – den är 

någonting som bara är. I relation till kanondebatten uttrycker Lundahl: ”Att tänka på vad 

kanon uttrycker och tystar ser jag som en utmanande och produktiv uppgift för dagens 

forskare” (Lundahl 2009:17). Som titeln på hennes essä ”Kanon och demokrati” antyder, 

anser hon att det ytterst är en fråga om demokrati och även om kanon inte kan avvecklas kan 

den bli mer inkluderande, föränderlig och rörlig. I essäns avslutande delar utvecklar hon 

vilket tankesätt det är hon efterfrågar bland lärare och andra: 

Idag är de flesta överens om att en minoritet som vita heterosexuella kristna mäns intressen inte 
kan få lov att dominera samhällsutvecklingen. Smak och kvalitet är kontextberoende och vår egen 
smak är determinerad utifrån en föreställning om normalitet. Något kan hända om vi inser det, och 
då menar jag verkligen inser, inte bara säger att så är det och fortsätter som vanligt med hänvisning 
till vad studenter efterfrågar, läsares kompetens, tillgänglig litteratur, eftersom vår repertoar gör att 
det är så mycket lättare. Det behöver inte ens innebära att man slutar med kanoniska texter, men 
att man i undervisning eller annat slag av presentation faktiskt inkluderar sitt eget förhållande till 
dessa texter. (Lundahl 2009:48) 

Den kvalitetsmåttstock som bland andra Bloom använder anser Lundahl är problematisk och 

att det enda ett sådant instrument gör är att kanonisera de verk som uppfyller de för tiden 

rådande normerna. Samtidigt visar hon att det vanligaste alternativet till detta perspektiv, att 

ta sin utgångspunkt i värden som jämlikhet, inte heller gör att man nödvändigtvis hamnar rätt 

– snarare innebär ett jämlikhetsperspektiv att man mäter resultatet av kvalitetsmåttstocken 

istället för att det fungerar som ett mätinstrument i sig självt för att avgöra vilka verk som är 

kanoniska. Det som behöver göras är att avlära sig kanon och istället ”lära sig underifrån” 
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(Lundahl 2009:35) vilket i praktiken innebär att hitta texter som kan öppna upp kanon. 

Samtidigt bör också traditionellt kanoniska verk studeras utifrån ett kritiskt perspektiv där 

frågor ställs om vad som uteslöts för att detta skulle kunna kanoniseras och på vilket sätt 

grupper som kvinnor, koloniserade, arbetare m.fl. utgjorde vad Lundahl (2009) kallar för 

verkets möjlighetsbetingelse. 

3.3 Styrdokumentens riktlinjer 

Vad som utöver dessa två ovanstående perspektiv måste tas i beaktande i relation till vilken 

typ av kanon det är som framkommer är på vilka grunder den tas fram, det vill säga i frånvaro 

av en officiell kanonlista finns det fortfarande styrdokument i form av ämnes- och kursplaner 

som en svensklärare på gymnasiet har att förhålla sig till. Gymnasieskolans styrdokument 

utgör grunden för den undervisning som gymnasieelever får ta del av, dessutom är de även 

den grund som de blivande gymnasielärarna alltid behöver förankra sin undervisning i. 

I den mer övergripande ämnesplanen för svenska står det klart och tydligt att man ska 

arbeta med skönlitteratur, men exakt hur och på vilket sätt preciseras inte närmare än genom 

att ”eleverna ska få möta olika typer av skönlitteratur” (Skolverket, 2011a); eleverna ska 

också utveckla ”kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap” (Skolverket, 2011a); dessutom ska de utveckla ”förmåga att läsa, arbeta med 

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

män” (Skolverket, 2011a). 

Vidare har de olika kursplanerna i Svenska 1, 2 och 3 sina respektive formuleringar om 

vilket så kallat centralt innehåll dessa kurser ska behandla. Dessutom finns det en kurs med 

namnet Litteratur men eftersom dessa kan ses som de tre grundkurserna i ämnet behandlas 

endast de. I kursen Svenska 1 är det två punkter som uttryckligen berör litteratur, dels 

”[s]könlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer." 

(Skolverket 2011a) dels "[c]entrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier." (Skolverket 

2011a). I Svenska 2 uttrycks det att kursen ska behandla "[s]könlitterära verkningsmedel. 

Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning." (Skolverket 2011a). 

Dessutom ryms inom denna kurs den litteraturhistoriska delen vars del av det centrala 

innehållet uttrycks enligt följande: 
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Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, 
vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och 
norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och 
samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i 
samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. (Skolverket 2011a) 

 

I Svenska 3 finns i det centrala innehållet en formulering som lyder: "Skönlitterära texter, 

författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. 

Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg." (Skolverket 2011a). Dessutom nämns slutligen 

i kommentarmaterialet till ämnes- och kursplanerna i Svenska att ”Val av skönlitterära verk 

och författarskap som studeras är inte reglerat.” (Skolverket, 2011b) vilket innebär att man 

från Skolverkets håll understryker att det är upp till läraren att anpassa det litterära stoffet 

utifrån egna bedömningar i relation till kursplanerna. 

Utifrån ovanstående citat kan man ana två olika riktningar i vilka ämnes- och kursplanerna 

pekar. Dels fokus på de centrala författarskapen och dels ett slags mångfaldsfokus där man 

understryker vikten av att läsa såväl manliga som kvinnliga författare som författare med 

olika kulturell bakgrund. I vilken utsträckning det är möjligt att balansera dessa två 

anvisningar blir därmed en viktig fråga och avvägning för såväl den individuella läraren som 

för läromedelsförfattare och de som utbildar blivande ämneslärare. 

3.4 Teorins tillämpning i uppsatsen 

De listor som sammanställts och presenteras i resultatdelen presenterar likt Blooms lista 

endast författarskap och inte de verk som är med på litteraturlistorna eller i läromedlen. Dock 

räknades verk som inte har en erkänd författare med då dessa endast är några få undantag, 

exempelvis Bibeln, Tristan och Isolde och Tusen och en natt.  

Listorna kommer under rubriken analys att sättas i relation till Blooms och Lundahls 

respektive syn på kanon för att analysera vilken typ denna utgör. För att komma åt detta har 

även med utgångspunkt i Lundahls tidigare citat gjorts en kategorisering av en del av 

författarskapen utifrån tre olika kriterier: Om de är kvinnor eller män, västerländska eller 

icke-västerländska och om de är levande eller ej nu levande. Detta för att kunna se i vilken 

utsträckning ”vita heterosexuella kristna män” dominerar listorna så som hennes citat antyder. 
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4. Material och metod 

4.1 Material 

Materialet för uppsatsen består av två delar. Den första delen består av litteraturlistor från sju 

olika lärosäten i Sverige där utbildningen ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan 

och med ingångsämne svenska finns. Den andra delen består av fyra läromedel för 

svenskämnet i gymnasiet publicerade efter att den nya läroplanen för gymnasieskolan togs i 

bruk 2011. 

Urvalet begränsades till litteraturlistor från sju lärosäten. Inledningsvis var tanken att 

arbeta med ett totalurval, det vill säga samtliga litteraturlistor från samtliga 

ämneslärarutbildningar i ämnet svenska. Eftersom ämneslärarutbildningen med denna 

inriktning endast finns på ett begränsat antal universitet hade det inte utgjort ett alltför stort 

material att arbeta med om man kunde få fram samtliga litteraturlistor. Under insamlingen och 

sammanställningen av kursplaner och medföljande litteraturlistor framkom att skönlitteraturen 

inte alltid var explicit angiven på listorna på samma sätt som den teoretiska litteraturen var. 

Detta innebar att urvalet begränsades till de sju högskolor och universitet där de skönlitterära 

verken fanns med på samtliga litteraturkursers listor. Dessa universitet var i bokstavsordning: 

Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, 

Mälardalens högskola, Stockholm universitet och Umeå universitet. 

För att ta fram den andra delen av materialet valde jag att undersöka fyra läromedel i 

svenskämnet för gymnasieskolan som samtliga är publicerade efter att den senaste läroplanen 

blivit officiell, det vill från 2011 och framåt. Urvalet därefter skedde utifrån vilka läromedel 

jag kunde få tag på via lokala bibliotek och kan således beskrivas som ett bekvämlighetsurval. 

I och med att det endast finns ett begränsat antal läromedel i svenska och att det är ett rimligt 

antagande att biblioteken har relevanta läromedel ser jag inte att urvalet utgör något problem. 

Eftersom digitala läromedel vunnit mark på senare år och används i allt högre utsträckning 

valdes ett sådant ut. Exakt vilka böcker som användes varierade mellan de olika läromedlen i 

och med att de använder olika upplägg där vissa läromedel delar upp böckerna efter kurser 

medan andra delar upp sina böcker efter innehåll. De fyra läromedel och respektive böcker 

som valdes ut var: 

• Fixa litteraturen 1 och 2 (Sahlin et al 2014, 2015) 
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• Svenska timmar: Litteraturen (Skoglund, 2012) 

• Språket och berättelsen 1, 2 och 3 (Gustafsson & Wivast 2016ab, 2017) 

• Digilär: Svenska för gymnasieskolan (Cedergren et al 2019) 

Fixa litteraturen 1 och 2 (Sahlin et al 2014 & 2015) är en del av en serie läromedel som går 

under namnet Fixa svenskan och dessa två böcker berör just litteraturdelarna av samtliga 

gymnasiekurser i svenskämnet. Andra titlar i serien är exempelvis Fixa språket och Fixa 

grammatiken. Fixa litteraturen 1 är uppdelat i fem kapitel där var och ett fokuserar på ett 

särskilt ämne vilket presenteras genom att två originaltexter eller utdrag från dem läses och 

sedan följs upp med bland annat instuderingsfrågor, diskussionsfrågor och jämförande 

analyser. Även Fixa litteraturen 2 har kapitel som fokuserar på specifika teman men här finns 

även en kronologisk ordning då kapitlen också kan sägas följa litteraturhistorien och tar 

avstamp i det antika Grekland och dess filosofer. 

