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Sammandrag 
Den här studiens syfte är att pröva det som antas vara det svenska litterära kulturarvets 

eventuella gestaltningar av gemensamma nationella värden. Detta görs med utgångspunkt 

och bakgrund i den politiska debatten kring förslaget om införandet av en nationell litterär 

kanon i skolan.  

I studien närläses tre romaner med stark koppling till det som ofta anses vara svenska 

litterära klassiker och som inte sällan är kandidater till en svensk litterär kanon. Vid när-

läsningen undersöks gestaltningar av två explicita värden ur skolans värdegrund: alla 

människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Den litteraturteoretiska 

utgångspunkten för närläsningen är ett intersektionellt perspektiv där både feministisk, 

postkolonial och marxistisk litteraturteori tillämpas. Den teori som antas i studien bygger 

även på Harold Blooms, Magnus Perssons och Martha C. Nussbaums teorier om kanon 

och läsning. 

Resultatet av litteraturanalysen visar att de värden som blir synliga vid närläsning 

av alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män i romanerna stri-

der mot de värden som förmedlas i skolans värdegrund. Resultatet visar följaktligen att 

det är svårt att hävda att en nationell litterär kanon skulle förmedla några svenska grund-

värden. Detta resultat utgör utgångspunkten för det resonemang som förs vidare i studien 

om förslaget om införandet av en nationell litterär kanon i skolan. Den diskussion som 

förs utifrån resultatet lyfter bland annat problematiken kring bristen på mångfald i kultur-

arvet, vikten av kritisk läsning, myten om den goda boken och betydelsen av fria litterära 

urval i undervisning. 

 
 

Nyckelord: intersektionalitet, kanon, kanondebatten, Kristdemokraterna, kulturarv, litte-

rära urval, skolans värdegrund  
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1. Inledning  
Den här studien kommer att ta avstamp i begreppet kulturarv. Kulturarvet är eventuellt 

mer aktuellt än på länge. Europaparlamentet tog år 2017 beslut om att utse år 2018 till det 

man kallar för ett europeiskt kulturarvsår1. På Europaparlamentets webbplats kan man 

läsa att motiveringen bakom detta är att man vill ”återföra kulturarvet till det offentliga 

medvetandet, ge det den värdighet som det förtjänar” och som ett resultat av detta ”stärka 

vår identitet” (Europaparlamentet 2017). Begreppet kulturarv är dock inte oproblematiskt 

eller lätt att definiera. I denna inledning presenteras och diskuteras delar av problematiken 

kring begreppet för att rama in tematiken i den här studien. 

I olika, både vardagliga och mer formella, sammanhang kan man höra begreppet 

kulturarv användas i formuleringar som det svenska kulturarvet eller det västerländska 

kulturarvet och innebörden antas eller förväntas inte sällan vara självklar. Kanske har vi 

också ofta mentala bilder eller en något odefinierbar känsla för vad som ryms inom ra-

marna för begreppet. Men vad ingår egentligen i praktiken i ett kulturarv? 

Inte sällan förknippar vi begreppet kulturarv med nationen. KG Hammarlund (2006, 

s. 91), lektor i historia, skriver i boken Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, 

universella värden, lokala praktiker att ”inte sällan tenderar vi emellertid i vårt oreflek-

terade vardagsmedvetna att fästa särskild vikt vid just den kultur och det kulturarv som 

kan ges en territoriell anknytning”. Hammarlund fortsätter att skriva att detta inte är så 

konstigt. Det institutionaliserade kulturarv vi ofta möter i skolan har sitt ursprung i det 

sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets framgångsrika konstruktion av den svenska 

nationella identiteten. 

Det är också från den här perioden man inte sällan hämtar mycket av den litteratur 

som kallas för svenska klassiker, och som ofta får stå som kandidater till en svensk kanon. 

Under denna tidsperiod skriver till exempel författare som August Strindberg, Selma La-

gerlöf och Verner von Heidenstam. Dessa författare, och deras verk, antas inte sällan till-

höra det svenska litterära kulturarvet. Här synliggörs ytterligare en aspekt av problemati-

ken kring begreppet kulturarv. Vilka kulturuttryck ska anses ha speciella symbolvärden? 

Vad är det som gör att vissa kulturella uttryck, som August Strindbergs Röda rummet 

eller Selma Lagerlöfs Jerusalem, anses vara värda att bevaras i en nationell kanon? Och, 

för den här studien högst relevanta frågan; vad är det som legitimerar en läsning av dessa 

verk i skolan idag? 

Ett svar på dessa frågor går eventuellt att finna i en möjlig definition av begreppet 

kulturarv. Enligt Nationalencyklopedin (kulturarv) ska kulturarv förstås som ” idéer och 

värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam referens-

ram”. I definitionen anges att kulturarv delvis har att göra med gemensamma värderingar. 

Ett kulturarv får därmed enligt definitionen i citatet ovan sin status som kulturarv därför 

att det bär på gemensamma specifika värden som ska ses som inneboende i själva kul-

turuttrycket. Om man skulle anta att så är fallet skulle det som räknas till det svenska 

kulturarvet eventuellt bära på det som kan anses vara essentiella svenska värderingar. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20170407STO70800/europeiska-kultur-

arvsaret-2018-darfor-ar-det-viktigt 
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Ytterligare en fråga följer efter ett sådant påstående; vilka värden är det man menar gest-

altas i kulturarvet som skulle vara gemensamma för nationen? 

Den här frågan ringar in vad det är den här uppsatsen kommer att ägna sig åt, näm-

ligen vilka värden som i praktiken gestaltas i verk som ofta antas vara svenska litterära 

kulturarv. Uppsatsen kommer även att ta avstamp i den politiska debatten kring kulturarv, 

speciellt ur ett utbildningspolitiskt perspektiv. I den svenska skoldebatten har det under 

några år pågått en diskussion kring olika förslag om införandet av en nationell litterär 

kanon i skolan, det vill säga en läslista med olika verk som ska ses som en del av det 

svenska kulturarvet. Motiveringen och tongångarna bakom införandet av en sådan lista i 

skolkontexten är inte sällan att läsning av en litterär kanon skulle skapa en förståelse för 

det svenska kulturarvet samt ge elever i skolan en gemensam kulturell identitet. Dessa 

tongångar har även sin motsvarighet i läroplanen för gymnasieskolan. I läroplanen står 

det att elever ska genom kunskap om Sveriges kultur och historia utveckla en ”trygg iden-

titet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet” vilket 

man menar ”stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värdegrunder” 

(Skolverket 2011, s. 5). 

Ett sådant politiskt förslag om införande av en litterär kanon i skolan blev nyligen 

presenterat av Kristdemokraterna. Förslaget fick stor uppmärksamhet i media då partile-

daren Ebba Busch Thor vid en intervju, i samband med en diskussion av förslaget, inte 

lyckades nämna namnen på författarna till några relativt välkända svenska romaner (SVT 

2017). Detta politiska förslag utgöra en del av bakgrunden till den här studien för att knyta 

an syftet till en aktuell debatt och göra uppsatsen förankrad i en politisk kontext med 

samhällsrelevans. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka det svenska litterära kulturarvets gestalt-

ningar av gemensamma nationella värden. Detta görs med utgångspunkt och bakgrund i 

den politiska debatten kring förslaget om införande av en nationell litterär kanon i skolan. 

Arbetet har för avsikt att besvara syftet och frågeställningarna genom en närläsning 

av tre verk som skulle kunna ingå i en svensk litterär kanon. De utvalda verken i studien 

är Doktor Glas (1905) av Hjalmar Söderberg, Hemsöborna (1887) av August Strindberg 

och Jerusalem (1901–1902) av Selma Lagerlöf. Fokus för analysen är att undersöka vilka 

värden som i praktiken gestaltas och förmedlas till läsaren i de utvalda verken. För att 

konkretisera, och avgränsa, vilka värden som undersöks görs analysen av två värden som 

formuleras i Skolverkets värdegrund för gymnasieskolan, Lgy11. De värden som valts ut 

är jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde. 

Resultatet av litteraturanalysen sätts även i relation till den teori som antas i studien 

för att kunna resonera kring förslaget om införande av en nationell litterär kanon i skolan, 

och idén om kanoniserad litteratur som bärare av nationella värden. 
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1.2 Frågeställningar 

• Hur gestaltas jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika 

värde i de utvalda romanerna?  

• Vad säger analysen av romanerna om idén om kanoniserad litteratur som bärare 

av nationella värden? 

• Hur kan man resonera kring förslaget om införande av en nationell litterär kanon 

i skolan utifrån litteraturanalysen av romanerna och den teoretiska utgångspunk-

ten i studien? 

 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter denna inledning och redogörelse för studiens syfte och frågeställningar följer nedan 

uppsatsens bakgrund. I bakgrunden definieras begreppen kanon och kulturarv. Efter detta 

följer en redogörelse för kanons historia i svenskämnet, en sammanfattning av kanonde-

batten i Sverige, Kristdemokraternas motion om införande av en litterär kanon i skolan 

och tidigare forskning. 

Efter bakgrunden klargörs studiens teoretiska utgångspunkt. Teorin i studien utgörs 

av både en litteraturanalytisk teoretisk ansats, en teori som antas i diskussionen av den 

andra och tredje forskningsfrågan, och skolans värdegrund. Efter detta följer en redogö-

relse för studiens metod och material. 

Under rubriken Analys besvaras sedan den första frågeställningen i studien där varje 

roman behandlas för sig. Därefter följer ett diskussionsavsnitt där den andra och tredje 

forskningsfrågan behandlas. I diskussionen sätts därmed resultatet av litteraturanalysen 

mot frågan om införandet av en nationell litterär kanon i skolan och idén om kanon som 

förmedlare av gemensamma värden. Efter detta följer ett avsnitt med kritisk medvetenhet 

och förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden till den här studien utgörs av två begreppsdefinitioner som är relevanta för 

studien. Efter detta följer en redogörelse för kanons historia i svenskämnet, kanondebat-

ten i Sverige, Kristdemokraternas motion om införande av en nationell litterär kanon i 

skolan samt tidigare forskning inom området. 

 

2.1 Kulturarv 

Kulturarv kan, som redogjorts för i inledningen, enligt Nationalencyklopedin (kulturarv) 

förstås som ”idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som 

en gemensam referensram”. Begreppet kan dock förklaras och definieras även i andra 

termer. En ytterligare definition av begreppet ger Stefan Bohman (1999, s. 157), docent i 

museologi, som skriver att ”kultur är de värdesystem som grupper av människor delar. 

Dessa värdesystem avsätter olika kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa 

kulturuttryck anses ha speciella symbolvärden och utnämns därför till kulturarv”. Gemen-

samma nämnare för de två definitionerna kan hävdas vara att kulturarvet är någonting 

gemensamt för grupper av människor, att det har att göra med historia eller någonting 

förflutet samt att det innehåller olika typer av gemensamma värden. 

Det råder dock delade meningar om huruvida man kan tala om gemensamma kul-

turarv och vad diskursen om ett gemensamt kulturarv gör med entiteter så som individen 

och minoriteter (för en förklaring av begreppet diskurs se avsnitt 4.1). I forskning och 

litteratur om kulturarv ställs frågor om vems kulturarv som får representera majoriteten, 

vem som bestämmer vad som räknas till kulturarvet, med vilka kriterier någonting upptas 

som kulturarv och om det ens är möjligt att tala om ett singulärt kulturarv. Nedan följer 

mycket kortfattat ett begränsat urval litteratur som behandlar och redogör för dessa frågor. 

I boken Det förflutna i framtidens stad skriver docenterna i kulturvård Krister Ols-

son och Daniel Nilsson (2014, s. 11) att ”kulturarv är långt ifrån ett självklart begrepp. 

Ibland förklaras det som de materiella och immateriella uttryck som generationer före oss 

har lämnat efter sig. Det säger således något om människors livsvillkor över tid, men är 

samtidigt något som definieras och skapas i samtiden”. Enligt Olsson och Nilsson har, 

precis som nämnts innan, kulturarv att göra med historia. Dock påpekar de att kulturarvet 

är någonting som skapas och bestäms i samtiden. Det är därmed samtidens kriterier som 

avgränsar vad som tas upp och förvaltas som kulturarv. Detta kan anses problematiskt då 

kulturarvet riskerar att styras och påverkas av det samtiden väljer att lyfta fram som kul-

turarv. Detta gör det i sin tur svårt att tala om ett autentiskt och objektivt kulturarv. 

Liknande resonemang framför Jonas Engman, lektor i etnologi, i antologin Kultur-

arvingarna, typ! Vad barnen ska ärva och varför? Engman (2011, s. 13) skriver att ”kul-

turarv implicerar alltså att det förflutna obrutet påverkar oss och BÖR påverka oss. Men 

frågan är om inte det förflutna snarare tjänar som en bekväm spegel för oss själva i vilken 

vi ser det vi önskar se”. I citatet belyser Engman, precis som Olsson och Nilsson ovan, 

hur det ofta är samtiden som speglar vad som räknas som kulturarv och menar att kultur-

arvet ofta representerar det vi önskar se i vår gemensamma historia. 

I Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, lokala prak-

tiker, som citerades i inledningen, problematiserar ett antal historiker frågor rörande det 
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gemensamma kulturarvet. Frågor som ställs är bland annat om traditionen ska styra fram-

tiden, om medborgarna ska bestämma över det förflutna, om medborgarnas erfarenhet 

ska forma kulturarvet, vems kulturarv som ska odlas med offentliga medel samt vad som 

kan lämnas åt privata intressen (Aronsson 2006, s. 1). I skriften problematiserar KG Ham-

marlund begreppet kulturarv genom att skriva att: 

 

studerar vi kulturarvet så att säga utifrån har vi sällan några problem att hantera dess mångty-

dighet, inte heller att acceptera att kulturarvets innehåll inte är givet en gång för alla, att det 

varierar mellan olika situationer och relationer. Men ett sådant förhållningssätt gör varje defi-

nition av ”det svenska kulturarvet” i bestämd form singular till en absurditet, ett gemensamt 

institutionaliserat kulturarv beskrivet som ett ting blir otänkbart (2006, s. 91)  

 

Hammarlund skriver ovan att det är problematiskt att tala om kulturarvet som ett enda 

ting när begreppet i sig, studerat utifrån, är mångtydigt och kan variera i innehåll. Med 

detta menas att kulturarv skiftar beroende på vems kulturarv som representeras och i vil-

ken kontext det ska definieras. Det är därmed enligt Hammarlund svårt att i praktiken tala 

om ett enda kulturarv i singulär form. Tanken om det homogena kulturarvet är därmed 

problematisk då definitionen av själva begreppet egentligen talar om mångfald. 

Även i boken Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige 

problematiseras begreppet kulturarv. Historikern Per Eliasson (2008, ss. 184–198) skriver 

i sitt bidrag till boken om skolans läroplan och dess förhållande till kulturarv. Eliasson 

(2008, s. 195) skriver att kulturarvsbegreppets funktion i styrdokumenten är otydlig och 

motsägelsefull. Han menar att läroplanen pläderar för identitetsskapande genom gemen-

samma referensramar som ska förmedlas i kulturarvet. Detta anser Eliasson (2008, s. 197) 

är problematiskt om inte individen upplever sig representerad i det som antas vara ge-

mensamma kulturarv. Enligt Eliasson kan man därmed inte anta att kulturarvet skulle 

fungerar inkluderande, utan skulle också kunna fungera exkluderande när det kopplas till 

identitet och identitetsskapande. Om elever inte upplever sig representerade i det presen-

terade kulturarvet i skolkontexten riskerar kulturarvet att bli utestängande. 

Som förhoppningsvis framgått i detta avsnitt är begreppet kulturarv något svårdefi-

nierat och problematiskt. Frågor om representation, makt, identitet och samtidsideal blir 

aktuella då begreppet ska konkretiseras. Begreppets problematik är en högst aktuell och 

relevant del av denna studie.  

 

2.2 Kanon 

Eftersom denna studie rör sig kring ett förslag om införande av en nationell litterär kanon 

i skolan och kring tanken om kanoniserad litteratur som bärare av nationella värden görs 

en definition av begreppet kanon nedan. 

Ordet kanon är ursprungligen grekiskt. Begreppet kan förstås som en samling texter 

som tillsammans bildar stommen för en viss litterär norm, och som också kan anses utgöra 

ett litterärt arv (Bergsten & Elleström 2004, s. 31). Begreppet har sitt upphov som litterär 

norm och måttstock i senantiken. Syftet med instiftandet av en kanon under senantiken 

var att fastställa vilka av de högantika, eller klassiska, verken som hade betydelse som 
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normerande litterära förebilder (Nordlund 2013, s. 28). Begreppet ska därmed ursprung-

ligen med andra ord förstås som en måttstock eller ett rättesnöre för vad som ska anses 

som betydelsefull och stilbildande litteratur. 

Begreppet kanon övertogs efter senantiken av teologer som använde det som en term 

för fastställandet av vilka skrifter som antogs vara äkta eller heliga i relation till Guds ord. 

Senare användes begreppet även som en övergripande term för studiet av auktoritativa 

religiösa skriftsamlingars attribuering och texttradition (Nordlund 2013, s. 28). 

Idag har begreppet dock en mer generell innebörd. Litteraturvetarna Staffan Bergs-

ten och Lars Elleström (2004, s. 31) skriver att termen har överförts till mer profana sam-

manhang med en vidare innebörd där begreppet fått betydelsen av ”en samling texter som 

bildar den allmänt accepterade stommen i en viss skrifttradition”. Enligt Nationalencyk-

lopedin (kanon) kan begreppet kanon idag förstås som en ”regelsamling texter eller do-

kument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska 

bruket och de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare”. Numera kan man 

därmed hävda att begreppet åsyftar ett urval av litterära verk vilka har ansetts utgöra ett 

litteraturhistoriskt arv med bestående värde och som utgör en måttstock för god litteratur. 

Bergsten och Elleström (2004, s. 42) poängterar dock att kanon inte bör ses som 

någonting oföränderligt eller statiskt. De skriver att en litterär kanon ständigt förändras 

för att återspegla tidens allmänna, sociala och kulturella värderingar. En kanon ser därmed 

inte alltid likadan ut utan kan omprövas för att anpassas till rådande värderingar eller 

ändras för att återspegla historiska verkligheter. Ett exempel på en sådan omprövning är 

förändringar som gjorts för att kompensera en bristande balans i den allmänna historie-

skrivningen kring kvinnligt författarskap. Denna omprövning av kanons innehåll har 

gjorts på grund av att kvinnligt författarskap ofta osynliggjorts i västerländsk kanonskriv-

ning. Andra omprövningar av kanon har utförts på grund av förskjutningar i samhällets 

allmänna normsystem. Bergsten och Elleström (2004, s. 39) beskriver en sådan ompröv-

ning i svensk kontext där äldre patriotiska och nationalistiska verk, som ofta förskönat 

krig och fosterländsk överhet, fått lämna kanon då de strider mot nutida allmänna norm-

system. 

  

2.3 Kanons historia i svenskämnet 

För att förankra denna studie i en aktuell samhällsdebatt tar studien avstamp i en politisk 

diskussion kring införandet av en litterär kanon i skolan. Under den här rubriken ges en 

redogörelse för kanons historia i den svenska skolan för att sätta in studien i en större 

samhällskontext och i ett historiskt sammanhang. 

I boken Svenskämnets historia beskriver Jan Thavenius, professor i litteraturveten-

skap, kanons historia i den svenska skolan. Thavenius (1999, s. 119) skriver att det är 

först under 1800-talets första hälft man kan se en förändring i litteraturens villkor i Sve-

rige. Det är först vid denna tidpunkt litteraturen blir föremål för offentlig diskussion och 

debatt. Litteraturen var under tidsperioden främst i bruk i de borgerliga skikten som ett 

bildningsmedel, men började också bli ett massmedium på en litterär marknad. Det är på 

grund av denna spänning mellan litteraturen som ett bildningsmedel och ett massmedium 

under 1800-talets början som synen på litteratur förändras och dess funktion börjar dis-

kuteras. 
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Den marknad som uppstod för litteraturen som ett massmedium i början på 1800-

talet skapade ett pedagogiskt problem. Man ansåg inom läroverken att litteraturläsningen 

inte kunde överlåtas åt fritiden och ett individuellt nöjesläsande då detta upplevdes som 

ett hot mot den normativa stilbildningen och det bildande och fostrande syftet med litte-

raturen. Denna konflikt fick sin upplösning först under början av 1900-talet, vilket kom-

mer att redogöras för nedan. 

I den tidiga folkskolan under 1800-talets början var dock litteraturutbudet knappt 

och någon litterär bildning kan man inte tala om. De texter eleverna i folkskolan mötte 

var läseböcker skrivna av läroboksförfattare med syfte att förmedla praktisk läsförmåga. 

Läsningen hade därmed ett tydligt färdighetssyfte och texterna hade ofta en fostrande 

uppgift. 

På läroverken under 1800-talets början hade dock läsning ett tydligare bildnings-

syfte. Där ansågs den svenska litteraturens historia, retorik och estetik vara kunskaper 

som elever förväntades förvärva. Litteraturläsningen på läroverken hade därmed som 

uppdrag att vara smakfostrande och nationellt bildande. Eleverna skulle ”lära känna–som 

det hette–de yppersta författarna och det stora förflutna” (Thavenius 1999, s. 122). Det 

fanns därmed en tillit till de stora författarnas syften, som man ansåg var goda, och till 

litteraturens bildningsförmåga som ett medium för kunskap och fostran. Tolkningar och 

arbeten med litterära verk var vanligt, men det tolkningsutrymme som gavs fanns inom 

ramen för att det fanns endast en rätt tolkning av verken. 

Resultatet av den konflikt som beskrivs ovan mellan litteraturen som bildningsme-

del och massmedium var att den första hälften av 1900-talet kom att kallas ”litteraturun-

dervisningens storhetstid” (Thavenius 1999, s. 123). Det var därmed marknaden som fick 

ge vika för en kanonisering av den litteratur som skulle existera i skolan. Litteraturen som 

bildningsmedel gick i och med detta segrande ur konflikten. 

Det råder med tanke på detta enligt Thavenius (1999, s. 124) ingen tvekan om att 

det existerade en stabil kanon i läroverken under 1900-talets första hälft. Den litteratur 

som dominerade och utgjorde kanons kärna var den svenska litteraturen från 1700- och 

1800-talet. Valet av kanoniserad litteratur hängde starkt samman med kulturarv, historia 

och personlighetsfostran. Den litteratur som hade det svårare att få en plats i urvalen var 

litteratur författad av kvinnor och mer modernistisk 1900-talslitteratur. Litteraturen upp-

fattades även som köns- och klassneutral och man ansåg att den stora litteraturen talade 

oförfalskat till varje läsare. 

En stor förändring av synen på kanonbildning skedde under efterkrigstiden. De to-

talitära och nationalistiska strömningarna i Europa gjorde att de gamla föreskrifterna för 

läroverken om fosterlandskärlek, gudsfruktan, flit och lydnad tappade sin auktoritet och 

gav vika för demokratins principer om tolerans och likaberättigande mellan könen, indi-

viden och nationer (Thavenius 1999, s. 127). Thavenius (1999, s. 128) ger exempel på 

några banbrytande läromedel som visar på den förändring som skedde i synen på kanon. 

Under 1960-talet utkom läromedlen Dikt och tanke samt Svenska för gymnasiet som del-

vis överger tanken om en svensk kanon av äldre modell och inkluderar världslitteraturen, 

arbetarlitteratur och mer modernistiska verk i texturvalet. Läromedlen tar också på ett 

tydligare sätt avstamp i texter som kan engagera i aktuella frågor och som eleverna kan 
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relatera till egna livserfarenheter. Detta kom att bli aspekter och mönster som påverkar 

litteratururvalet in på 1980-talet. 

Idén om anpassning av urval av litteratur efter individens intressen och egna livser-

farenheter blir normgivande under 1980-talet. Litteraturen anpassas efter individens pre-

ferenser och har ett tydligt färdighetssyfte där läsförmåga står i fokus. Under 1980-talet 

har diskursen om kanon därmed på många sätt gått tillbaka till den färdighetsdiskurs som 

existerade i folkskolan under det tidiga 1800-talet. Thavenius (1999, s. 131) skriver att 

fokus under 1980-talet därmed ligger på utvecklandet av läsförmåga och att det litterära 

urvalet tenderar att läggas i händerna på eleverna själva. 

Under 1980-talet utvecklas i och med detta en olikhetsideologi, det vill säga en håll-

ning där det litterära urvalet är olika beroende på gruppen eller individens intressen eller 

förväntade läsförmåga, som lever kvar in i nutida tankar om det litterära urvalet i svensk-

ämnet. Denna olikhetsideologi synliggörs bland annat i en studie av svenskundervisning 

på gymnasiet av Gun Malmgren (1992). Hon påvisar i en avhandlingsstudie hur det litte-

rära urvalet skiljer sig beroende på den gymnasiala utbildningsinriktningen. I studien 

framkom att den litteratur som läses på yrkesförberedande gymnasieprogram är mer fär-

dighetsanpassad och intresseinriktad än det litteratururval som förekommer på mer studi-

eförberedande program. De urval som återfinns på de studieförberedande programmen 

har enligt Malmgren en tydligare anknytning till en akademisk tradition och till tradition-

ella kulturarv. Här utkristalliserar sig en olikhetsideologi som har fortsatt liv i den nutida 

diskursen kring litteraturkanon i skolan. 