Svenska timmar: Litteraturen (Skoglund 2012) är precis som föregående läromedel en del 

av en större serie där just denna del fokuserar på litteraturen. Boken beskrivs täcka in kurs 1, 

2 och 3 inom gymnasiets svenskämne. Rimligen är den bäst lämpad för Svenska 2 då bokens 

kapitel är uppdelade utifrån de litteraturhistoriska epokerna vilka i detta fall inleds med 

antiken och avslutas med ett kapitel som beskriver den svenska arbetarlitteraturens framväxt. 

Det tredje tryckta läromedlet Språket och berättelsen (Gustafsson & Wivast 2016, 2017) 

har inte samma uppdelning som de två tidigare nämnda. Istället för den mer tematiska 

uppdelning som de läromedlen har gjort finns det istället tre olika böcker i denna serie där 

varje bok fokuserar på en av de tre kurserna, det vill säga Svenska 1, 2 och 3. I böckerna gås 

det igenom allt från litteratur till grammatik och språksociologi. Den skönlitterära delen utgår 

från specifika teman inom litteraturen och ger sedan exempel på olika texter som berör dessa, 

vissa av dem presenteras i originalform eller genom utdrag från originaltexten. 

Det digitala läromedel som användes var den del av Digilär (Lilja m.fl. 2019) som 

fokuserar på svenska i gymnasieskolan. På läromedlets hemsida förklaras att de var Sveriges 

första heldigitala läromedel. Noterbart är att läromedlet revideras regelbundet vilket i vissa 

fall kan tänkas ge konkurrensfördelar jämfört med tryckta läromedel. Digilär har delat upp sitt 

material i Svenska 1 och Svenska 2 vilka därefter delas upp i olika kapitel och teman. Det 

digitala läromedlet har som fördel att det kan direktlänka till olika originaltexter och andra 

kapitel som även de ryms inom läromedlet vilket innebär att när man till exempel läser om en 

av de litteraturhistoriska epokerna får man flera gånger möjlighet att klicka sig vidare för att 

ta del av en originaltext av någon av författarna som nämnts eller till ett annat kapitel vars 
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ämne tangerar det man läser. På Digilär rör det sig om ett betydligt mer omfattande material 

än de läroböcker jag studerade, vilket presenteras kortfattat i resultatdelen. 

4.2 Metod 

Materialet har analyserats med en kvantitativ metod vilket innebär att författarnamn och verk 

som förekommer på lärosätenas litteraturlistor i de berörda kurserna noteras och skrivs ned 

för att explicit kunna se vilka författarnamn som tydligast träder fram i undervisningen på 

ämneslärarutbildningen i svenskämnet. För varje högskola och universitet skapas en lista över 

de författarnamn som förekom på litteraturlistorna i samtliga kurser svenska som de blivande 

ämneslärarna läser. Detta resulterar i sju listor över författarnamn och de verk som ska läsas. 

Vad gäller läromedlen för gymnasieskolan har jag räknat hur många gånger författare 

omnämns i böckernas texter samt ifall deras originaltexter förekommer i läromedlet eller ej. 

Utifrån skrivelserna i ämnets syfte fastslås i den femte punkten att undervisningen ska ge 

eleven möjlighet att utveckla ”[k]unskaper om centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.” 

(Skolverket 2011). Det innebär att en inräkning av såväl omnämnanden som förekomst av 

originaltext i de respektive läromedlen är relevanta eftersom det inte bara är läsning av de 

skönlitterära verken som är viktiga utan även kunskap om författarskapen som sådana. Med 

originaltext räknas såväl om ett helt verk finns infogat som ett kortare utdrag eller citat. 

För att avgöra om något ska räknas som ett omnämnande har jag utgått från följande 

princip: Varje författarnamn kan endast kan få ett omnämnande per tematiskt avsnitt i varje 

läromedel. Detta kan illustreras genom följande citat ur Svenska timmar litteraturen: ”Tolstoj 

blev för övrigt en alltmer excentrisk figur […]. Inspirerad av 1700-talstänkaren Jean-Jacques 

Rousseau pläderade han för ett 'naturligt' liv” (Skoglund 2012:232). Denna passage handlar 

om ryska författarskap och framför allt Tolstoj, som därmed får ett omnämnande för hela 

tematiska avsnittet istället för ett omnämnande för varje gång hans namn upprepas i detta, 

men genom att han sätts i relation till Rousseau får även Rousseau ett omnämnande. De 

författare som når upp till många omnämnanden blir således de som överskrider sina egna 

tematiska avsnitt och återkommande hänvisas till även när andra författare och epoker är 

huvudtemat. Om man endast hade räknat varje gång ett författarnamn skrivs ut riskerar det att 

bli för mycket av en språklig faktor som avgör vilket namn som skrivs flest gånger. Beroende 

på läromedelsförfattares stil kan vissa använda ett språk där de återkommande nämner 
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författarens namn medan andra i större utsträckning varierar sina sätt att hänvisa till 

författaren vilket motiverar detta sätt att räkna. 

Metodens andra del består av en sammanställning av det insamlade materialet i två olika 

listor över författarskap: en universitetslista och en gymnasielista. I resultatdelen presenteras 

toppen av dessa listor, det vill säga de författarskap som finns med på flera av lärosätenas 

listor och omnämnts oftast i läromedlen. Om man betraktar listorna som två olika kanon över 

ämneslärarutbildningen respektive gymnasieskolans litteratur är detta de mest kanoniska 

författarskapen. De författarskap som lyftes fram var de som förekom på de flesta lärosätens 

litteraturlistor och gränsen för de som presenteras i resultatdelen är de som förekom på fem, 

sex eller sju (samtliga) av litteraturlistorna. I fallet med läromedlen spelade istället tre faktorer 

in: i hur många läromedel ett författarskap förekom, hur många gånger det omnämndes totalt i 

de fyra läromedlen samt ifall, och i hur många läromedel, författarskapet var representerat i 

form av en originaltext eller inte. De mest framstående författarskapen i gymnasiekanon var 

således de som förekom i flera läromedel, de vars namn även hänvisades till utanför det 

tematiska avsnitt de hör hemma i och de som var representerade med en originaltext. Här 

skulle man till viss del tala om olika kanoniska kvaliteter. 

Avslutningsvis genomförs en analys på en betydligt större del av listorna, de cirka 60 mest 

framstående namnen i de två respektive listorna där de kategoriseras efter tre kriterier. Alla 

som förekommer på fler än tre lärosätens litteraturlistor räknas med. Vad gäller läromedlen 

krävs att författarnamnen ska vara omnämnda minst tio gånger och förekomma i minst två 

läromedel eller vara omnämnda i samtliga fyra läromedel utan hänsyn till antalet 

omnämnanden. Att här inte undersöka endast den absoluta toppen av resultatet motiveras 

genom att denna kategorisering är intressant att se på ett betydligt bredare underlag. De 

kriterier utefter vilka kategoriseringen gjordes var om författarna var män eller kvinnor, var 

de från västvärlden eller inte och var de nu levande eller inte. Med västvärlden menas här 

Europa, USA och Kanada. I kategoriseringen räknas också vissa kombinationer ihop eftersom 

det var intressant att se hur stor del av kanon som representerades av individer som är ej nu 

levande män från västvärlden. 
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5. Resultat 

I följande del presenteras resultatet av mina undersökningar av den skönlitteratur som finns 

utskriven i sju lärosätens litteraturlistor samt de författarnamn som omnämns och vars verk är 

förekommande i gymnasieskolans läromedel i ämnet svenska. 

5.1 Universitetens och högskolornas listor 

Det som är utmärkande i de listor som har kunnat sammanställas är att det kan skilja mycket 

mellan de olika lärosätena när det gäller hur många författarnamn man har med på listorna. 

De två extremfallen är Linnéuniversitetet med 114 namn och Göteborgs universitet med 45 

namn. 

Ett namn är tydligt framträdande i materialet och var det enda som förekom på samtliga sju 

lärosätens litteraturlistor. Det är Selma Lagerlöf. Därefter följer sex författarskap som finns 

med i sex av sju lärosätens litteraturlistor. Dessa är Dante, Euripides, Goethe, Homeros, 

Shakespeare och Strindberg. Därefter tillkommer ytterligare elva författarnamn som 

förekommer i litteraturlistor från fem av sju undersökta lärosäten. Dessa var Almqvist, 

Benedictsson, Cervantes, Flaubert, Ibsen, Joyce, Kafka, Khemiri, Martinson, Salinger och 

Söderberg. Vidare fanns det 15 respektive 18 författarskap som förekommer i fyra respektive 

tre lärosätens litteraturlistor. För en uppställning se tabell 3. 

Kategoriseringen av författarskapen visar först och främst att 35 författare är män och 20 

är kvinnor. Samtliga 55 bedöms utifrån kriterierna som västliga. Vidare var 12 nu levande och 

43 ej längre vid liv. Av de 12 levande var 9 stycken kvinnor. Det innebär att endast 3 av de 

män som förekom på tre eller fler lärosätes litteraturlistor är nu levande. 32 av namnen på 

listan, ca 58 %, var således ej nu levande västerländska män. Förvisso en majoritet, men 

kanske inte den enorma överrepresentation som kanonkritikernas språkbruk ibland kan 

antyda. 

5.2 Gymnasiets läromedel 

I 4.2 förklarades hur metoderna skiljer sig åt mellan lärosätenas litteraturlistor och 

läromedlen. Denna del av resultatet har alltså sammanställts genom en inventering av fyra 

läromedel i svenska för gymnasieskolan. Således finns det tre olika faktorer att ta i beaktande 
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vad gäller följande resultat. Notera att i jämförelsen med universitetslistan i tabell 3 är det 

endast antalet omnämnanden som räknas. 

Vad gäller de fyra listorna över respektive läromedels författarnamn kan man dra 

slutsatsen att digitala läromedel har plats för betydligt mycket mer än vad de mer traditionella 

läroböckerna har. Digilär nämnde totalt 399 författarskap medan de tre läromedlen nådde upp 

till 213, 157 respektive 142 författarskap. 

Därefter kommer den sammanställda listan, där antalet omnämnanden slogs ihop och där 

det även räknades i vilken utsträckning originaltext förekom och i hur många av de fyra 

läromedlen författaren omnämndes. Inledningsvis kan fokus läggas vid omnämnanden. Det 

klart mest nämnda namnet var Homeros som omnämns totalt 52 gånger i de fyra läromedlen, 

dessutom förekommer han i originaltext i tre av dessa. Därefter följer ett stort hopp ned till 

August Strindberg som omnämns 33 gånger, dessutom finns originaltext av Strindberg med i 

samtliga fyra läromedel. 32 gånger omnämns William Shakespeare och därefter följer, med 

antal omnämningar inom parentes: Mary Shelley (26), Lagerlöf (25), Bibeln (22), Aristoteles 

(21), Dickens (20), Goethe (20) och Rousseau (20). Anmärkningsvärd bland dessa kan 

Aristoteles sägas vara då han omnämns hela 21 gånger men ingen originaltext författad av 

honom förekommer i något av läromedlen. 

 

Tabell 2. Sammanställd lista över resultatet från läromedlen 

Författare Omnämnd Originaltext  Förekomst 
Homeros 52 gånger 3 av 4 läromedel 4 läromedel 
Strindberg, August  33 4 4 
Shakespeare, William  32 2 4 
Shelley, Mary 26 3 4 
Lagerlöf, Selma 25 3 4 
Bibeln 22 2 4 
Aristoteles 21 0 4 
Dickens, Charles 20 3 4 
Goethe, Johann Wolfgang von 20 3 4 
Rousseau, Jean-Jacques 20 1 4 
Boye, Karin 18 3 4 
Dante 18 4 4 
Platon 17 2 4 
Cervantes, Miguel de 16 2 4 
Defoe, Daniel 16 3 4 
Dostojevskij, Fjodor 16 2 4 
Ibsen, Henrik 15 2 4 
Kafka, Franz 15 2 4 
Tolkien, J.R.R. 15 0 3 
Andersen, H.C. 14 2 3 
Boccaccio, Giovanni 14 1 4 
Collins, Suzanne 14 1 2 
Moberg, Vilhelm 14 4 4 
Voltaire 14 2 4 
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Sedan finns det de författarskap som ofta förekommer i originaltext, men mindre ofta 

omnämns, mest framstående utifrån dessa kriterier är den poetiska Eddan som har omnämnts 

endast 10 gånger men förekommer som originaltext i samtliga fyra läromedel. Övriga 

författarskap vars originaltexter förekommer i samtliga fyra läromedel är, med antal 

omnämnanden inom parentes: Strindberg (33), Dante (18), Moberg (14) och Södergran (13). 

Vidare är det tolv författarskap som förekommer i samtliga fyra läromedel med originaltext i 

tre av dessa fyra: Homeros (52), Mary Shelley (26), Lagerlöf (25), Dickens (20), Goethe (20), 

Boye (18), Defoe (16), Euripides (10), Percy Bysshe Shelley (7), Lagerkvist (6), Ekelöf (5) 

och den heliga Birgitta (4). Se bilaga 1 för hela listan. 

När det gäller kategoriseringen av författarskapen var 51 manliga och 15 kvinnliga. I fråga 

om författarnas geografiska härkomst var även på denna lista samtliga att betrakta som 

västerländska. Endast 2 av namnen är nu levande och hela 64 är döda. Antalet ej nu levande 

västerländska män var 50 vilket innebar ca 76 %. Här finns alltså en tydlig övervikt i samtliga 

tre kategorier.  

5.3 Jämförelse mellan de två listorna 

I dessa två kanonlistor finns det alltså uppenbara skillnader. Först och främst kan det vara värt 

att nämna att det är betydligt fler författare som omnämns i läromedel än som förekommer på 

litteraturlistor vilket är fullt naturligt eftersom en boks närvaro på en litteraturlista innebär att 

den ska läsas, oftast i sin helhet, medan i ett läromedel kan ett verk nämnas eller behandlas i 

form av ett kort utdrag från en originaltext, det vill säga uppta betydligt mindre tid och plats. 

Linnéuniversitet var det lärosäte vars listor hade flest författare, sammanlagt 114 namn. 

Läromedlet med minst antal namn var Språket och berättelsen där 142 författarskap var 

omnämnda vilket ger en liten fingervisning. 

När man istället betraktar de två sammanställda listorna kan man bland annat se att 

romanförfattare förekommer i betydligt högre utsträckning än renodlade poeter och 

novellförfattare i universitetslistan. Bland de författarskap som förekommer på fem, sex eller 

sju lärosätens litteraturlistor, det vill säga uppfyller de kriterier som denna uppsats ställt upp 

för att vara med i den del av tabell 3 som kallas universitetskanon, finns det ingen som är 

känd endast eller i första hand som lyriker. En förklaring till detta kan fås genom att se på 

exempelvis litteraturlistan från Göteborgs universitet för kursen Svenska 1 för 

gymnasielärare, gällande från vårterminen 2019 och framåt, där det framgår att "ett urval av 
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sagor och noveller (kopia)" (Göteborgs universitet 2018a) tillkommer utöver de verk som 

fanns med på listan. Detta går även att se i kursplaner från Lunds universitet där det förklaras 

att ”dessutom tillkommer dikter, noveller och annat material som delas ut under kursens 

gång” (Lunds universitet 2018a). På Linnéuniversitetet nämns på samtliga litteraturkurser att 

det tillkommer ca 100–200 sidor skönlitterärt material som tillhandahålls av institutionen. 

Liknande formuleringar förkommer även i fler litteraturlistor. 

 

Tabell 3. En jämförelse mellan universitets- och gymnasiekanon. Fetmarkerade är de namn 

som förekommer på båda listor. 
Universitetskanon Gymnasiekanon 

Författare eller verk Antal listor 
Lagerlöf 7 
Dante 6 
Euripides 6 
Goethe 6 
Homeros 6 
Shakespeare 6 
Strindberg 6 
Almqvist 5 
Benedictsson 5 
Cervantes 5 
Flaubert 5 
Ibsen 5 
Joyce 5 
Kafka 5 
Khemiri 5 
Martinson 5 
Salinger 5 
Söderberg 5 

 

Författare eller verk Omnämnanden 
Homeros 52 
Strindberg 33 
Shakespeare 32 
Shelley 26 
Lagerlöf 25 
Bibeln 22 
Aristoteles 21 
Dickens 20 
Goethe 20 
Rousseau 20 
Boye 18 
Dante 18 
Platon 17 
Cervantes 16 
Defoe 16 
Dostojevskij 16 
Ibsen 15 
Kafka 15 

 

 

I jämförelse med litteraturlistorna från högskolorna och universiteten där lyriker och poeter 

förekom mindre ofta än romanförfattare kan man i läromedlen ana en motsatt tendens. Det är 

betydligt enklare att infoga en originaltext i form av en dikt än ett utdrag ur en roman eller 

novell i ett läromedel; en dikt behöver inte uppta mer än en halv sidas plats. Detta innebär att 

medan universitetslistorna kan sägas förfördela poeter och diktare råder här ett till viss del 

omvänt förhållande. Denna tendens syns dock främst i förekomsten av originaltexter och har 

inte lyckats bryta igenom till den grad att skillnaden går att se i tabell 3 där alla som finns 

med på minst fem lärosätens litteraturlistor är infogade samt de 18 mest omnämnda 

författarna i läromedlen. Sammanfattningsvis kan man se att det är hälften av författarna som 

återkommer i båda listorna. Utifrån dessa namn skulle man kunna sammanställa en kanon 

med ännu tydligare kriterier, det vill säga en lista över de namn som framträder starkast i 



 

22 

såväl universitets- som gymnasielistan. Dessa namn är i tabell 3 markerade med fet stil för att 

kunna urskiljas tydligare. 