Thavenius (1999, s. 135) avslutar med att konkludera att nedslag i historien påvisar 

att det alltid funnits olika kanon, och att kanon är föränderlig och beroende av samtidens 

ideologier. Thavenius poäng är även att det funnits, och fortfarande finns, olika kanon 

baserat på till exempel klass och kön. 

 

2.4 Kanondebatten i Sverige 

Under den här rubriken ges en redogörelse för den politiska debatten kring kanon i Sve-

rige. Den diskussion som kommer att redogöras för är någorlunda samtida då kanonde-

batten i Sverige tog fart år 2006. Det är från detta årtal man kan i mer omfattande termer 

tala om en kanondebatt i svensk kontext. 

I en motion till riksdagen år 2006 lade folkpartisten (nuvarande Liberalerna) Cecilia 

Wikström fram ett förslag om införande av en nationell litterär kanon i skolan. Förslaget 

resulterade i en omfattande debatt om en kanons vara eller icke vara. I förslaget tar Wik-

ström avstamp i svenska elevers försämrade läsförmåga och menar att ett införande av en 

litterär kanon skulle verka positivt på elevers läsförståelse (Motion 2006/07:Ub260). 

Wikström argumenterar för förslaget genom att skriva att införandet av en kanon skulle 

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

författarna och världslitteraturens stora verk” (ibid.). Wikström menar att en sådan ka-

nonläsning av samtliga elever i skolan skulle leda till att föra ”samman generationer, mi-

noriteter och landsändar med varandra och ger oss gemensamma referenspunkter när det 

gäller den svenska litteraturen och historien” (ibid.). De främsta argumenten bakom Wik-

ströms förslag kan därmed sammanfattas som en plädering för ökad läsförståelse och tyd-

ligare gemensamma kulturella referensramar.  
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Wikströms förslag blev starten på en omfattande debatt på de svenska tidningarnas 

kultursidor om nyttan av en svensk kanon. Thomas Karlsohn (2009, s. 232–270), doktor 

i idé- och lärdomshistoria, har sammanfattat den kritik som riktades mot Wikströms för-

slag genom en studie av de debattartiklar som publicerades i samband med förslaget. 

Karlsohn (2009, s. 234) skriver att Wikströms kritiker uppfattade henne bland annat ”som 

en advokat för populistiska krav på försvenskning” och anklagade henne för att vilja ta 

”hårdare tag mot invandrare”. Kritikerna menade även att litterära listor över kanoniska 

verk medförde ”en problematisk reproduktion av maktstrukturer, strukturer som bidrar 

till att osynliggöra exempelvis kvinnor, arbetare, homosexuella eller icke-européer” 

(ibid.). 

En av debattörerna som kritiserar Wikström är Kennet Andreasson som i en de-

battartikel i Sydsvenskan anklagar Wikström för att vilja göra ”den tilltagande national-

ismen salongsfähig” (Andreasson 2006). Andreasson menar att syftet bakom förslaget 

snarare ligger i det nationella än i det kulturella och att införandet av en kanon inte auto-

matiskt skulle leda till kulturell bildning eller öka utbildningens kvalitet. En annan röst i 

debatten är Stefan Jonsson som i ett antal debattartiklar kritiserat Wikström genom att 

mena att förslaget ”ger en falsk och inskränkt bild av vad som är svenskt” (Jonsson 2006). 

Jonsson menar att det i tider av globalisering och multikulturalitet är fel att gå i en riktning 

där synen på vad som ska räknas som svenskt skulle inskränkas, och att en litterär nation-

ell kanon därmed inte är optimalt som integrationsverktyg. 

Wikströms förslag mötte dock inte bara kritik. I en intervju i Dagens Nyheter säger 

Horace Engdal, litteraturvetare och medlem i Svenska Akademien, att han ställer sig po-

sitiv till att Svenska Akademien skulle få i uppdrag att vara med i utformandet av en 

litterär kanon (Västerbro 2006). Engdahl menar att det inte skulle finnas någon risk för 

att utformandet av en kanon skulle ge en för snäv bild av svenskhet och hänvisar till 

kanonbildningen i Danmark som gjort att flera författare som legat i glömska fått en ny 

plats i det offentliga rummet. Engdahl menar och förtydligar dock samtidigt att man för 

den skull inte behöver förvänta sig allt för stora integrationspolitiska effekter (ibid.). 

Det bör även nämnas att Wikströms förslag inte är det enda i sitt slag. Liknande 

motioner har lagts fram efter år 2006. Ett sådant förslag är till exempel Sverigedemokra-

ternas Mattias Karlssons och Josef Franssons motion från 2010 (Motion 2010/11:Kr310) 

och motionen från Kristdemokraterna som redogörs för nedan. 

I den debatt som pågick under 2006 kan man skönja de bakomliggande argument 

som återfinns i teoribildningen kring en litterär kanons vara eller icke vara som redogörs 

för i teoriavsnittet i denna studie. I det fortsatta resonemanget kring kanondebatten dis-

kuteras och redogörs för det senaste inslaget i debatten, nämligen Kristdemokraternas 

nyligen uppmärksammade förslag om införande av en litterär kanon i skolan. 

 

2.5 Kristdemokraterna och kanon 

Det senaste inlägget i den debatt som redogjordes för ovan kommer från Kristdemokra-

terna. I en uppmärksammad intervju i SVT:s Aktuellt den 15 december 2017 (SVT 2017) 

diskuterade partiledaren Ebba Busch Thor förslaget om införande av en litterär kanon i 

skolan. Intervjun fick stor uppmärksamhet i media då partiledaren i en utfrågning inte 

själv kunde nämna namnen på författarna till några kända svenska verk. 
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Busch Thors misslyckande möttes av både kritik och sympati. I en debattartikel i 

Aftonbladet skriver Daniel Strand (2017) att incidenten inte i första hand handlar om ”den 

kristdemokratiska partiledarens eventuella brist på bildning, utan om att hennes tafatta 

tystnad slår hål på hela idén om en kultur som omfattas av alla svenskar”. Strand (ibid.) 

menar att händelsen i sig talar emot förslagets utgångspunkt att det skulle finnas en kultur 

som alla svenskar är bevandrade i, och som skulle vara ett homogent kulturellt uttryck. 

Andra inlägg i debatten kring incidenten drar en annan slutsats. I Dagens Nyheter skriver 

ledarskribenten Erik Helmersson (2017) att incidenten snarare talar för nyttan av ett infö-

rande av en litterär kanon och att den kunskapslucka som Busch Thor demonstrerar sna-

rare stärker hennes argumentation. 

Det ska dock nämnas att utgångspunkten för den här studien inte är Ebba Busch 

Thors misslyckande att nämna namnen på ett antal svenska författare. Detta ska snarare 

ses som en anekdot som gjort förslaget och debatten kring en nationell kanon åter aktuell 

i media och i den politiska kontexten. Att en partiledare inte lyckas nämna namnen på ett 

antal författare behöver nödvändigtvis inte underminera eller försvaga det politiska för-

slagets argumentation. Det är därför som utgångpunkten för diskussionen kring förslaget 

i den här studien ligger i själva förslaget och inte i Busch Thors tillkortakommande. En 

beskrivning av förslaget kommer därför att göras nedan. 

Den motion som ligger till grund för Kristdemokraternas förslag lades redan 2013. 

Förslaget är därmed inte ett nyligen antaget förslag utan har tidigare varit uppe för dis-

kussion. Förslaget går, utöver i motionen, också att finna i partiets handlingsprogram Sve-

rige–världens bästa land att växa upp i (Kristdemokraterna 2013, s. 28). 

Motionen tar avstamp, precis som Cecilia Wikströms motion från 2006, i den nedåt-

gående trenden i elevers läsförståelse i internationella kunskapsmätningar (Motion 

2013/14:Ub205). Utifrån denna utgångspunkt tar motionen upp vikten av läsförståelse 

och kunskaper i det svenska språket som en förutsättning för goda studieresultat. Därefter 

tas skolans ansvar att stimulera och uppmuntra läsning upp, inte minst för de elever som 

kommer från hem där man inte talar svenska. I det andra stycket tas sedan det litterära 

urvalet upp. I förslaget menar man att inriktningen för undervisningen i många år varit: 

 

att det viktigaste är att barnen läser, inte vad de läser. I ett avseende är det sant, det är viktigt 

för barns läsutveckling att stimulera all läsning, att inspirera och sporra lusten att läsa. Men 

denna inställning riskerar samtidigt att leda till att eleverna inte kommer i kontakt med littera-

turhistoriens stora namn och den kulturella referensram som många klassiska verk bidrar till. 

(Motion 2013/14:Ub205). 

 

I motionen menar man därmed att elever fråntas de stilbildande, och för litteraturhistorien 

viktiga, verken genom att urvalet av litteratur i den svenska skolan utgått från principen 

att det viktigaste är att barnen läser, och inte vad de läser. Detta menar man kan ”leda till 

språklig utarmning, historielöshet och förlorad kunskap om vårt kulturarv” (ibid.). Ge-

nom att frånta elever litterära och kulturella referensramar som man menar erbjuds i nat-

ionella klassiska verk underminerar man enligt motionen ”den styrka som finns i att ha 

en gemensam och sammanhängande kulturell identitet” (ibid.). 
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I det tredje stycket i motionen knyter man an denna argumentation till skolans kom-

pensationsuppdrag, vilket man menar betyder att skolan ska verka för jämlikhet, integrat-

ion och lika livschanser. I stycket skriver man att ”om inte skolan generellt erbjuder väg-

ledning in i kulturen och litteraturhistorien så blir det ett privilegium för dem som får 

detta med sig hemifrån eller vars föräldrar medvetet valt en skola där detta är ett inslag” 

(ibid.). Argumentationen för införandet av en litterär kanon tar därmed även avstamp i 

skolans uppdrag för likvärdig utbildning. Man menar att kanonläsning skulle ge alla ele-

ver lika chans att komma i kontakt med ett litterärt kulturarv som bidrar till kulturell ge-

menskap. 

Motionen avslutas med en argumentation för vikten av gemensamma referenspunk-

ter. Sådana referenspunkter menar man skapas genom en kanonläsning som ska ge alla 

elever möjligheten att få tillgång till det gemensamma litterära kulturarvet. Man skriver 

bland annat att: 

 

I en tid av mångfald och alltmer individualiserad mediakonsumtion ökar också behovet av 

gemensamma referenspunkter. Den vunna friheten att konsumera kultur och litteratur efter 

eget intresse är visserligen högst önskvärd, men leder samtidigt till att fundamentala insikter 

om det egna samhällets historia och kulturella bakgrund riskerar att gå förlorad (Motion 

2013/14:Ub205) 

 

Genom ett mer styrt och begränsat litterärt urval som ska spegla det svenska samhällets 

historia och kultur menar man att elever ska erbjudas gemensamma referenspunkter. 

Dessa gemensamma referenspunkter anser man är angelägna i en tid av mångfald och 

individualisering. 

Den kanon som föreslås menar man ska utformas av Skolverket tillsammans med 

de idéhistoriska och litteraturhistoriska institutionerna vid universiteten samt Svenska 

Akademien. I förslaget skriver man även angående utformandet av listan att: 

 

En lista bör gälla för grundskolan, där varje årskurs har sina obligatoriska och därutöver re-

kommenderade verk. För gymnasieskolan bör listans rekommenderade verk vara olika bero-

ende på vilket program eleven har valt, men med en gemensam bas av obligatoriska verk för 

varje gymnasieår. (Motion 2013/14:Ub205) 

 

Intressant i förslaget är att man anser att listan för gymnasiets rekommenderade verk ska 

vara olika för olika gymnasieprogram. Här kan man därmed skönja den diskurs av olik-

hetsideologi som uppstod under 1980-talet som nämndes tidigare kring kanons historia i 

svenskämnet. 

Förslaget finns även presenterat på partiets webbplats under rubriken där man redo-

gör för partiets kulturpolitik. Under rubriken ”Kultur och media” finns förslaget beskrivet 

på följande sätt: 

 

Kristdemokraternas utgångspunkt är att människan naturligt söker kunskap. Vi vill förvalta 

och utveckla bildningsidealet i Sverige. Då gäller det att återuppbygga en bildningstradition 

där elever, lärare och föräldrar tillsammans kan söka bildning. Vi menar att ett viktigt steg i 

det arbetet är att upprätta en klassikerlista. Alla elever i den svenska skolan bör komma i kon-

takt med vissa verk – till exempel musik, romaner, filmer – som är och förblir en gemensam 
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referenspunkt för svensk kultur. I den processen bör Skolverket ha huvudansvaret och Svenska 

Akademien kopplas in (Kristdemokraterna 2018) 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså hävda att Kristdemokraternas förslag om införande 

av en nationell litterär kanon är en plädering för vikten av gemensamma referensramar, 

likvärdig utbildning, ökad tillgång till det nationella kulturarvet samt förhöjd läsförmåga 

hos elever. 