Det finns också enskilda författarskap som träder fram i väldigt olika hög grad i de två 

listorna. På universitetslistan är Salinger ett vanligt förekommande namn. I de fyra 

läromedlen omnämns han endast en gång och det i Digilär bland dess omfattande 399 

författarnamn. Motsatta exempel är de namn på gymnasielistan som kan sägas stå närmre 

filosofin än litteraturen. För såväl Platon som för Aristoteles och Rousseau finns de med högt 

upp på gymnasielistan men förekommer endast på ett, och dessutom samma, lärosätes lista, 

nämligen Mälardalens högskola. Det författarnamn som överlag utmärker sig tydligast är 

Khemiri som det enda nu levande namnet på de två toppar av listorna som visas i tabell 3. 

Trots att han vid skrivandet av denna uppsats fortfarande skulle kunna benämnas som en 

relativt ung och modern författare har han redan lyckats ta sig in på den här listan. 

 

Tabell 4. Andelen manliga respektive kvinnliga, västliga respektive icke-västliga, levande 

respektive ej nu levande författarskap i de två listorna.  
  Universitetslistan Gymnasielistan 

Kön Män 

Kvinnor 
 

64 % 

36 % 
 

77 % 

23 % 
 

Ursprung Västerländska 

Icke-

västerländska 
 

100 % 

0 % 
 

100 % 

0 % 
 

Levande Nu levande 

Ej nu levande 
 

24 % 

76 % 
 

3 % 

97 % 
 

 

I tabell 4 kan man se hur fördelningen män respektive kvinnor, västliga respektive icke-

västliga författare och döda respektive levande författare ser ut i de två listorna. Målet med 

denna lista var dessutom att se hur många som sammanfaller i den kategori som kanonkritiker 

ofta kallar för ”döda vita män” och som de menar utgör en dominerande del av kanon. I 

universitetslistan utgjorde denna kombinerade kategori 58 % och i gymnasielistan den 

betydligt högre andelen 76 %. 
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6. Analys 

Efter vad som framkommit i resultatdelen kan man tveklöst slå fast att det finns en tydlig 

likriktning i den litteratur som blivande ämneslärare får ta del av men också i den som 

förekommer i gymnasieskolans läromedel. Visserligen var det endast ett författarskap, Selma 

Lagerlöf, som var med på var och en av de sju lärosätenas litteraturlistor, men när man ser till 

antalet författarskap som förekom sex och fem gånger samt ställer dessa mot de vanligast 

förekommande författarskapen i gymnasieskolans läromedel är enhetligheten ett faktum som 

gör det rimligt att tala om det utifrån begreppet kanon. 

Samtidigt kan denna indelning och de kriterier som satts upp för respektive lista ses som 

delvis missvisande då det kan vara rent praktiska faktorer som ligger bakom att ett 

författarskap nämns fyra istället för fem gånger, exempelvis de novell- och poesikompendium 

som nämndes tidigare som kan innebära att författares och framför allt lyrikers namn inte 

skrivs ut och därmed hamnar utanför listan. Således bör det understrykas att listorna i tabell 3 

inte med helt vattentäta skott avskiljer kanoniska författarskap från icke-kanoniska. Däremot 

går det utan tvekan att utifrån denna sammanställning få en tydlig fingervisning om vilka 

författarskap som betraktas som viktigast eller, för att använda Skolverkets (2011a) 

formulering, centrala.  

6.1 En traditionell eller öppnad kanon? 

Jonas Hassen Khemiris närvaro på fem av sju universitetslistor blir tveklöst det författarskap 

på de två listorna som tydligast sticker ut. Född 1978 är han inte ens nära att nå upp till 

Blooms (2000:579) kanoniska kriterium om att ett författarskaps livsduglighet först kan 

bedömas två generationer efter författaren i fråga har avlidit. Just därför är det 

anmärkningsvärt att han finns med på listan, inte minst med tanke på hur mycket äldre övriga 

namn är och det kan tolkas som ett stort erkännande att han lyckas bryta sig ur sin samtid och 

ta plats bland de mest lästa författarna på ämneslärarutbildningen i svenska. Samtidigt återstår 

det att se hur hans författarskap kommer att bedömas om några generationer. Det kan anses 

vara en sliten klyscha, men i detta sällskap bör Khemiri förstås som det undantag som 

bekräftar regeln. För den absoluta majoriteten av övriga namn har åtminstone ett århundrade, 

och i många fall betydligt mer tid än så, passerat sedan deras sista verk publicerades. 
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Den enklaste jämförelsen att göra med den teoretiska bakgrunden är den rent kvantitativa, 

det vill säga att jämföra Blooms 28 namn, se tabell 1, med de 9 namn, se fetmarkerade i tabell 

3, som förekommer på både universitets- och gymnasielistan. Fem namn är gemensamma: 

Shakespeare, Dante, Goethe, Ibsen och Kafka. Eftersom två av de ytterligare fyra namnen 

från resultatet är svenska (Lagerlöf och Strindberg) kan man ha en större förståelse för att 

dessa inte finns med i Blooms lista som är övergripande västerländsk. Att svenska 

författarskap tar större plats i de svenska listorna är dock fullt naturligt. Om vi för 

jämförelsens skull plockar bort dessa finns fem av sju namn med på Blooms lista och därmed 

finns det en rimlighet i att beskriva denna svenska kanon som om inte starkt påverkad så 

väldigt lik den som Bloom har ställt upp. 

Även om Lundahl (2009:49) ansåg att jämlikhetsmåttstocken var bristfällig finns det 

poänger att göra utifrån just ett sådant mätinstrument. På såväl universitets- som 

gymnasielistorna var den döde västerländske mannen en dominerande figur som utgjorde 58 

respektive 76 % av de vanligast återkommande författarskapen. Således är det fortfarande så 

att den traditionellt dominerande ”vite mannen” utgör en stor del av den litteratur som lyfts 

fram i framför allt gymnasieskolan men även inom universitetsutbildningen. Av historiska 

skäl finns det en naturlig förklaring till detta bara genom att se på vilka som historiskt har fått 

lära sig och uppmuntrats att skriva. Sett i ljuset av Lundahls (2009:48) ståndpunkt att vita 

mäns intressen inte längre kan få styra samhällets utveckling så är deras höga representation i 

dessa listor rimligen att betrakta som problematisk utifrån ett kanonkritiskt perspektiv.  

Författarskap från exempelvis Afrika, Sydamerika och Asien är helt frånvarande bland de 

namn som återkommer på flera listor och i flera läromedel. 

Följaktligen ser det ut som att dessa listors tydliga likriktning inbjuder till påtaglig kritik 

från dem som förespråkar ett öppnande av kanon. Samtidigt finns det vissa förbehåll som bör 

nämnas och som visar på lägets komplexitet. Vi vet inte på vilket sätt man läser de här 

författarna. Kanske applicerar man ett tydligt kanonkritiskt perspektiv som gör att läsningen 

och diskussionerna i praktiken innebär ett öppnande av kanon. Genom att däremot endast 

studera de explicita listorna blir det svårt att argumentera för att den svenska kanon är öppen. 

Om vi studerar de kanoniska egenskaper som Bloom diskuterar i Den västerländska kanon är 

en av dessa att ett verk eller författarskap har visat sig ha livsduglighet, vilket bör tolkas som 

att de fortfarande läses långt efter dess publicering (Bloom 2000:579). Då en sådan syn är 

överensstämmande med de namn som förekommer på listorna, bortsett undantaget Khemiri, 

behöver man också föra in att vi befinner oss i ett skede där många nyare verk och 

författarskap av rent tidsmässiga skäl ännu inte har kunnat visa om de når upp till denna 
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kvalitet eller inte. Kanske blir en mer öppnad kanon ett givet resultat efter att detta mer 

kritiska perspektiv fått råda i några decennier och de ledord om exempelvis mångfald som 

finns i ämnes- och kursplaner också påverkar kanon. Däremot är det otvetydigt så att 

resultatet av denna uppsats visar att den kanon som framkommer i gymnasieskolans 

läromedel i svenska och på ämneslärarutbildningen i samma ämne måste beskrivas som 

traditionell. 

6.2 Styrdokumenten 

En vidare fråga när man kan se uppsatsens resultat är hur det förhåller sig till skolans 

styrdokument och framför allt svenskämnets kurs- och ämnesplaner i gymnasieskolan. 

Eleverna ska enligt ämnesplanen få utveckla ”kunskaper om centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk och författarskap” (Skolverket, 2011a). Författarna av 

läromedlen har självfallet haft ämnes- och kursplanerna som utgångspunkt i sitt arbete med att 

skapa de olika böckerna. Således bör de författarskap som lyfts fram mest frekvent i dessa 

förstås som själva kärnan av vad läromedelsförfattarna har tolkat som de centrala 

författarskapen. 

Analysen av listorna visar att det trots Skolverkets (2011a) vaga formuleringar som inte 

explicit skriver ut vilka författarskap eller verk som ska läsas råder en tydlig enhetlighet 

mellan såväl läromedelsförfattare som mellan olika svenska lärosäten om vilken litteratur de 

anser att gymnasieeleverna respektive blivande gymnasielärare ska läsa. En vidare fråga blir 

om de vaga formuleringarna är tillräckliga för att lärare ska veta vilka författarskap de ska 

arbeta med eller om de vaga formuleringarna snarare hade som mål att skapa en mer öppen 

kanon och i så fall har misslyckats då likriktningen är påtaglig. 

Genom att återkoppla till formuleringar som ”kunskaper om centrala och internationella 

verk och författarskap” och ”Skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män, från olika 

tider och kulturer” (Skolverket 2011a) ser vi de två intentionerna. Dels fokuset på det centrala 

och dels ett mångfaldsfokus där man bör läsa såväl kvinnliga som manliga författare från 

olika kulturer och i olika tider. Kategoriseringen av författarskapen visar att urvalet, framför 

allt i läromedlen, visar på en tydlig dragning åt just de centrala författarskapen medan 

mångfalden får stå tillbaka. På ämneslärarutbildningens kurser var det lite mer jämställt i 

frågan om manliga respektive kvinnliga författarskap medan icke-västerländska författare var 

lika frånvarande där som i läromedlen. 
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7. Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att visa om det föreligger en sådan likriktning inom det 

urval av skönlitteratur som sker på ämneslärarutbildningen och bland läromedelsförfattarna 

inom gymnasieskolans svenskämne att man kan tala om en kanon. Om en sådan likriktning 

förekom var syftet vidare att se vilka eventuella skillnader det fanns mellan de två listorna och 

se på vilket sätt en sådan kanon kan beskrivas. Analysen ovan visar att det är tydligt att 

likriktningen är såpass tydlig att det går att tala om en kanon som främst består av äldre tiders 

författare och därmed skulle beskrivas som traditionell snarare än inkluderande eller öppnad. 

7.1 Begreppet kanon och den politiska debatten 

I relation till den politiska debatten i Sverige kan man anta att såväl Bloom som Lundahl hade 

problematiserat dess grundläggande språkbruk. Läser man ett svenskt debattinlägg i frågan 

(exempelvis Wikström 2006, Skogstad 2019) verkar kanon definieras som just en lista över 

litteratur som bör läsas. Även om Bloom och Lundahl står långt ifrån varandra är det i deras 

texter tydligt att själva listan inte är det som är kanon. I Lundahls fall beskrivs begreppet som 

ett ständigt föränderligt idékomplex av vilket följer att ett skapande av en lista direkt skulle 

omvandla det till något statiskt och oföränderligt. I Blooms fall skulle man kunna beskriva det 

som en tidslinje över författarskap som influerats av varandra och kan läsas som kommentarer 

på varandra. Bloom är dock inte den som skapar en kanon – han försöker genom sin bok måla 

upp denna tidslinje över författarskap som verkar intertextuellt med varandra. Därmed kan 

man inte utesluta att Blooms bok påverkat förståelsen för hans idé om begreppet negativt och 

att hans bok rent praktiskt kan fungera som exakt en sådan kanon han själv vänder sig emot. 

Bloom eller Lundahl skulle med den svenska debatten som bakgrund varken kunna beskrivas 

som kanonförespråkare eller kanonmotståndare eftersom de båda antagligen skulle vara 

överens i frågan om att kanon i sig inte är något man kan vara för eller emot. Kanon är bara 

någonting som är. Detta oavsett om man uppskattar dess utformning och kriterier eller ej och 

oavsett om man upprättar en karta över den eller ej. 

En relevant fråga är vad uppsatsens resultat kan tänkas säga i relation till den vidare 

politiska debatten. Min analys är att kanonförespråkarna inte hade varit särskilt missnöjda när 

de fick se vilka författarskap som lyfts fram tydligast i såväl läromedlen som i 

ämneslärarutbildningen. Genom att utgå från vad Wikström (2006) lyfter fram i den 
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debattartikel som kan sägas vara debattens startskott skulle hon måhända vilja ha ett lite större 

fokus på just de svenska författarskapen då de namn hon lyfter fram är Lagerlöf, Moberg 

Tranströmer och Ekman. Samtidigt ser jag det som ett fullt rimligt antagande att hennes 

önskan stämmer väl överens med den röda tråd som går att se i resultatet där det är ett mer 

traditionellt urval av författare som tydligast träder fram. 

Kanonkritikerna å andra sidan hade antagligen inte varit särskilt nöjda med resultatet av 

denna uppsats. Vad gäller ämnes- och kursplanernas skrivelser finns på ytan ingen anledning 

för dem att vara missnöjda. Där finns alla möjligheter för lärarna att öppna upp kanon och 

plocka fram så gott som valfri litteratur. Framför allt är det en stor förändring som skett 

jämfört med första halvan av 1900-talet som Brink (1992) undersöker då lärarnas möjlighet 

att välja litteratur var tydligt begränsad. I dagens läromedel och till stor del också i 

ämneslärarutbildningens litteraturlistor går det dock att se hur dragningen mot den punkt som 

lyfter fram "centrala verk och författarskap" (Skolverket 2011a) är tydligare än ett fokus på 

mångfald, något som de flesta kanonkritiker rimligen betraktar som problematiskt. För lärare 

kan denna kunskap om hur svenskämnets kursplaner pekar ut två olika riktningar, fokus på 

centrala verk kontra fokus på mångfald, vilket i läromedlen sedermera innebär ett tydligt 

fokus på det förstnämnda vara viktig information att bära med sig i sin undervisning och i sina 

avväganden gällande vilket stoff man arbetar med. 

Är det egentligen så att kanonförespråkarna odlar en falsk bild av vilken litteratur som 

faktiskt läses i skolan? Utifrån detta resultat kan det vara lockande att svara ja på en sådan 

fråga, men ämnet är betydligt mer komplicerat än så. Samtidigt konvergerar 

kanonförespråkarnas oro för vad som läses i skolan med Blooms bestämda uppfattning om 

den klassiska litteraturkritikens nära förestående död – så detta är onekligen en fråga som är 

aktuell på flera plan och i flera delar av åtminstone västvärlden. Genom att endast utgå från 

denna uppsats resultat kan man dock avfärda det politiska förslaget om att införa en kanon 

eftersom en tydlig sådan redan finns, om än inte en officiell lista. Utifrån detta perspektiv 

hade det i själva verket varit mer rimligt om det var kanonkritikerna som på den politiska 

arenan krävde tydligare styrning av vad som läses i skolan och krävde att kanon öppnades upp 

på ett tydligare sätt för att inkludera den typ av verk de menar tidigare varit, och kanske 

fortfarande är, förbisedda. En mer trolig förklaring för kanonförespråkarnas ängslan kan vara 

att gräva i det som Persson (2007) kallar för den kulturella vändningen. 

Persson (2007) välkomnar det vidgade textbegreppet som fanns med i gymnasiets läroplan 

från 94 och anser att skolan bör ställa sig positiv till att i litteraturundervisningen vara öppen 

för de kulturella uttryck som under de senaste decennierna successivt kommit att utmana 
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bokens status. Just denna utveckling kan vara det som sätter fingret på vad 

kanonförespråkarnas argumentation är grundad i. Då boken har förlorat sin ställning och 

läroplanerna blivit vaga sett till vilken litteratur som ska utgöra skolans svenskämne ser man 

ett behov av att svart på vitt sätta en slags standard över klassiska verk som alla elever ska ta 

del av. Kanske känner de igen sig i Blooms klagosång över att läsandets tidsåldrar närmar sig 

sin slutstation och nu ser ut att ersättas av ”en nästan helt oral och visuell kultur” (Bloom 

2000:575). Samtidigt är den kulturella vändningen och dess konsekvenser för såväl skolan i 

allmänhet som för litteraturstudier i synnerhet mångfacetterade och svåranalyserade. För 

vidare läsning i ämnet rekommenderas Persson (2007). 

7.2 Vidare forskning 

Uppsatsens resultat ger anledning att återknyta till Brinks (1992) två begrepp, deskriptiv och 

normativ kanon, och hur dessa förhåller sig till resultatet. Först och främst är det tydligt att 

listan över lärosätenas litteraturlistor utgör en deskriptiv kanon. Den litteraturen och de 

författarskapen är den som läses i kurserna. Gymnasiets eller läromedlens kanon är istället en 

normativ kanon – alltså en lista över vad man bör läsa eller vilka författarskap man bör känna 

till och veta något om. Hur man förhåller sig till läromedel är helt och hållet upp till den 

enskilde läraren att avgöra. Vissa arbetar alltid utifrån ett läromedel, andra plockar ut de delar 

de tycker är lämpliga och det finns de lärare som inte använder läromedel alls. Därmed 

erbjuder inte undersökningen av läromedlen belägg för exakt vilka texter som används i 

undervisningssituationer i gymnasieskolans svenskämne även om det är ett rimligt antagande 

att läromedlen åtminstone delvis används av en relativt stor del av lärarkåren. 

Det kan diskuteras om man på grund av detta jämför äpplen och päron när man ställer de 

två listorna mot varandra – å andra sidan kan man också genom resultatet uppfatta att den 

deskriptiva högskolelistan är mycket lik den normativa gymnasielistan och utifrån det dra 

slutsatsen att den norm som läromedlen skriver fram ligger relativt nära det urval som sker i 

den praktiska undervisningssituationen på universitet och högskolor. 

Förslag till vidare forskning i relation till denna uppsats ämne kan därmed vara att 

undersöka i vilken utsträckning det finns en likriktning bland lärares urval som gör det 

relevant att tala om en rådande deskriptiv kanon i gymnasieskolans undervisning och se i 

vilken utsträckning denna liknar läromedlens normativa och lärosätenas deskriptiva. 