Detta politiska förslag utgör en del av bakgrunden till denna studie för att förankra 

den i en samtida politisk debatt. Förslagets konsekvenser eller praktiska realisering är 

svåra att testa i sin helhet i en teoretisk studie. Det som dock görs i denna studie är ett 

försök att testa vad det är som förmedlas till elever i det som antas vara det litterära kul-

turarvet och som med sannolikhet skulle kunna finnas med i en nationell litterär kanon. 

 

2.6 Tidigare forskning 

Under den här rubriken presenteras ett fåtal tidigare studier som rör det litterära urvalet, 

kanon och kulturell fostran i den svenska skolan. Detta görs för att sätta in arbetet i ett 

forskningsfält vilket studien bidrar till och rör sig kring. Urvalet av forskning är baserat 

på att de ämnen som berörs i forskningen ligger nära syftet och forskningsfrågorna i den 

här studien, samt att det har begränsats till forskning som rör den svenska skolan. Urvalet 

är också beroende av omfånget av den här studien. 

Gun Malmgren, professor i litteraturvetenskap, har i sin avhandling Gymnasiekul-

turer – lärare och elever om svenska och kultur behandlat lärares och elevers uppfattning 

om svenskämnets syfte med fokus på litterär socialisation och litterära urval. Denna stu-

die nämndes kort i samband med presentationen av kanons historia i svenskämnet. I av-

handlingen behandlar Malmgren (1992, s. 13) frågor om lärares och elevers uppfattning 

av olika kulturaktiviteter och kulturformer de möter i svenskundervisningen. Genom in-

tervjuer med svensklärare och elever i både studieförberedande och yrkesförberedande 

klasser synliggör Malmgren hur det litterära urvalet ser ut på de olika gymnasieprogram-

men, och elevers attityder till detta urval. I sitt resultat fann Malmgren (1992, s. 334) att 

det litterära urvalet skiljer sig mellan de studieförberedande och de yrkesförberedande 

programmen. Hon fann att elever på de studieförberedande programmen mötte, och för-

väntades behandla, kultur med högre kulturell status, medan elever på de yrkesförbere-

dande programmen inte förväntades göra det. Malmgren (ibid.) fann även att det litterära 

urvalet påverkades av lärarnas syn på svenskämnet. Urvalet påverkades av om lärarnas 

uppfattning om svenskämnet var att det är ett ämne för litterär bildning som ska förmedla 

det litterära kulturarvet, eller om man ansåg att svenskämnet är ett mer pragmatiskt ämne 

där elevernas egna intressen ska odlas. 

Litteraturvetaren Lars Brink har i en avhandling studerat gymnasiets litterära kanon 

i läromedel. Huvudsyftet i Brinks (1992, s. 17) avhandling är att undersöka om det histo-

riskt funnits en medveten, eller omedveten, litterär kanon i skolans svenskämne och hur 

den i så fall sett ut. Genom en studie av läromedel från 1910–1945 synliggör Brink hur 

man historiskt i svenskämnet förhållit sig till det litterära urvalet under denna period och 

vad det är som eventuellt styrt urvalet av litteratur. Brink (1992, s. 18) formulerar även 

två delsyften. Dessa två syften är att studera hur kanon bildas samt att ”studera kanon som 
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implicit normativt begrepp, dvs. inte som uttryck för ett didaktiskt val bland flera möjliga 

utan som påbjuden ordning” (ibid.). Resultatet av Brinks studie är en redogörelse av gym-

nasiets litterära kanon under de studerade åren och ett resonemang kring vad som styrt, 

och styr, kanonbildningen i skolkontexten. I resultatet fann Brink att det som styrt kanon-

bildningen och synen på kanon ofta är influerat av intressen som inte bara är litterära. 

Kanonbildning och det litterära urvalet i skolan hör ofta samman med politiska eller andra 

typer av idéströmningar, i samhället. 

I sin doktorsavhandling Mellan Dante och ́ Big Brother´ har Christina Olin-Scheller, 

professor i pedagogik, undersökt gymnasieelevers möte med svenskämnets litteratur och 

fritidens texter. I avhandlingen frågar Olin-Scheller (2006, s. 13) hur elever utvecklar 

kunskaper om fiktionstext och läsning genom litteraturundervisningen, och hur elevers 

textvärldar, fritidens och svenskämnets, befinner sig i dialog med varandra och vilken 

karaktär denna dialog i så fall har. Olin-Scheller (2006, s. 12) tar i sin avhandling därmed 

avstamp i konflikten mellan den populärkultur elever möter på sin fritid och de kulturytt-

ringar som behandlas i svenskämnet. I avhandlingen besvarar Olin-Scheller syftet och 

frågeställningarna genom intervjuer med lärare och elever i fyra gymnasieklasser, samt 

genom deltagande observationer i klassrummen. I resultatet framgår att det finns ett glapp 

mellan lärarnas och elevernas litterära repertoarer. Den litterära undervisningen i skolan 

handlade främst om traditionell fiktion där elevernas konstruktioner av litterära världar 

från fritidens texter inte användes som stödjande. Studien visade även att det fanns brist 

på kvinnliga perspektiv i den litterära undervisningen. 

Lotta Brantefors, lektor i pedagogik, har i en studie undersökt skolans kulturella 

fostran. Med kulturell fostran menar Brantefors (2011, s. 17) den kulturella utbildning 

eller kulturella socialisation som direkt och/eller indirekt tas upp i skolans styrdokument 

och därmed också utförs i skolkontexten. Syftet med avhandlingen är att klargöra olika 

idéer om kulturella relationer uttryckta i den svenska läroplanen och de potentiella kon-

sekvenserna de kan ha för barn och ungdomar att delta som jämlikar i det sociala och 

offentliga livet (Brantefors 2011, s. 14). I avhandlingen studerar Brantefors därmed sko-

lans styrdokument och konkluderar att det finns ett markant utpekande av ett ”vi” och ett 

”dem” i styrdokumenten när det talas om kultur och kulturell socialisation. Denna diskurs 

menar Brantefors påverkar elevers förutsättningar att delta, och ses, som jämlikar i skola 

och samhälle. Brantefors menar därmed att det på grund av utpekandet av ett ”vi” och ett 

”dem” i styrdokumenten är tveksamts om skolans styrdokument skulle kunna utgöra en 

god grund för barns och ungdomars jämställdhet och likvärdighet i skolan. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Under de tre första rubrikerna nedan presenteras tre perspektiv och teoribildningar inom 

litteraturvetenskapen om kanon och läsning. Under den första rubriken presenteras litte-

raturprofessorn Harold Blooms teorier om kanonläsning. Under den andra rubriken klar-

görs litteraturvetaren Magnus Perssons forskning och perspektiv på kanon och läsning. I 

det tredje avsnittet beskrivs juridik- och etikprofessorn Martha C. Nussbaums ståndpunk-

ter och teorier om läsning. Dessa teorier antas och appliceras i diskussionen av den andra 

och tredje frågeställningen i studien. 

Under den fjärde rubriken nedan redovisas den litteraturteoretiska utgångspunkten 

för analysen. Då studien har för avsikt att undersöka värden i de utvalda romanerna som 

rör jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde används ett 

intersektionellt perspektiv i analysen av materialet. I detta perspektiv inkluderas femin-

istisk, postkolonial samt marxistisk litteraturteori. 

Under den sista rubriken presenteras skolans värdegrund tillsammans med ett urval 

värdegrundsforskning. 

 

3.1 Harold Bloom 
En som pläderat för det nyttiga med en litterär kanon är litteraturprofessorn Harold 

Bloom. Under denna rubrik kommer Blooms argument för kanonläsning att klargöras 

med utgångspunkt i två av hans böcker, Den västerländska kanon. Böcker och skola för 

eviga tider och Hur du ska läsa, och varför. 

Boken Den västerländska kanon. Böcker och skola för eviga tider publicerades 1994 

och är det verk där Bloom i mest omfattande termer beskriver den argumentation som 

ligger till grund för hans antaganden om det nyttiga med en litterär kanon. Blooms (2000, 

s. 11) huvudsakliga syfte i boken är att frilägga de egenskaper som gjort författare och 

verk kanoniska och som gett dem en auktoritativ ställning. Med andra ord är det Blooms 

mening att i boken förklara vad det är som gör att vissa litterära verk och författarskap 

bör uppfattas som viktiga och estetiskt dominerande, samt även redogöra för nyttan och 

syftet med en litterär kanon. 

Enligt Bloom behövs en litterär kanon både för att synliggöra den litteratur som ska 

anses som det mest överlägsna och för att egga och inspirera författare att nå samma mått 

av litterär förmåga som de kanoniska författarna. Bloom (2000, s. 16) argumenterar därför 

bland annat för kanon genom att hävda det nyttiga i litterär tävlan. Bloom (2000, s. 17) 

skriver att det finns en ovilja bland nutida författare mot att man ”påtalar att det är Sha-

kespeare och Dante de måste ta upp tävlan med”. Bloom (2000, s. 50) menar att det är 

kanons uppgift att tillhandahålla en måttstock för denna litterära tävlan som varje förfat-

tare äntrar i sitt författarskap. Denna litterära tävlan som kanon står som måttstock för 

menar Bloom (2000, s. 21) är någonting fruktsamt och nyttigt eftersom ”den ångest som 

är förknippad med påverkan lamslår en svagare begåvning men eggar snillet att uppnå 

det kanoniska”. 

Bloom (2000, s. 42) skriver med tanke på litterär tävlan att ”det inte går att bryta sig 

in i kanon annat än genom estetisk styrka”. Bloom (2000, s. 50) riktar i samband med 

detta antagande stark kritik mot litteraturvetenskapen och universiteten som han menar 
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öppnat upp kanon för litteratur vars syfte endast är att verka för idealism eller social rätt-

visa. Bloom (2000, s. 56) menar att det inte är kanons syfte att ta hänsyn till etnocentriska 

och könspolitiska agendor utan bör endast ägna sig åt estetiska kvalitetsnormer. Bloom 

skriver att: 

 

i praktiken har den ”större kanon” som har setts som eftersträvansvärd inneburit kanons un-

dergång, eftersom det som nu står på schemat ingalunda innefattar de bästa av de författare 

som råkar vara kvinnor, afrikaner, latinamerikaner eller asiater, utan snarare de författare som 

har föga att erbjuda utöver den förtrytelse de har låtit växa fram som en del av det de uppfattar 

som sin identitet (2000, s. 17). 

 

Det är inte tillräckligt enligt Bloom att motivera litteraturläsning utifrån författares even-

tuella identitet, kön eller etnicitet. Detta synsätt, att öppna upp kanon för etnocentriska 

och könspolitiska agendor, menar Bloom har gjort att kanon idag inte längre består av de 

mest framstående författarna och litterära verken utan har blivit ett medel för identitets-

skapande eller samhällelig idealism. 

De estetiska kvalitetsnormer som således bör utgöra kvalifikationerna för kanonisk 

litteratur menar Bloom (2000, s. 42) består av ”ett suveränt behärskande av språkets fi-

gurala möjligheter, av originalitet, stor kognitiv förmåga, kunskap, en fruktsam, tät, vital 

diktion”. En ytterligare kvalifikation är att kanoniska verk ska ha ”en odödlig giltighet” 

(Bloom 2000, s. 44). Denna odödliga giltighet betyder att de ska inbjuda till omläsning 

och vara relevanta för människor oavsett samtid. Det är på dessa grunder som Bloom 

menar att verk och författarskap blir, och ska anses som, kanoniska. 

Bloom (2000, s. 31) menar även att syftet med kanon är att den fungerar som en 

samling av det kollektiva minnet. Kanon ska därmed enligt Bloom ses som ett historiskt 

medel för stilbildande och aktad litteratur där de verk som ingår i kanon står i relation till 

varandra. Bloom (2000, s. 19) skriver att ”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 synliggör i citatet det han menar är 

de intertextuella egenskaperna och det historiska sambandet mellan all kanoniserad litte-

ratur. De litterära verken i kanon står i relation till varandra och är därmed ett uttryck för 

ett slags kontinuum av människans kollektiva minne. I citatet menar Bloom även att nya 

verks tillkommelse är starkt förknippad med kanon. Tillblivelsen av nya verk ska ses som 

avhängig läsning och tolkning av kanoniska verk. Enligt detta synsätt ska inget litterärt 

verk ses som isolerat utan som en del av den litterära historieskrivningen. 

Det bör dock tydliggöras att Bloom (2000, s. 55) inte anser sig redogöra för annat 

än den västerländska litteraturen. Han avvisar även kritiken att en litterär kanon skulle 

vara uteslutande ett ”försvar av Väst eller ett företag med nationalistiska förtecken” ibid.). 

Bloom (2000, s. 43) menar heller inte att man bör läsa kanon för att ”söka ursprunget till 

vår moral och politik”. Detta skulle enligt honom vara ett sätt att tappa kontakten med 

den samtid vi lever i. Det är endast enligt Bloom det estetiskt värdefulla som ska vara 

måttstock för kanonbildning. 