Svårigheten här är att nå ett resultat med generaliserbarhet då man troligtvis behöver använda 

en kvalitativ metod eller arbeta med ett mycket omfattande material. Andra uppslag denna 
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uppsats resultat erbjuder är att undersöka eventuella skillnader mellan 

ämneslärarutbildningens litteraturlistor och de rent litteraturvetenskapliga kurserna för att 

först och främst identifiera ifall det finns några skillnader och därutöver vilka dessa skillnader 

är och hur de kan tänkas motiveras. Slutligen finns det också möjlighet att undersöka samma 

sak som den här uppsatsen gör men att ta ett ännu vidare grepp när det gäller materialets 

omfattning och faktiskt samla in samtliga litteraturlistor från samtliga ämneslärarutbildningar 

och kontakta ansvariga personer för att få tag i de skönlitterära verk och kompendier 

innehållande de noveller och den poesi som läses. 
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8. Sammanfattning 

Denna uppsats visar vilka författarskap som dominerar vad gäller förekomsten på 

litteraturlistor från sju högskolor och universitet och framställningen i fyra läromedel i 

svenska för gymnasieskolan. Om det finns en likriktning i urvalen av författarskap kan det 

vara möjligt att tala om det som en kanon och en diskussion förs kring vilken typ av kanon det 

i så fall rör sig om samt vilka skillnader det finns i den litteratur som lyfts fram i 

litteraturlistorna kontra läromedlen. 

I forskningsöversikten presenteras Brinks (1992) avhandling om kanons existens i svensk 

gymnasieskola under första halvan av 1900-talet, essäer från antologin Kanon ifrågasatt 

(2009), Perssons (2007) bok om varför man ska läsa litteratur i skolan idag samt ett antal 

examensarbeten som tangerar den här uppsatsens ämne. 

Uppsatsens teoretiska bakgrund består av tre delar. Den första skulle kunna beskrivas som 

en mer traditionell kanon representerat av den amerikanske litteraturvetaren Harold Bloom 

(2000) och hans bok Den västerländska kanon. Den andra delen är ett kanonkritiskt 

perspektiv representerat av Mikela Lundahl (2009) som är en av redaktörerna för antologin 

Kanon ifrågasatt. Detta perspektiv vill se en medvetenhet kring vad dagens kanon 

representerar och att man försöker öppna upp den och inkludera tidigare utesluten litteratur. 

Slutligen inkluderas även i denna del vad gymnasieskolans ämnes- och kursplaner säger om 

litteraturundervisningen och vilka skrivelser lärare behöver förhålla sig till. 

Materialet för uppsatsen består av fyra läromedel i gymnasieskolans svenskämne och sju 

svenska universitets och högskolors litteraturlistor i de litteraturkurser som blivande 

ämneslärare i svenska läser. På detta material appliceras en kvantitativ metod som innebar att 

varje gång ett författarskap nämns noteras det och således fick jag fram vilka som 

förekommer oftast i de två materialen. I läromedlen räknas utöver omnämnanden också i 

vilken utsträckning originaltexter var infogade i böckerna. Dessutom kategoriserades de cirka 

60 mest omnämnda författarskapen på respektive lista utifrån tre kategorier: om de var män 

eller kvinnor, västerländska eller icke-västerländska och nu levande eller ej nu levande. 

Resultatet visar en tydlig likriktning mellan såväl de olika universiteten som mellan 

universitetens listor och de läromedel som skrivits för undervisning i gymnasieskolan. Vad 

gäller kategoriseringen var det i båda listorna samtliga författarskap västerländska. En 

majoritet på båda listor var dessutom ej nu levande män: 55 % från högskolelistan och ca 74 

% från gymnasielistan. 
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I analysdelen av uppsatsen ställs den teoretiska bakgrunden mot resultatdelen och här 

presenteras belägg för att den kanon som framträder i materialet är traditionell snarare än 

inkluderande. Därutöver analyseras kanon i relation till svenskämnets kurs- och ämnesplaner. 

I den avslutande diskussionsdelen placeras uppsatsens resultat i relation till den 

kanondebatt som initierades i Sverige 2006 och som fått nytt liv igen under andra halvan av 

2010-talet. I denna del förs resonemang om att de som vill se en officiell svensk kanon inte 

borde ha anledning att vara missnöjda över den litteratur som framkommer i läromedel och på 

litteraturlistor utan att deras oro snarare grundas i litteraturens allt mindre självklara roll och 

status i samhället. Dessutom görs en didaktisk koppling till svenskämnets kursplaner.  

Slutligen ges ett antal uppslag till vidare forskning utifrån de riktningar som denna uppsats 

resultat kan tänkas peka ut. 
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aldrig tårar utan handskar 
6 1 av 1 1 

Heidenstam, Verner von Vallfart och vandringsår, Karolinerna, Nya dikter, 
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Khemiri, Jonas Hassen Ett öga rött, Montecore: en unik tiger 6 1 av 1 DL 
Lagerkvist, Pär  Ångest, Himlens hemlighet, Den fordringsfulla gästen, 
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Allende, Isabel Andarnas hus 3 1 av 2 2 
Baudelaire, Charles Spleen, Berusa dig, Det ondas blommor 3 2 av 3 3 
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Locke, John  3  3 
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Marx, Karl Das kapital, Det kommunistiska manifestet 3  3 
Maupassant, Guy de Fettpärlan 3  3 
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Munro, Alice Kalkonsäsongen, Nära hem, För mycket lycka 3  2 
Niemi, Mikael Populärmusik från Vittula 3 1 av 1 DL 
Nietzsche, Friedrich Den glada vetenskapen, Så talade Zarathustra  3 1 av 3 3 
Oates, Joyce Carol (3) Mörkt vatten, Blonde 3  DL 
Palm, Göran Experiment i enkelhet, Ett år på LM 3  DL 
Plath, Sylvia Glaskupan, Ariel 3 1 av 1 S&B 
Pound, Ezra  3 1 av 2 2 
Racine, Jean Andromake, Faidra 3 1 av 3 3 
Radcliffe, Ann Udolphos mysterier, Adeline eller skogsromanen 3  DL 
Remarque, Erich Maria På västfronten intet nytt 3 1 av 2 2 
Runeberg, Johan Ludvig Den försmådda 3 1 av 1 DL 
Schiefauer, Jessica Pojkarna 3 1 av 2 2 
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Ekman, Kerstin Guds barmhärtighet 2  DL 
Engels, Friedrich Kommunistiska manifestet 2  2 
Engvall, Caroline  14 år till salu 2  DL 
Faulkner, William En ros för Emily 2 1 av 1 S&B 
Fielding, Helen Bridget Jones dagbok 2  2 
Flygare-Carlén, Emilie Rosen på tistelön 2 1 av 2 2 
Frank, Anne  Anne Franks dagbok 2  DL 
Gogol, Nikolaj Kappan, Näsan, Revisorn, Döda själar 2  2 
Gorkij, Maksim  2  2 
Grass, Günter Blecktrumman 2  2 
Hoeg, Peter Fröken Smillas känsla för snö 2  DL 
Holberg, Ludvig Jeppe paa bjerget, Erasmus Montanus 2  DL 
Jansson, Tove Pappan och havet, Sent i midsommar 2  2 
Jonasson, Jonas Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 

försvann 
2  DL 

Jung, Carl Gustav  2  DL 
Kallifatides, Theodor Herakles 2  2 
Karlfeldt, Erik Axel Vildmarks- och kärleksvisor, Fridolins visor, Fridolins 

lustgård, Hösthorn, Dina ögon äro eldar 
2 2 av 2 2 

Kerouac, Jack På drift 2 1 av 1 DL 
Larsson, Åsa  2  DL 
Lawrence, D.H. Lady Chatterleys älskare, Söner och älskande, 

Regnbågen, Kvinnor som älskar 
2 1 av 1 ST 

Levi, Primo Är detta en människa? 2 1 av 1 FL 
Lugn, Kristina  2  DL 
Machiavelli, Niccolò Fursten 2 1 av 2 2 
Macpherson, James Ossians sånger 2 1 av 1 DL 
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Marinetti, Filippo Tommaso Futurismens grundläggning och manifest, Det 
futuristiska manifestet 

2  2 

Marklund, Liza Gömda 2  DL 
Martin, George R.R. Kampen om järntronen 2 1 av 1 DL 
Neidestam, Lina Glad Zommar 2 1 av 1 DL 
Nilsson, Johanna Hon går genom tavlan, ut ur bilden, Jag är 

leopardpojkens dotter 
2  DL 

Osten, Suzanne  2  DL 
Palahniuk, Chuck Fight Club 2  DL 
Polidori, John Vampyren 2  DL 
Rydberg, Viktor Singoalla 2 1 av 1 DL 
Schlegel, Friedrich Athenäum 2 1 av 2 2 
Shikibu, Murasaki Berättelsen om Genji 2  2 
Stein, Gertrude Alice B Toklas självbiografi 2 1 av 2 2 
Sturlasson, Snorre Den yngre Eddan / Snorres Edda 2  2 
Sundström, Gun-Britt Maken 2  DL 
Sveland, Maria Bitterfittan 2  DL 
Swedenborg, Emanuel  2  ST 
Thorvall, Kerstin Det mest förbjudna 2  DL 
Thydell, Johanna  I taket lyser stjärnorna 2  DL 
Tranströmer, Tomas Sorgegondolen: dikter, Haiku, C-dur 2 2 av 2 2 
Vargas Llosa, Mario  2  2 
Ventadour Bernard de Min själ är rusig 2 2 av 2 2 
Vreeswijk, Cornelis  2  2 
Wilde, Oscar Dorian Grays porträtt 2  DL 
Wägner, Elin Pennskaftet 2  2 
 Advokaten Pathelin 1  ST 
 Antika romerska myter 1  DL 
 Balladen om Ebbe Skammelsson 1  DL 
 Brev från fronterna 1 1 av 1 DL 
 Dalalagen 1 1 av 1 ST 
 Didriksagan 1  DL 
 Egil Skallagrimssons saga 1  ST 
 Grette Asmudssons saga 1  DL 
 Gunnlaug Ormstungas saga 1  DL 
 Hildebrandsången 1  DL 
 Koranen  1  ST 
 Korven 1 1 av 1 DL 
 Landnámabok  1  ST 
 Läsebok för folkskolan 1 1 av 1 ST 
 Mahabhárata 1  DL 
 Ramayana 1  DL 
 Rigveda 1 1 av 1 DL 
 Rävromanen 1  DL 
 Sankt Staffans visa 1  DL 
 Shi jing 1  DL 
 Snövit 1  DL 
 Somalisk dikt 1 Ja DL 
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 Tre små grisar 1  DL 
 Varulven medeltida ballad 1 Ja DL 
 Virelai * 1 Ja ST 
 Äldre västgötalagen  1  ST 
Abélard L  1  ST 
Adamov, Arthur L  1  ST 
Afzelius, Björn  1  DL 
Albee, Edward   1  ST 
Alfvén, Inger Dotter till en dotter 1  DL 
Alkaios  1  DL 
Alling, Morgan Kriget är slut 1  DL 
Ambjörnsson, Fanny & Siri Uppror pågår – feminister i tre generationer 1  DL 
Andersson, Claes  1  DL 
Andersson, Dan Heldagskväll i Timmerkojan, Kolarhistorier, 

Kolvaktarens visor, Svarta ballader, Omkring tiggarn 
från Luossa 

1 Ja DL 

Apollinaire, Guillaume  1  S&B 
Aragon, Louis  Persienner 1 Ja ST 
Archilochos  1  DL 
Ariosto, Ludovico Den rasande Roland 1  DL 
Arnman, Anna* Skräck som terapi och frälsning 1 Ja DL 
Arrabal, Fernando   1  ST 
Asaad, Arkan Stjärnlösa nätter 1 Ja DL 
Asbjörnsen, P.C. & Moe, Jörgen Norske folkeeventyr 1  DL 
Assis, Machado de Vansinnesläkaren 1 Ja FL 
Atterbom, Per Daniel Amadeus  1  ST 
Atwood, Margaret Oryx och Crake 1  FL 
Avallone, Silvia Stål 1  FL 
Averroës L  1  ST 
Bachtin, Michail L  1 Citat ST 
Backman, Fredrik En man som heter Ove 1  DL 
Battista Alberti, Leon   1 1 av 1 ST 
Beckford, William  Vathek 1  ST 
Bédier, Joseph Romanen om Tristan och Isolde 1 1 av 1 DL 
Bentham, Jeremy   1  S&B 
Bingen, Hildegard av  1  DL 
Bjørnstjerne Bjørnson En fallit 1  DL 
Blanche, August  Ett resande teatersällskap 1  ST 
Boije af Gennäs, Louise Stjärnor utan svindel 1  DL 
Bordwell, David & Thompson, 
Kristin* 

Film Art: An Introcution 1 Ja DL 

Borges, Jorge Luis Biblioteket i Babel 1  FL 
Brantenberg, Gerd Egalias döttrar 1  DL 
Brecht, Bertold  1  DL 
Brunk Holmqvist, Karin Potensgivarna 1  DL 
Brögger, Suzanne Creme Fraiche 1  DL 
Burljuk, David En örfil åt den offentliga smaken 1  DL 
Cabestahn, Guilhem de  1 1 av 1 ST 



 

46 

Cambry, Jacques Voyage dans le Finistère  1  DL 
Campanella, Tomasso  Solstaten 1 1 av 1 ST 
Capote, Truman Med kallt blod 1  DL 
Chacón, Daniel Godoy lever 1  FL 
Chandler, Raymond  1  DL 
Chiziane, Paulina Kärlekens ärr 1 1 av 1 S&B 
Chlebnikov, Velemir En örfil åt den offentliga smaken 1  DL 
Coelho, Paolo Alkemisten 1  DL 
Comte, Augustine  1  DL 
Corneille, Pierre  Le Cid 1  ST 
Curman, Peter Skriv 1 1 av 1 DL 
D'Holbach   1  ST 
Dangarembgas, Tsitsi Rotlös 1 1 av 1 FL 
Darrieussecq, Marie  Suggestioner 1  FL 
Diktonius, Elmer  1  DL 
Djuric, Rajko Utan hus utan grav 1 1 av 1 DL 
Doggelito, Dogge Passa micken 1 1 av 1 DL 
Douassot  1  DL 
Douglas, Lord Alfred Två kärlekar 1 1 av 1 DL 
Durrell, Lawrence  1  DL 
Dylan, Bob  1  DL 
Eddings, David Sagan om Belgarion 1  DL 
Ehrenberg, Maria Bland hondjävlar och bitterfittor 1  DL 
Ekdahl, Lisa Dom band som binder mig 1 1 av 1 DL 
Ekelöf, Maja Rapport från en skurhink 1  DL 
Ellervik, Ulf* Kärlekens kemi 1 1 av 1 DL 
Ellroy, James  1  DL 
Emerson, Ralph Waldo  1  S&B 
Engdahl, Horace  1 1 av 1 ST 
Enheduanna Inannas uppföljelse 1 1 av 1 DL 
Enquist, Per-Olov Legionärerna 1  DL 
Erasmus av Rotterdam L Nya Testamentet (översättning), Till dårskapens lov 1  ST 
Ernsjöö Rappe, Tinni Skriet från kärnfamiljen 1  DL 
Ferlin, Nils  1  DL 
Fo, Dario Anarkisten som slängdes ut genom ett fönster genom ett 

misstag, Vi betalar inte! Vi betalar inte! 
1 1 av 1 ST 

Fonesca, Isabel Begrav mig stående: zigenarna och deras resa 1  DL 
Fontaine, Jean de la Fabler 1  FL 
French, Marilyn Kvinnorummet 1  DL 
Fuentes, Carlos  1  FL 
Gaiman, Neil  1  DL 
Garland, Alex Beach 1 1 av 1 DL 
Garpe, Margarete & Osten, Suzanne Jag är blott en fimp 1 1 av 1 DL 
Gavalda, Anna Tillsammans är man mindre ensam 1  DL 
Genet, Jean  1  ST 
Gibson, William Neuromancer 1  DL 
Gluck Orfeus och Eurydike 1  ST 
Green, John Förr eller senare exploderar jag 1  DL 
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Gripe, Maria Tordyveln flyger i skymningen, Agnes Cecilia, en 
sällsam historia 

1  DL 

Haddon, Mark Den besynnerliga händelsen med hunden om natten 1  DL 
Hafez   1  ST 
Hagman, Fredrik Fjällpigan från Sönnbro socken 1 1 av 1 DL 
Halle, Adam de la  Spelet om Robin och Marion 1  ST 
Hassan, Yahya Yahya Hassan 1 1 av 1 FL 
Heberlein, Ann* Älskade ondska 1 1 av 1 DL 
Hedayat, Sadeq Den blinda ugglan 1  FL 
Hedin, Sven  Ett varningsrop 1  ST 
Hellström, Håkan Jag hatar att jag älskar dig och jag älskar dig 1 Ja DL 
Henmark, Kai  1  DL 
Herrström, Christina Glappet 1  DL 
Hesiodos  1  ST 
Hesse, Herman Stäppvargen, Siddharta 1  S&B 
Hessérus, Madeleine Till Isola 1 1 av 1 DL 
Heym, Georg  1  S&B 
Holmberg, Bo  1  DL 
Holmqvist, Ninni Kostym 1 1 av 1 DL 
Holt, Anne  1  DL 
Horn, Agneta Agneta Horns Leverne 1 1 av 1 ST 
Hornby, Nick  1  DL 
Hosseine, Khaled Flyga drake 1  DL 
Houellebecq, Michel Plattform 1  DL 
Huttens, Ulrich von  1 1 av 1 DL 
Hyltén-Cavallius, Gunnar-Olof, & 
Stephens, George 

Svenska folk-sagor och äfventyr 1  DL 

Hölderlin, Friedrich  1  ST 
Ingelman-Sundberg, Catharina Kaffe med rån 1  DL 
Ionesco, Eugène Den skalliga primadonnan, Lektionen, Stolarna, 