I boken Hur du ska läsa och varför redogör Bloom för det han anser är anledningen 

till varför man bör läsa, och förklarar även hur man bör läsa. Enligt Bloom (2001, s. 20) 
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är läsning inte en social handling som på något sätt skulle gagna det allmänna bästa. 

Bloom skriver att: 

 

jag ställer mig fortfarande skeptisk till den traditionstyngda sociala hoppfullhet som säger att 

individens omtanke om andra människor nog kan befrämjas av en väl omhändertagen indivi-

duell föreställningsförmåga, och jag är på min vakt mot alla slags resonemang som ser ett 

samband mellan det ensamma läsandets nöjen och det allmänna bästa (2001, s. 20) 

 

Enligt Bloom (2001, s. 15) är läsning framför allt en individuell handling som bäst görs i 

ensamhet och ska inte ses som någonting som skulle verka för sociala förmågor eller för 

något allmänt bästa. Det är enligt honom någonting man ”ägnar sig åt på egen hand; till 

syvende og sidst har man ingen annan metod än sig själv, sitt eget jag”(ibid.). Det är enligt 

Bloom i ensamhet med det litterära verket som läsaren tolkar och gagnar sig en slags 

bildning eller skolning, som antas förmedlas i litterära verk. Bloom (2001, s. 20) menar 

att läsaren bör ”ta rätt på det som kommer nära dig, som kan användas till att pröva och 

besinna, och som tilltalar dig som om du var en del av naturen, och fri från tidens tyranni”. 

Det är dock inget fullständigt fritt val Bloom menar att läsaren bör göra. Bloom (ibid.) 

skriver att ”pragmatiskt betyder detta att du först och främst bör söka dig till Shakespeare, 

och låta honom söka sig till dig”. Det är därför inte tal om någon slags bildning som ska 

ses som inneboende i alla litterära verk. Bildningen förmedlas först och främst enligt 

Bloom i de kanoniska verken, där Shakespeare är den allra största. 

Den ensamma läsaren bevarar i sin läsning en kontinuitet med det förflutna enligt 

Bloom (2001, s. 19). Det är, som beskrivits ovan, de kanoniska verken som enligt Bloom 

förmedlar det kollektiva minnet. Läsaren bör därmed genom kanonläsning ställa sig in i 

den tradition och historia som förmedlas i kanon. Bloom (2001, s. 22) skriver: ” läs djupt, 

inte för att du ska kunna tro, eller godta, eller säga emot, utan för att du ska lära dig bli 

en del av den enda natur som skriver och läser”. Det är i den tradition, historia och enda 

natur som skriver och läser som läsaren ska ställa sig och bli en del av genom kanonläs-

ning. 

 

3.2 Magnus Persson  

Under denna rubrik beskrivs Magnus Perssons och Martha C. Nussbaums teorier och 

ståndpunkter om kanon och litteraturläsning. Dessa teoretiker har i sin forskning gjort 

andra bedömningar av litteraturens roll och betydelse än de som beskrivits ovan av Harold 

Bloom. Persson och Nussbaum får därmed fungera som motvikter till detta perspektiv. 

Litteraturvetaren Magnus Persson har i sin forskning undersökt och behandlat det 

han kallar för myten om den goda boken. Persson (2012, s. 67) ställer frågor om huruvida 

man kan anta att ett slags god litterär bildning kan tas för givet vid läsning och ställer sig 

därmed kritisk till Blooms hållning om litteraturen som ett medel för god individuell skol-

ning. Persson (2012, s. 67) skriver att ”litteraturen står inte utanför eller ovanför världens 

problem, orättvisor och ohyggligheter, världens ’ondska’ om man så vill. Litteraturen är 

en del av denna världen och dess brister”. Persson ställer sig i citatet, till skillnad från 

Bloom, kritisk till att det skulle finnas ett inneboende värde i litteraturen som automatiskt 

skulle vara gott. I citatet anger Persson att litteraturen istället bör ses som en del av värl-

dens problem och inte som en entitet som skulle stå utanför den. 
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Persson (2012, s. 32) menar även att man inte kan hävda att det finns en tydlig kopp-

ling mellan god kultur och god moral. Med detta menas att det inte bör tas för givet att 

den som ägnar sig åt det som kan anses som god kultur automatiskt får en god moral. 

Persson (2012, s. 67) frågar därför, ur ett litteraturpedagogiskt perspektiv, om man ”kan 

tänka sig en ’ofullkomlighetens litteraturpedagogik’, där målet inte är en ständig fortgå-

ende moralisk förädling av eleverna genom den alltid lika goda litteraturens ’allmän-

mänskliga’ lärdomar?”. En legitimering av litteraturläsning bör därmed, enligt Persson, 

inte uteslutande motiveras utifrån att litteraturen automatiskt skulle förändra läsarna till 

moraliskt goda människor genom att den alltid skulle förmedla allmänmänskliga lärdo-

mar. Litteraturläsning bör enligt Persson motiveras utifrån andra kriterier. Dessa kriterier 

beskriver Persson i sin bok Varför läsa litteratur. Om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen. 

I boken listar Persson (2007, s. 223) tre övergripande motiveringar för litteraturläs-

ning med hjälp av tre centrala begrepp. Dessa begrepp är demokrati, narrativ fantasi och 

kreativ läsning. Det finns enligt Persson (2007, s. 249), och också enligt Nussbaum som 

presenteras nedan, ett samband mellan litteraturläsning och demokratisk kompetens. Lit-

teraturen kan ge upphov och uppslag till deliberativa samtal där demokratisk kompetens 

övas. Kännetecknande för deliberativa samtal är att ”olika röster och synsätt systematiskt 

ställs mot varandra, att olika argument skall ges utrymme, att alla skall få komma till tals, 

att samtalsdeltagarna bemöts med respekt, att deltagarna lyssnar på varandra, och att man 

strävar efter någon form av (tillfälligt) samförstånd” (Persson 2007, s. 254). Litteraturläs-

ning kan fungera som grund eller underlag till sådana samtal menar Persson (2007 s. 249). 

Den narrativa fantasin, som också är en del av demokratisk kompetens, definierar 

Persson (2007, s. 257) som en ”förmåga att leva sig in i hur andra människor–med an-

norlunda villkor, erfarenheter och värderingar–tänker, känner och lever. Det är en för-

måga att skifta perspektiv och synvinkel, att se sig själv i den andre och den andre i sig 

själv”. Enligt Persson (2007, s. 263) kan den narrativa fantasin stimuleras och övas med 

hjälp av litteraturläsning och ger en god legitimering till litteraturläsning. Den kreativa 

läsningen definierar Persson (2007, s. 264) som en läsning som handlar om att reflektera 

över och problematisera den egna läsningen i dialog med andra. Det finns enligt Persson 

en risk att talet om demokrati och narrativ fantasi förlägger litteraturen till att endast bli 

ett diskussionsunderlag där frågor om själva textens och språkets egenskaper försvinner. 

Kreativ läsning kan därför ses som en form av närläsning som synliggör själva textens, 

språkets och den litterära formens betydelse för läsakten (Persson 2007, s. 265). 

Persson skriver även om litterära urval och om sin syn på kanon. 

 

Både idén om kanon som en de facto gemenskapande kraft i kulturen och idén om kanon som 

en spegling av den nationella identiteten kan alltså kraftigt ifrågasättas. I det första fallet på 

grund av en skriande diskrepans med verkliga förhållanden (masskulturens hegemoni) och i 

det andra fallet på grund av en anakronistisk litteratursyn som tillskriver litteraturen egen-

skaper som den själv är främmande för (2012, s. 92) 

  

Persson (2012, s. 89) ställer sig inte negativ till en litterär kanon i sig men förhåller sig 

kritisk till några antaganden som görs kring kanons nytta och funktion. I citatet ovan me-

nar Persson att det är tveksamt om kanon skulle vara en representation av den nationella 
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identiteten. Dels på grund av myten om masskulturens hegemoni men också på grund av 

att man genom att hävda att litteraturen skulle vara en spegling av nationen tillskriver 

litteraturen egenskaper som den själv inte gör anspråk på att besitta. Den litteratur som 

tillskrivs kanonisk status menar Persson inte själv gör anspråk på att vara representanter 

för en slags nationell identitet.  

Persson skriver vidare om kanon, och om kanondebatten, att: 

 

kanondebatten hade egentligen förbluffande lite att säga om läsning, som är en praktik som 

kan ta sig enormt många uttryck men som alltid är socialt situerad. Kanondebattens fixering 

vid urvalet beaktade över huvud taget inte detta. I kanondebatten hittar man i stället flera tyd-

liga likheter med myten om den goda litteraturen. Både förespråkare och motståndare tar litte-

raturens godhet för given – oenigheten gäller inte om litteraturen är god utan vilken litteratur 

som är det. Bara man hittar den optimala, mest rättvisa, representativa etc. konstellationen av 

författare och verk så löser sig resten själv (2012, s.99) 

 

Persson kritiserar i citatet kanondebatten för att endast fokusera på vilken litteratur som 

bör ingå i kanon utan att säga särskilt mycket om läsning som praktik. Kanondebatten 

koncentreras ofta kring frågan om vad som ska läsas, men säger betydligt mindre om 

varför, och ingenting alls om hur det ska läsas enligt Persson (2007, s. 99). Det finns 

därmed en bristande litteraturdidaktisk vinkel på debatten kring kanon. Detta synliggör 

Persson (2012, s. 97) även genom att lyfta aktörer vars röst inte hörs i debatten. De röster 

som lyser med sin frånvaro menar Persson (ibid.) är de som egentligen sitter på expert-

kunskaper när det gäller det litterära urvalet i skolan, nämligen svensklärare och svensk-

ämnesdidaktisk forskning. 

 

3.3. Martha C. Nussbaum 
Magnus Persson har i sin forskning delvis inspirerats av juridik- och etikprofessorn 

Martha C. Nussbaums försvar av litteraturläsningens möjligheter, speciellt när det kom-

mer till den narrativa fantasin som beskrivits i stycket ovan. Nussbaum (1997, ss. 50–85) 

har framför allt pläderat för litteraturläsningens potential att skapa det hon kallar för ”ci-

tizens of the world”, eller världsmedborgare. Med världsmedborgare menar Nussbaum 

(1997, s. 69) individer som genom kunskap och sympati med andra kulturer ser sig som 

en del av en global värld. Världsmedborgaren strävar enligt Nussbaum (1997, s. 110) efter 

det allmänna bästa och ser inte bara till den egna gruppens intressen utan strävar efter 

multikulturell förståelse där olikheter ska mötas med medkänsla. 

Ett grundläggande antagande för Nussbaum (1997, s. 86) är att all konst – om det så 

är dans, musik eller litteratur – bidrar till att forma vår förståelse för människor runt om-

kring oss. I utbildningen av världsmedborgare menar Nussbaum (1997, s. 86) därför att 

litteraturen har en förmåga att med sin gestaltning av mänskliga omständigheter bidra till 

att forma sympati för andra. Nussbaum (1997, s. 88) skriver att den narrativa konsten har 

förmågan att få människan att ”see the lives of the different with more than a casual 

tourist’s interest – with involvement and sympathetic understanding”. Nussbaum (1997, 

s. 111) skriver på samma tema vidare att litteraturen har en förmåga att transportera oss, 

medan vi fortfarande är oss själva, till andra människors liv och göra deras erfarenheter 

begripliga för oss. Med detta menar Nussbaum att den narrativa konsten kan få människan 
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att inte betrakta den andra utifrån, utan kan få individen att utveckla djupare empatisk 

förmåga och engagerad sympati. 

Då Nussbaum (1997, s. 89) gör dessa antaganden om litteraturens roll och möjlig-

heter menar hon att den västerländska kanon behöver öppnas upp för nya verk som bidrar 

till att fortsätta skapa denna sympati. Nussbaum (1997, s. 106) skriver därför att ”if liter-

ature is a representation of human possibilities, the works of literature we choose will 

inevitably respond to, and further develop, our sense of who we are and might be”. Nuss-

baum ställer sig därmed kritisk till det antagande Bloom (2000, s. 56) gör angående kanon 

och dess friställning från politiska agendor. Nussbaum (1997, s. 89) menar att väster-

ländsk estetisk tradition historiskt haft en stark koppling mellan individen och samhället 

och att tanken om att litteraturen på något sätt skulle vara oberoende av sin samtids poli-

tiska kontext inte har någon egentlig förankring historiskt. Nussbaum (1997, s. 93) argu-

menterar för detta genom att i sitt resonemang gå tillbaka till den gamla grekiska kulturen 

och dess syn på det estetiska. Hon menar att syftet med den antika estetiken inte uppfat-

tades som avskilt från medborgerliga eller politiska angelägenheter utan sågs snarare som 

ett uttryck för politiska angelägenheter. 