Noshörningen 
1 1 av 1 ST 

Iordanoglou, Dimitrios Antiken by night 1  ST 
Jacobsen, J P.  1  S&B 
James, P.D. Människors barn 1  FL 
Jedvik, Hanna Kurt Cobain finns inte mer 1 1 av 1 S&B 
Johansson, Elsie Berättelsen om Nancy 1  DL 
Johansson, Majken Fy fan vicken tvångströja 1 1 av 1 S&B 
Jong, Erica Rädd att flyga 1  DL 
Jonstad, David Kollaps. Livet vid civilisationens slut  1  DL 
Josefsson, Willy Som is över vatten 1 1 av 1 DL 
Juvenalis Satir I 1  DL 
Jägerfeld, Jenny Här ligger jag och blöder 1  DL 
Kallentoft, Mons Sommardöden 1  DL 
Kampusch, Natascha 3096 dagar 1  DL 
Kandre, Mare I ett annat land 1 1 av 1 S&B 
Kant, Immanuel  1  ST 
Karlsson, Jonas Karin 1 1 av 1 S&B 
Kepler, Lars Hypnotisören 1  DL 
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Key, Ellen  Norrtullsligan, Pennskaftet 1  ST 
Khayyam, Omar  Rubaiyat* 1  ST 
Kirkegaard, Sören  1  FL 
Knorring, Sophie von Cousinerna 1  DL 
Krusenstjärna, Agnes von Porten vid Johannes, Älskande par, Bröllop på Ekered 1 1 av 1 ST 
Krutjonych, Aleksej En örfil åt den offentliga smaken 1  DL 
Lafayatte, Marie-Madeleine de Prinsessan de Cléves 1  ST 
Lagercrantz, Olof   1  ST 
Lang, Maria  1  DL 
Lapidus, Jens  1  DL 
Larsmo, Ola Swede Hollow 1  FL 
Lee, Harper Dödssynden, Ställ ut en väktare 1 1 av 1 DL 
Leffler, Yvonne* Bakom vansinnet – forskare om psyke, våld och rädsla  1  DL 
Lehane, Dennis Patient 67 1  DL 
Leibniz, Gottfried  1  DL 
Leibniz, Gottfried Wilhelm von  1  ST 
Lidman, Sara Tjärdalen 1 1 av 1 DL 
Lindegren, Erik Mannen utan väg, Arioso 1 1 av 1 ST 
Lindström Saxon, Johan Elvira Madigan 1 1 av 1 DL 
Linna, Väinö Okänd soldat 1  FL 
Lodalen, Mian Tiger 1  DL 
London, Jack Skriet från vildmarken 1  DL 
Loy, Mina Feministiskt manifest  1 1 av 1 ST 
Lucidor, Lasse  1  ST 
Lundberg, Kristian Yarden 1  DL 
Lundell, Ulf Jack 1  DL 
Lundgren, Gunilla Svarta rosor/Kale ruze: Romsk litteratur, kultur och 

historia 
1  DL 

Lundkvist, Artur  1  FL 
Luria, A.R.  1  ST 
Luther, Martin Ett barn är fött på denna dag 1 1 av 1 DL 
Magnus, Johannes  1  ST 
Magnus, Olaus Historien om de nordiska folken 1 1 av 1 ST 
Magnusson, Eskil Den äldre västgötalagen 1 1 av 1 S&B 
Mailer, Norman De nakna och de döda 1  FL 
Malaika, Nazik al Jag 1 1 av 1 FL 
Mallarmé, Stéphane Ett tärningskast 1  DL 
Mansfield, Katherine Dockskåpet och andra berättelser 1  FL 
Mantel, Hillary Wolf Hall 1  FL 
Marlowe, Christopher Den tragiska historien om Doktor Faustus 1  DL 
Martel, Yann Berättelsen om Pi 1  DL 
Matson, Morgan Fyra dagar, fyra nätter 1 1 av 1 S&B 
Melville, Herman Moby Dick 1  ST 
Mengiste, Mazza Under lejonets blick 1 1 av 1 S&B 
Montaigne  1  ST 
Montgomery Anne på Grönkulla 1  DL 
Moran, Caitlin Konsten att vara 1  DL 
More, Thomas Utopia 1 1 av 2 2 



 

49 

Morrison, Toni Älskade 1 1 av 1 FL 
Mrozek, Slawomir  1  ST 
Myrdal, Alva & Gunnar Kris i befolkningsfrågan 1  ST 
Nesbö, Jo  1  DL 
Newton, Isaac Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1  ST 
Nicholls, David En dag 1 1 av 1 DL 
Ninh, Bao Krigets sorger 1 1 av 1 S&B 
Nordin, Sofia En sekund i taget 1 1 av 1 DL 
Nordström, Ester Blenda En piga bland pigor 1 1 av 1 DL 
Nordström, Ludvig Lort-Sverige 1 1 av 1 DL 
Norén, Lars  1  DL 
Novalis Hymner till natten, Heinrich von Ofterdingen, 

Kristenheten eller Europa 
1 1 av 1 ST 

Oliver, Lauren Delirium 1  FL 
Olsson, Lotta Skuggor och speglingar 1  FL 
Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word 1  ST 
Otomo, Katsuhiro Akira 1  DL 
Paolini, Christopher Eragon 1  DL 
Papusza Jag, en stackars zigenerska, Vi vill inte ha rikedomar 1 1 av 1 DL 
Peiteus, Guilhem de   1  ST 
Persson, Leif GW  1  DL 
Persson, Malte Underjorden 1 1 av 1 FL 
Pindaros Andra pythiska odet 1 1 av 1 DL 
Pinter, Harold Födelsedagskalaset, Vicevärden, Hemkomsten, Aska 1 1 av 1 ST 
Pohl, Peter Janne, min vän, Jag saknar dig, jag saknar dig! 1  DL 
Polo, Marco Beskrivning över världen 1  ST 
Pusjkin, Aleksandr En örfil åt den offentliga smaken 1  DL 
Pålsson, Berny Vingklippt ängel 1  DL 
Queneau, Raymond  1  DL 
Ramqvist, Karolina Alltings början 1  DL 
Reeve, Philip De vandrande städerna 1  FL 
Richardson, Samuel Pamela, Clarissa 1  ST 
Rimbaud, Arthur En tid i helvetet, Illuminationer 1  ST 
Roberts, Gregory David Shantaram 1  DL 
Rubin Dranger, Joanna Fröken märkvärdig och karriären, Fröken Livrädd och 

Kärleken 
1  DL 

Rudbeck d.ä., Olof Atland eller Manheim 1  DL 
Rudel, Jaufre Lanquan li jorn son lonc en may 1 1 av 1 ST 
Rumi  1  ST 
Rushdie, Salman  1  DL 
Rydberg, Carina Den högsta kasten 1  DL 
Safran Foer, Jonathan Extremt högt och otroligt nära 1  DL 
Salinger, J.D. Räddaren i nöden 1  DL 
Sandberg, Kristina  1  FL 
Sandels, Marianne L Att tänka på henne 1  ST 
Sarraute, Nathalie  1  DL 
Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism 1  DL 
Schibbye, Martin & Persson, Johan 438 dagar 1  DL 
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Schopenhauer, Arthur  1  FL 
Schweblin, Samantha Människosaker 1  FL 
Scudéry, Madeleine de Artaméne eller Den store Cyrus 1  ST 
Sebold, Alice Flickan från ovan 1 1 av 1 DL 
Sévigné, Madame de  1  ST 
Shepard, Sam L  1  ST 
Shonagon, Sei, L Huvudkuddebok 1  ST 
Shriver, Lionel Vi måste prata om Kevin 1  DL 
Shute, Nevil På stranden 1  FL 
Sjögren, Jennie Diagnos duktig 1  DL 
Skarstedt, Ernst Vagabond och redaktör: Lefnadsöden och Tidsbilder 1 1 av 1 DL 
Skugge, Linda & Olsson, Belinda 
(Red) 

Fittstim 1  DL 

Sonnevi, Göran Om kriget i Vietnam 1  DL 
Staël von Holstein, Madame de Om Tyskland 1  DL 
Stampa, Gaspara Dikter 1  FL 
Stockett, Kathryn Niceville 1  DL 
Stoppard, Tom L  1  ST 
Strömqvist, Liv Prins Charles känsla 1  DL 
Sundman, Per Olof Ingenjör Andrées luftfärd 1  DL 
Sung Yü Vinden 1 1 av 1 DL 
Svensson, Amanda Välkommen till den här världen: 1 1 av 1 FL 
Szpilman, Wladyslaw En stads död 1 1 av 1 S&B 
Taikon, Katarina  1  DL 
Tamas, Gellert Lasemannen: en berättelse om Sverige 1  DL 
Terry White, Anne* En gyllene bok om myter och legender 1 1 av 1 DL 
Thompson Walker, Karen En tid för mirakel 1  FL 
Thoreau, Henry David  1  S&B 
Thorild, Thomas  1  ST 
Thulin, Jan Världens bästa mytor och sagor 1  DL 
Tieck, Ludwig Mästerkatten i stövlar 1  DL 
Tikkanen, Märta Män kan inte våldtas 1  DL 
Toriyama, Akira Dragon Ball 1  FL 
Torudd, Cecilia Ensamma mamman 1  DL 
Trakl, Georg  1  S&B 
Trotzig, Astrid Blod är tjockare än vatten 1  DL 
Troyes, Chrétien de Lancelot 1  DL 
Vega, Lope de Fårakällan 1  DL 
Virdborg, Jerker Kall feber 1  FL 
Voragine, Jacobus de Legenda aurea 1  ST 
Waals, Edmund de Haren med bärnstensöron 1  DL 
Wahldén, Christina Kort kjol 1  DL 
Wallin, Johan  1 1 av 1 ST 
Walsh, Mikey Slagskämpen 1  DL 
Weiss, Peter  1  ST 
Wikström, Elisabeth* Vilsam idyll och farliga farvatten 1 1 av 1 DL 
Wine, Maria Den dagliga kärleken 1 1 av 1 DL 
Winnerbäck, Lars  1 1 av 1 DL 
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Wivallius, Lars  1  ST 
Woolfolk Cross, Donna Påven Johanna 1  DL 
Yan, Mo  1  DL 
Zusak, Markus Boktjuven 1  DL 
Åkerström, Fred  1  DL 
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