Nussbaum (1997, s. 89) skriver vidare att ”it is frequently claimed that it is inappro-

priate to approach litterature with a ’political agenda’. Yet it is hard to justify such a claim 

without embracing an extrem kind of aesthetic formalism”. Nussbaum menar i citatet att 

man genom att hävda en stängd kanon gör sig skyldig till en extrem form av formalism 

som bara tar hänsyn till estetisk form. Detta synsätt på litteraturen menar hon resulterar i 

en steril och inskränkt syn på litteraturen som är svår att försvara. Nussbaum (1997, s. 

105–106) utvecklar detta resonemang vidare genom att hävda att argumenten för en 

stängd kanon är lika politiska som argumenten för en öppen kanon. Hon frågar till ex-

empel varför det är ”political to acknowledge the bodies of women and the illnesses to 

which women are subject, and apolitical to deny such recognition?” (Nussbaum 1997, s. 

106). Med detta menar Nussbaum att man genom att hävda att det litterära urvalet, eller 

kanon, inte skulle ta hänsyn till sociala eller politiska syften ändå gör ett politiskt ställ-

ningstagande. Det ska med andra ord enligt Nussbaum ses som lika politiskt att hävda en 

stängd kanon som en öppen kanon. 

Nussbaum (1997, s. 101) menar även att litteraturen inte ska ses som fri från fördo-

mar eller blinda fläckar. På grund av detta uppmuntrar Nussbaum (1997, s. 100) till det 

hon kallar för kritisk läsning. Med detta menas att läsaren odlar en attityd till litterära verk 

som inte är likgiltig, utan ställer frågor till den lästa texten. Den kritiska läsningen går 

enligt Nussbaum hand i hand med det hon kallar för den sympatiska läsningen då man 

genom den kritiska läsningen ser var sympatin har sitt fokus i det litterära verket. Verk 

som till exempel behandlar erfarenheter från medelklassens kvinnor med stor framgång 

kan till exempel göra arbetarklassens kvinnor osynliga. Genom en kritisk läsning av ett 

sådant narrativ skulle den dolda diskursen kring osynliggörandet av arbetarklassens kvin-

nor framträda och läsaren får syn på mer dolda aspekter av texten. Enligt Nussbaum 

(ibid.) behöver man därför ställa frågor till texter om vad de förmedlar och vad de gör 

med läsaren. 

Med tanke på litteraturens förmåga att bidra till skapandet av medkänsla och empati 

skriver Nussbaum att:  
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we ought to protect the opportunity of the arts to explore new territory with broad latitude, and 

we should also protect the right of university teachers to explore controversial works in the 

classroom, whether or not we ourselves have been convinced of their lasting merit (1997, s. 

99). 

 

Nussbaum, till skillnad från Bloom, går därmed i försvar för fria litteratururval som låter 

läsaren upptäcka nya territorier och ämnen. Hon argumenterar för vikten av att skydda 

det fria urvalet av litteratur i klassrum då värdet av litteraturen inte behöver vara uppen-

bart för oss själva utan skapas i den föreliggande kontexten. Enligt Nussbaum skulle ett 

stängt litterärt urval begränsa litteraturens möjligheter att låta läsare göra nya upplevelser 

och erfara nya ämnen. 

 

3.3 Litteraturteoretisk utgångspunkt – intersektionellt perspektiv 

För den här studien utgörs den litteraturteoretiska utgångspunkten av ett intersektionellt 

perspektiv där både feministisk, postkolonial och marxistisk litteraturteori är relevant för 

analysen av romanerna. Då syftet med denna studie är att undersöka representationer av 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde i det litterära 

materialet behövs ett intersektionellt förhållande till texten som inkluderar olika teorier 

som synliggör hur människors lika värde kan gestaltas utifrån olika sociala, etniska eller 

könsmässiga roller. 

Intersektionalitet som begrepp syftar enligt Nationalencyklopedin (intersektion-

alitet) till att ”synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter 

för maktrelationer baserade på ras, kön och klass”. Utgångspunkten för ett intersektionellt 

perspektiv är således att människors erfarenheter, möjligheter och identiteter är givna ut-

ifrån en rad positioner som inte ska förstås som oberoende av varandra. Ett intersektionellt 

perspektiv synliggör därmed hur olika maktförhållanden samverkar, och beskriver hur 

människor är inbäddade i såväl klasstrukturer som genussystem, etniska relationer eller 

andra former av över- och underordningar (Ahrne 2016, s. 179). Nedan följer en beskriv-

ning av de perspektiv och teorier som ska ses som överlappande för litteraturanalysen i 

detta arbete. 

3.3.1 Feministisk litteraturteori 

I antologin Litteratur. Introduktion till teori och analys beskrivs hur den feministiska lit-

teraturteorin bygger på ”antagandet att föreställningar om könet bidrar till att strukturera 

litterära texter, och att dessa texter omvänt bidrar till att strukturera föreställningar om 

könet” (Kjælgaard 2015, s. 460). Det finns därmed, enligt den feministiska litteraturteo-

rin, ett samband mellan litterära texter och föreställningar om kön, både på det sättet att 

existerande föreställningar påverkar texten men också att texten påverkar och bidrar till 

reella föreställningar om kön. 

Den feministiska litteraturkritiken har därför framför allt intresserat sig för antagan-

den om kvinnan ”som gör sig gällande i texternas tillblivelse samt i deras interna form 

och tematik” (Kjælgaard 2015, s. 460). Med andra ord har teorin huvudsakligen ägnat sig 

åt representationen och framskrivningen av kvinnan. 
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Den feministiska litteraturteorin har sina rötter i 1960-talets kvinnorörelser. Littera-

turvetaren och professorn i engelska Peter Barry (2009, s. 116) skriver att 1960-talets 

kvinnorörelse var litterär redan från början. Rörelsen insåg betydelsen av framskriv-

ningen av kvinnan i litteraturen och såg det som avgörande att ifrågasätta framskrivning-

ens auktoritet och koherens. 1960-talets kvinnorörelser ska dock inte ses som starten på 

feminismen som är betydligt äldre än så (ibid.). Den feministiska litteraturteorin var sna-

rare en organiserad renässans av en äldre tanketradition som diagnostiserat problemet 

med kvinnlig underordning i samhället. Dessa föregångare till 1960-talets kvinnorörelse 

är bland annat Mary Wollstonecraft med sitt verk Till försvar för kvinnans rättigheter 

(1792), Virginia Woolfs Ett eget rum (1929) och Simone de Beauvoirs Det andra könet 

(1949) (Barry 2009, s. 116). 

Barry (2009, s. 128) listar elva punkter som kortfattat beskriver vad en feministisk 

litteraturkritiker gör. Två av dessa punkter är högst relevanta för det som görs i den här 

studien. Den första punkten är att en feministisk litteraturkritiker ifrågasätter representat-

ioner av kvinnan som ”den andra”. Den andra punkten är att de undersöker maktförhål-

landen som tar sig uttryck i texter och i verkligheten, för att bryta ner dem och påvisa 

patriarkatets, det vill säga mäns systematiska maktställnings, utbredning (ibid.). 

Anna Cullhed (2015, s. 191), professor i litteraturvetenskap, skriver att den femin-

istiska litteraturteorin har, som många andra poststrukturalistiska litteraturteorier så som 

den postkoloniala litteraturteorin, tagit sig an subjektet på olika sätt. Den poststruktural-

istiska litteraturteorin ställer sig kritisk till föreställningen om ett universellt subjekt i lit-

teraturen. De skenbara universella skildringarna i litteraturen menar man är starkt präg-

lade av en västerländsk världsbild där den vite mannen fått stå som representant för nor-

men. Den poststrukturalistiska litteraturteorin har istället ägnat sig åt skillnader beroende 

på till exempel etnicitet, kön eller klass och lyft dessa perspektiv och entiteter i litteraturen 

(ibid.). 

3.3.2 Marxistisk litteraturteori 

Utgångspunkten och grunden för den marxistiska litteraturteorin är Karl Marx och Fre-

drich Engels framställningar och texter om det klasslösa samhället (Berry 2009, s. 150). 

Marx och Engels teorier är framför allt ekonomiskt och materiellt filosofiska då deras 

syfte är att förklara samhället och världen runt omkring oss utan att erkänna krafter eller 

världar bortom det fysiska eller jordiska (ibid.). Syftet med marxismen, eller kommun-

ismen som Marx och Engels själva kallade det, är därför samhällsförändring där målet är 

att frambringa ett klasslöst samhälle genom gemensamt och statligt ägande av samhällets 

produktion (ibid.). Genom distributionen av det gemensamma till individen ska enligt 

marxismen ett klasslöst, och därigenom mer rättrådigt, samhälle skapas (ibid.). Marx-

ismen ser även historien som ett uttryck för klasskamp. Historien ska, enligt marxismen, 

ses som avhängig den kamp om makt man menar finns mellan olika samhällsklasser som 

tävlar för ekonomiskt, socialt och politiskt övertag (Barry 2009, s. 151). 

Det är dock viktigt att skilja mellan marxistisk litteraturteori och marxistisk politik. 

En marxistisk litteraturteori har inte per definition några politiska syften utan fungerar 

snarare som ett sätt att betrakta en litterär text på, skriver litteraturvetaren Paul Tenngart 

(2010, s. 95). Det viktigaste begreppet som direkt härstammar från Marx och Engels i den 



 

24 

 

marxistiska litteraturanalysen är klass. För marxismen är klass en definitiv relation vilket 

innebär att den existerar oberoende av individens vilja eller makt. Individen kan med 

andra ord inte välja bort sin klasstillhörighet. Dock behöver inte klass ses som oföränder-

ligt och betyder bara någonting i relation till andra klasstillhörigheter (Tenngart 2010, s. 

96). Det är med andra ord skillnaden och jämförelsen mellan klasser som skapar klass-

tillhörighet. 

En marxistisk litteraturanalys sätter därmed fokus på klassrelationer, även i texter 

där det på ytan inte verkar vara det mest relevanta. Klass kan, enligt den marxistiska lit-

teraturteorin, ses som närvarande i alla litterära texter, även om den marxistiska littera-

turteorin inte menar att all litteratur egentligen handlar om klasskamp (Tenngart 2010, s. 

96). Barry (2009, s. 161) skriver därför att en marxistisk litteraturanalys gör en uppdel-

ning mellan textens uppenbara innehåll och dess dolda innehåll för att relatera det dolda 

innehållet till marxistiska teman. Barry (ibid.) ger ett exempel på detta då han skriver att 

konflikten i dramat King Lear utifrån en marxistisk litteraturanalys kan tolkas som om 

den egentligen berör en klasskamp mellan den upproriska medelklassen och den fallande 

överklassen. Fokus för den marxistiska litteraturanalysen är därmed att avslöja textens 

dolda innehåll för att synliggöra dess relation till klass. Genom en marxistisk litterär ana-

lys kan på detta sätt teman framträda som inte blir synliga i texters omedelbara och up-

penbara innehåll. 

3.3.3 Postkolonial litteraturteori 

Den postkoloniala litteraturteorin har sitt ursprung i en rad teorier och metoder från soci-

ologin och kritisk teori som blev framgångsrika under 1980-talet (Kjældgaard 2015, s. 

462). Precis som själva begreppet antyder så har teoribildningen kring postkolonial litte-

raturteori att göra med det som händer efter, eller konsekvenserna av, kolonisationen 

(Tenngart 2010, s. 131). 

Barry (2009, s. 192) summerar vad postkoloniala litteraturkriter gör i sex punkter. I 

dessa punkter menar Barry att de; avvisar det universella i västerländska kanoniska verk, 

undersöker representationer av andra kulturer i litteraturen, påvisar hur litteraturen ofta 

är omedveten eller tyst angående kolonisation och imperialism, lyfter frågor om kulturella 

skillnader och undersöker hur de behandlas i litterära verk, hyllar hybriditet, samt utveck-

lar perspektiv där annorlundaskap ses som positivt. 

Ett av huvudverken inom det teoretiska fältet är Edward Saids Orientalism från 

1978. I sitt verk kritiserar Said det akademiska forskningsfältet orientalism som ägnat sig 

åt att studera och beskriva den utomeuropeiska världen, främst den arabisk-islamska värl-

den. Saids (1997, s. 65) kritik av det akademiska fältet är att det ägnat sig åt en uppdelning 

av världen som grundar sig på idén om Västerlandets överlägsenhet mot Orienten. Ett av 

Saids (1997, s. 66) syften i sitt verk är därmed att visa hur Västerlandet, med högst tvivel-

aktiga idéer om den egna suveräniteten ”vunnit i styrka och identitet genom att ställa sig 

själv mot Orienten som en sorts ersättning för självet eller som till och med ett underjor-

diskt själv”. Said (1997, s. 64) skriver som ett led i detta att bilden eller idén om Orienten 

”har bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att vara dess motbild, 

motidé, motsatta personlighet och motsatta erfarenhet”. Orienten har enlig Said (ibid.) på 
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detta sätt ofta fått stå modell för det annorlunda, icke civiliserade, magiska, och ”det 

andra”. 

I Saids beskrivning av orienten som ”den andra” finns en av de mest framträdande 

dragen i postkolonial litteraturteori. Detta drag är medvetenheten om representationen av 

det icke-europeiska som exotiskt avvikande eller som ett omoraliskt ”andra” (Barry 2009, 

s. 187). Tenngart (2010, s. 132) skriver därför att postkolonial teori ägnar sig åt att syn-

liggöra resultatet av den europeiska kolonialismen som gjort att det västerländska har 

blivit normativt i stora delar av världen. 

Den postkoloniala teorin ämnar utmana denna normativitet genom att ifrågasätta det 

västerländska anspråket på universalism (Barry 2009, s. 185). Barry (ibid.) skriver att en 

central tanke inom den postkoloniala teorin är att om den västerländska ”stora litteratu-

ren” har en tidlös och universell betydelse avfärdar och ignorerar vi kulturella, sociala, 

regionala och nationella skillnader i erfarenheter. Det är dessa skillnader som den post-

koloniala teorin belyser i sin teoribildning genom att sätta fokus på dominansförhållanden 

och marginaliseringen av det icke-västerländska (Kjældgaard 2015, s. 463). 

 

3.4 Värdegrunden 

3.4.1 Skolans värdegrund 

Den teoretiska utgångspunkten för det här arbetet utgörs även av Skolverkets värdegrund 

för gymnasieskolan då två explicita värden ur värdegrunden undersöks i materialet till 

den här studien. Under denna rubrik presenteras gymnasieskolans värdegrund utifrån 

Lgy11. Begreppet värdegrund diskuteras även med utgångspunkt i den problematik som 

återges i värdegrundsforskning kring legitimiteten och realisationen av en gemensam vär-

degrund. Eftersom studien rör sig kring vad som kan ses som svenska värden, eller det 

svenska samhällets värdegrund, kommer en diskussion föras kring hur den här studien 

förhåller sig till begreppet värdegrund. 

I skriften Läroplan, ämnesmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasiesko-

lan 2011 återfinns gymnasieskolans värdegrund tillsammans med övergripande ämnes-

mål för de gymnasiegemensamma kurserna. Skriften redogör för fyra olika områden som 

utgörs av rubrikerna ”Skolans värdegrund och uppgift”, ”Övergripande mål och riktlin-

jer”, ”Examensmål för alla nationella program” samt ”Gymnasiegemensamma ämnen”. 

Innehållet under den första och den andra rubriken, är det innehåll som framför allt är 

aktuellt för den här studien. 

I inledningen av läroplanens värdegrund hänvisas till skollagen för att motivera vär-

degrundens existens. Stycket som hänvisas till i skollagen uttrycker följande:  

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kun-

skaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livs-

lång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. (SFS 2010:800) 
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Med avstamp i denna formulering om att utbildningen ska syfta till att elever inhämtar 

och utvecklar värderingar som det svenska samhället vilar på tar läroplanen vid och ex-

plicit uttrycker vilka dessa värden är. 

I det första stycket förankras även den demokratiska utgångspunkten för värdegrun-

den där respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värde-

ringar tas upp. Sedan följer den för värdegrunden, och för denna studie, så centrala for-

muleringen där man klargör vilka explicita värden det är som ska förmedlas.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbild-

ningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, ge-

nerositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell (Skolver-

ket 2011, s. 5)  

 

I citatet listas de värden som ska förmedlas. Två av dessa värden är speciellt aktuella för 

denna studie, jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde, då 

dessa undersöks i materialet i studien. 

Efter denna formulering i värdegrunden följer en passage med rubriken ”Förståelse 

och medmänsklighet” där skolans uppdrag att verka för sympati för andra människor tas 

upp. Under rubriken tas även skolans förhållningssätt till diskriminering och kulturell 

mångfald upp. Där uttrycks att ”alla tendenser till diskriminering eller kränkande behand-

ling ska aktivt motverkas” och att skolan ska ”bidra till att elever får en identitet som kan 

relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och 

ytterst det globala” (Skolverket 2011, s. 5). Efter denna rubrik följer ett stycke med rubri-

ken ”Saklighet och allsidighet”. Under denna rubrik klargörs att alla ”som verkar i skolan 

ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och 

klart ta avstånd från det som strider mot dem” (Skolverket 2011, s. 6). 

Under nästkommande rubrik i värdegrunden formuleras skolans uppdrag att verka 

för en likvärdig utbildning. Här återfinns en formulering som kan tolkas höra ihop med 

de centrala värden som citerades i blockcitatet ovan. Här anges att ”skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” samt att ”eleverna ska upp-

muntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” 

(Skolverket, 2011 s. 6). 

Under läroplanens andra rubrik ”Övergripande mål och riktlinjer”, som inte explicit 

faller under kategorin skolans värdegrund, finns en formulering som är relevant med 

tanke på värdegrundens explicita värden. Där förklaras lärarens ansvar när det kommer 

till förmedlingen av skolans värdegrund. I stycket återges att lärare ska ”klargöra det 

svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna 

samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättig-

heter och faktiska händelser” (Skolverket 2011, s. 12). Lärare ska även ”öppet redovisa 

och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problem-

ställningar samt konsekvenserna av dessa samtidigt som de ska klargöra skolans normer 

och regler och hur dessa är en grund för arbetet” (ibid.). 
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3.4.2 Värdegrundsforskning  

Begreppet värdegrund kan enligt David Kronlid (2017, s. 29), lektor i didaktik, förstås 

som ”ledstjärnor, riktlinjer eller koordinater”. Ytterligare en definition av begreppet går 

att finna i Nationalencyklopedin (värdegrund) där termen förklaras som ”de grundläg-

gande värderingar som formar en individs normer och handlingar”. En värdegrund kan 

alltså förstås som en samling fundamentala värderingar som fungerar som riktlinjer för 

normer och handlingar. 

En central formulering i skolans värdegrund är den där de värden som ska förmedlas 

listas (se avsnitt 3.4.1 ovan). Denna formulering kan anses central då den explicit talar 

om vilka värden som utbildningen ska förmedla och gestalta. Detta förhållande belyses 

av Ola Sigurdson (2002, s. 13), professor i filosofi, litteraturvetenskap och ekonomi, som 

skriver att formuleringen är central och intressant därför att den inte bara konkret talar 

om vilka värden som ska förmedlas i skolkontexten utan att formuleringen också är re-

presentativ för vad som ska tolkas som hela det svenska samhällets värdegrund. Sigurd-

son (ibid.) argumenterar för detta genom att hänvisa till en formulering som anges i 

stycket innan citatet ovan i värdegrunden där det formuleras att utbildningen ska förmedla 

de värderingar som det svenska samhället vilar på. Sigurdson (2002, s. 13) menar att 

Skolverket har tagit ställning för att de grundläggande värderingar som det svenska sam-

hället vilar på är de värden som finns i värdegrunden. Skolans värdegrund och det svenska 

samhällets värdegrund ska enligt detta resonemang ses som samma sak.  

Det som anses vara gemensamma värdegrunder är inte oproblematiskt. I forskning 

och litteratur om skolans värdegrund lyfts frågor om huruvida det egentligen är realistiskt 

och gångbart att tala om gemensamma värden. Frågor som ställs är till exempel hur en 

gemensam värdegrund står sig i ett multikulturellt samhälle, och vems värden det är som 

synliggörs och gör anspråk på att vara representativa för en hel nation. 

En aspekt av problematiken kring skolans värdegrund återfinns redan i själva for-

muleringen av värdegrunden. Å ena sidan uttrycker värdegrunden explicita värden som 

skolan ska förmedla. Å andra sidan är det demokratiska perspektivet en fundamental ut-

gångspunkt där individen uppmanas finna ”sin unika egenart” (Skolverket 2011, s. 5) och 

”vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (Skolverket 2011, 

s. 6). Här synliggörs en spänning mellan individens frihet att göra egna bedömningar av 

värden och fostran in i bestämda värden. Detta åskådliggör problematiken kring vilken 

auktoritet en värdegrund bör ges att diktera individers olika uppfattningar av värden.  

Kenneth Orlenius (2001, s. 35), professor i pedagogik, menar att man till och med 

bör ställa frågan om det överhuvudtaget finns gemensamma värden. I sitt resonemang 

menar Orlenius (ibid.) att man bör ifrågasätta om konsensus av värderingar är realistiskt, 

och vad nyttan i själva verket är med en sådan enighet. 

Pirjo Lahdenperä (2001, s. 119), professor i pedagogik, skriver att ytterligare en 

problematik i läroplanens värdegrund är den uppdelning som kan skönjas mellan ett ”vi” 

och ett ”dem”. I värdegrunden står det uttryckligen att ”skolan ska främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse” samt att ”en trygg identitet och medvetenhet 

om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder” (Skolverket 2011, s. 5). I citaten 

framträder en diskurs av olikheter och en uppdelning av människor där det svenska och 
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”det andra” ställs mot varandra som två motsatser. Här kommunicerar värdegrunden sna-

rare betydelsen av olikheter mellan kulturer, och förståelsen av olikheter, snarare än att 

fokusera på det gemensamma i den mänskliga erfarenheten. Lahdenperä (2001, s. 121) 

skriver att konsekvensen av sådana resonemang, där svenskhet får agera norm och ut-

gångspunkt, riskerar att resultera i att det svenska uppfattas som det normala eller riktiga. 

Den idé som Skolverket förmedlar är att medvetenhet om det egna och gemensamma 

kulturarvet skulle leda till en förmåga att leva sig in i andras värdegrunder och villkor. 

Det är dock enligt Lahdenperä (2001, s. 121) inte givet att kunskaper om det egna kultur-

arvet automatiskt leder till ökad förståelse och inlevelse med andra. Det skulle till och 

med kunna vara tvärt om; att ”bli delaktig av kulturarvet gör oss kanske tryggare men 

samtidigt mer fördomsfulla. Det medför att vi har ännu svårare att uppnå förståelse för 

den andre och medmänsklighet” (Lahdenperä 2001, s. 118). 

En annan problematik som också beskrivs av Lahdenperä (2001, s. 119) rör vad det 

gemensamma i värdegrunden och kulturarvet består av. Lahdenperä (ibid.) skriver att 

detta kan vara svårt att avgöra och frågar om det är ”hela mänsklighetens kulturarv? Eller 

bara ett västerländskt-kristet-liberalistiskt kulturarv?”. Frågorna Lahdenperä ställer pekar 

på det komplexa i att hävda existensen av ett homogent kulturarv och gemensamma vär-

degrunder. De värdegrunder eller kulturarv som antas är sannolikt inte alltid representa-

tiva för de människor de hävdas representera. 

Värdegrunder är ofta en fråga om makt, representation och historia där det är svårt 

att hävda någon form av konsensus eller homogenitet, vilket förhoppningsvis klargjorts 

ovan. Det finns till och med argument, som presenterats av Orlenius (2001, s. 35) ovan, 

om huruvida det ens går att formulera eller tala om gemensamma värdegrunder och vad 

nyttan av sådana skulle kunna vara i praktiken. Detta perspektiv på värdegrunder är nöd-

vändigt för resonemanget i denna studie. Värdegrunder ska inte ses som heliga dokument 

som inte går att ifrågasätta eller problematisera. Det vidare resonemanget i denna studie 

görs med dessa perspektiv i åtanke.   
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4. Metod och material 
Under den första rubriken nedan beskrivs studiens metod. Därefter motiveras urvalet av 

material. Under den tredje rubriken beskrivs materialet kortfattat med en begränsad redo-

görelse för romanernas handling samt kommentarer kring romanernas övergripande te-

man. Under den sista rubriken presenteras och förklaras studiens avgränsningar och be-

gränsningar.  

  

4.1 Metod 

Den metod som används i den här studien är närläsning. Närläsning som metod kommer 

ur den nykritiska skolan som, i samklang med många andra teoretiska skolor som uppkom 

under 1900-talet, kännetecknas av en rörelse ifrån författaren till texten, språket, läsaren 

eller mediet (Eldelin 2015, s. 47). Med detta menas att man inom nykritiken förespråkar 

en litteraturvetenskap som ägnar sig åt att objektivt studera texten och vilken betydelse 

texten i sig kan förmedla, istället för att spekulera om författares eventuella intentioner. 

Texten och litteraturen bör därför enligt nykritikerna betraktas som autonoma. Ett 

sökande efter intentioner utanför texten menar man riskerar leda till missvisande tolk-

ningar. Den litterära texten ska därmed ses som en konstnärlig helhet vars betydelse ut-

tolkas endast genom textens interna språk (Eldelin 2015, ss. 48–49). Man kan till följd av 

detta istället för att tala om författares intentioner tala om verkets, eller textens, intent-

ioner (Vulovic 2013, s. 123). 

Metoden att tolka texters interna språk kallar nykritikerna för close reading–eller 

närläsning. Med närläsning menas att noggrant studera textens detaljer och förhållandet 

mellan dem för att förstå hur litteraturen skapar betydelse (Eldelin 2015, s. 49). En ytter-

ligare definition av metoden som förtydligar den vidare ges av litteraturvetaren Ulla Lun-

dqvist (1987, ss. 8–9) som skriver att metoden kan förstå som ”en metod att analysera en 

text med genom att detaljstudera den utan hänsyn till yttre faktorer (tiden, författarens 

biografi, ev.-ismer eller ideologisk hemvist etc.)”. Det är med andra ord texten som ska 

ses som det primära materialet för studien i vilken mening och betydelse framgår. 

I denna studie utförs en närläsning av romanerna där textens interna språk undersöks 

för att studera romanernas skildring av alla människors lika värde och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. I studien exkluderas därmed författarintentioner eller samtidskontexten. 

Resultatet av närläsningen struktureras utifrån de undersökta värdena vilket också synlig-

görs i presentationen av litteraturanalysen nedan. 

I studien används även begreppet diskurs. Begreppet används för att beskriva ”en 

helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp” (Nationalencyklopedin dis-

kurs). Med andra ord beskriver begreppet hur det sammanhängande talas om någonting. 

Denna helhet av uttryck är kopplad till den kontext där uttrycken används. Ronald Ward-

haugh och Janet M. Fuller (2015, s. 403) skriver att diskurser är kopplade till sociala 

praktiker. Dessa sociala praktiker är de sammanhang där uttrycken används. Där begrep-

pet nyttjas i studien ska det därmed förstås som ett begrepp för helheten av uttryck och 

yttranden i det sammanhang som åsyftas. Ett exempel på detta är där det i studien används 

för att beskriva den ”diskurs som framträder i romanen kring kvinnan” (se avsnitt 5.1.1). 

Här avses den helhet av uttryck och yttranden som återfinns i den studerade romanen om 

kvinnan.    
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Den kritik som kan riktas mot metoden närläsning behandlas under rubriken ”Kritisk 

medvetenhet och fortsatt forskning” i slutet av arbetet. Detta görs för att ge en samlad 

bild av den kritik som kan riktas mot studien för arbetets tydlighet och koherens. 

 

4.2 Motivering av urval av material  

Då det varken finns en antagen svensk litterär kanon eller något antaget förslag till en 

sådan behöver urvalet av romanerna i den här studien motiveras utifrån andra kriterier än 

att de redan skulle finnas med i en svensk kanon. Motiveringen till urvalet av romaner i 

denna studie motiveras därför nedan. 

För att göra ett urval av all den litteratur som skulle kunna ingå i en svensk kanon 

har en avgränsning gjorts utifrån ett antal verk som nämnts i kontakt med Kristdemokra-

ternas förslag om införande av en litterär kanon i skolan. Efter den intervju som gjordes i 

SVT:s aktuellt med Ebba Busch Thor skrev partiledaren ett inlägg på Twitter där hon 

listar tre böcker som sina favoriter i kategorin svenska klassiker tillsammans med frågan 

”Vilka skulle du vilja se i en kanon med klassiker alla bör ha läst?” (BuschEbba 2017). I 

inlägget listar Busch Thor Hemsöborna, Jerusalem och Doktor Glas som sina personliga 

favoriter. Dessa verk utgör materialet i denna studie. 

Detta urval av romaner ska dock inte ses som partiets förslag till en kanonbildning 

utan snarare som Busch Thors personliga kommentar vid detta isolerade tillfälle. 

Det bör dock nämnas att de romaner som valts ut för studien utifrån Busch Thors 

förslag även är högst representativa för det som skulle kunna anses vara klassisk svensk 

litteratur. Enligt Margareta Petersson och Rikard Schönström (2017, s. 265), professorer 

i litteraturvetenskap, är till exempel Hemsöborna en av Strindbergs mest lästa romaner, 

och enligt författarna till antologin Litteraturens historia i Sverige Bernt Olsson och In-

gemar Algulin (1995, s. 355) har Söderbergs Doktor Glas ”kallats den bästa och mest 

fulländade av svenska romaner”. 

Motiveringen till den mängd material som behandlas i studien är kopplad till studi-

ens omfång och tidsram. De tre litterära verk som valts ut för studien kan man hävda är 

den textmassa som rimligt går att hantera och analysera inom den tidperiod studien utförs. 

Fler romaner att bearbeta hade krävt ett större tidsspann. 

 

4.3 Material 

4.3.1 Doktor Glas 

Doktor Glas är Hjalmar Söderbergs moralfilosofiska roman från 1905. Utspelad i Stock-

holm kretsar romanens innehåll kring protagonisten Glas moraliska dilemma. I en kamp 

med sitt samvete bestämmer sig Glas för att ta livet av en präst som han finner motbju-

dande. Syftet bakom handlingen är att befria prästens fru från äktenskapligt lidande. Mo-

tivet bakom Glas agerande kommer inte bara ur en vilja att göra livet lättare för prästens 

fru utan är också ett resultat av hans förälskelse i henne. Efter mordet förväntar sig Glas 

att hans liv ska förändras och att han ska förenas med prästens fru. När detta uteblir, och 

frun inte blir lyckligare, blir Glas existens och tankar allt mörkare och han brottas med 

sitt handlande. 
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Olsson och Algulin (1995, s. 355) skriver, som nämndes tidigare, att romanen ”har 

kallats den bästa och mest fulländade av svenska romaner”. En av anledningarna till detta 

är att den bland annat behandlar centrala existensproblem så som individens rätt att ta 

moralen i egna händer och människans makt att genom egna handlingar förändra livets 

gång. Olsson och Algulin (1995, s. 255) skriver att temat i romanen är starkt förknippat 

med samtidens existentiella frågor. Söderberg skriver i en tid där gud som absolut etisk 

norm ifrågasattes och där den darwinistiska världsbilden började forma människors med-

vetande. Romanen är därmed en skildring av samtidens frågor om det är möjligt för män-

niskan att skapa sina egna villkor och sin egen moral utan en absolut måttstock för etiken. 

4.3.2 Hemsöborna  

Romanen Hemsöborna är August Strindbergs folklivsskildring från 1887. Romanen ut-

spelar sig i skärgårdsmiljö där protagonisten Carlsson, från Värmland, tar arbete som 

dräng på en gård. Änkan Flod som driver gården med sina barn ger Carlsson ansvaret för 

arbetet med jorden. Carlsson är företagsam men också karaktärssvag då han i övertro på 

sin egen duglighet och person tror sig ha förmågan att kunna överta gården. Detta blir 

verklighet då Carlsson gifter sig med änkan Flod men slutet blir inte som han tänkt sig. 

Arbetet på gården blir slitsamt och hans konflikter med änkans son, Gusten, gör att livet 

blir hårt. Carlsson är inte trogen sitt äktenskap med änkan utan söker sig till pigorna på 

gården. Då änkan en kall kväll smyger efter Carlsson för att ertappa honom blir hon svårt 

lungsjuk och dör. Romanen slutar när änkans kista ska föras till kyrkan och isen går upp 

så att både kistan och Carlsson hamnar under vattnet och Carlsson dör. 

Romanen är en av Strindbergs mest lästa romaner (Petersson & Schönström 2017, 

s. 265). Olsson och Algulin (1995, s. 322) skriver att romanen fått karaktären av svensk 

nationalroman med sin karga styrka och sin folkliga humor. Romanen kan hävdas vara 

en stark folklivsskildring av fiskarfolkets enkla vardag samtidigt som den är full av hu-

moristiska inslag. Petersson och Schönström (2017, s. 265) skriver att romanen också 

”sveps in i ett nostalgiskt skimmer” då Strindberg i romanen återvänder till sin stock-

holmska skärgårdsmiljö då han vid tiden för arbetet med romanen bor i Tyskland och 

Schweiz. 

4.3.3 Jerusalem 

Jerusalem från 1901–02 är Selma Lagerlöfs skildring av den verkliga historien om en 

grupp dalabönder som greps av en religiös väckelse på slutet av 1800-talet. Den första 

delen av romanen skildrar det gamla patriarkala och lutherska samhället och hur det bryts 

ner av den moderna väckelserörelsen. Den andra delen av romanen beskriver de väckel-

sekristnas flytt till det heliga landet och deras kamp mot sjukdomar, anpassning till den 

nya kulturen och det nya klimatet. 

Romanen centreras framför allt kring Ingmarsgården och Ingmarssläkten. Ingmars-

gården är byns stolthet och representerar på många sätt det gamla svenska allmogesam-

hället och föråldrade hierarkier. Väckelserörelsen som drar fram genom byn ifrågasätter 

gamla traditioner och livet på Ingmarsgården förändras. Läsaren får följa Ingmarssläktens 

uppbrott från det gamla traditionssamhället för nya religiösa upplevelsers skull, men 

också deras resa tillbaka till Sverige och återförenandet med hembygden. 
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Petersson och Schönström (2017, s. 289) skriver att Lagerlöfs målsättning och syfte 

med romanen var att sätta sig in i den extatiska längtan till himmelriket som låg bakom 

böndernas bosättning i det främmande landet. Ett tydligt och framträdande drag i romanen 

är därmed Lagerlöfs intresse för religionspsykologi. Lagerlöf ger sig i romanen i kast med 

att skildra individens förhållande till religiösa upplevelser och trons påverkan på männi-

skans psyke. 

 

4.4 Avgränsningar  

Då denna studie avser att undersöka vilka värden som förmedlas i ett urval av det som 

kan anses vara ett svenskt litterärt kulturarv har, som framgått i frågeställningarna, en 

avgränsning gjorts till studiet av två explicita värden. Detta har gjorts på grund av studiens 

begränsade omfång och tidsramar, samt för att konkretisera analysen av materialet. De 

värden som valts ut till studien är, som tidigare nämnts, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt alla människors lika värde. 

Valet av just dessa värden har gjorts av tre anledningar. Den första anledningen är 

att man kan hävda att dessa värden, i jämförelse med andra värden i värdegrunden, så 

som till exempel individens integritet eller människolivets okränkbarhet, är något mer 

explicit uttryckta. Människolivets okränkbarhet kan till exempel ses som ett mer svårde-

finierat, mindre tydligt och mer osynligt begrepp än jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Den andra anledningen till varför dessa två värden valdes ut är att de kan anses höra 

ihop och vara avhängiga varandra. Med detta menas att man kan hävda att de fungerar 

som komplement till varandra då alla människors lika värde är avgörande för jämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

Den tredje anledningen är att de två värdena även synliggör en bredd av värden i det 

studerade materialet som både rör antaganden om könsroller men också antaganden om 

klass och etnicitet. Detta synliggörs framför allt i studiet av alla människors lika värde 

som innefattar olika perspektiv på människovärde som går utöver endast kön. Detta bidrar 

till att analysen synliggör ett relativt brett spann av värden i materialet. 

Värt att notera är att resultatet av studien inte kommer att leda till en generaliserbar 

slutsats som gäller antaganden om de utvalda värdenas gestaltning i all eventuell kanoni-

serad litteratur. Analysen ger enbart ett uppslag till gestaltningar i de studerade roma-

nerna. Studiens resultat är därför inte generaliserbart och skulle få ett annat utfall om 

studien gjordes på ett annat urval av romaner. 

Det bör också nämnas att analysen av materialet inte har för avsikt att inkludera 

samtidskontexten kring de utvalda verken. Det är med andra ord endast textens framskriv-

ning av de utvalda värdena som är relevant för analysen, och inte eventuella författarin-

tentioner eller verkets koppling till samtida uppfattningar om kön, etnicitet eller klass. 

Detta framgår även i studiens metod–närläsning inom den nykritiska skolan–men förtyd-

ligas även här för att inkludera detta under studiens begränsningar. 
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5. Analys 
Under den här rubriken presenteras analysen av romanerna. Presentationen av analysen 

är uppdelad mellan de två undersökta värdena jämställdhet mellan kvinnor och män och 

alla människors lika värde där varje roman behandlas för sig.  

 

5.1 Analys av Doktor Glas  

5.1.1 Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Doktor Glas är skriven i dagboksform. Det betyder att karaktären doktor Glas är både 

romanens berättare, fokalisator och protagonist. Det är därmed i Glas skildringar av 

kvinnliga karaktärer och i hans egna tankar och handlingar som romanens framskrivning 

av jämställdhet mellan kvinnor och män blir synlig. 

Det finns en något tvetydig kvinnobild i Söderbergs roman. Glas framträder i sin 

dagbok både som en kämpe för kvinnans rätt till frihet, en tvivlare på samtidens äkten-

skapssyn och en förespråkare av kvinnans rättigheter, samtidigt som han hyser högst 

tvivelaktiga tankar om kvinnlighet och kvinnans förutsättningar. Som exempel på Glas 

tankar om kvinnans rättigheter skriver Söderberg i samband med Helgas besök hos ho-

nom angående hennes avsky för sin man att: 

 

Skulle inte doktorn kunna tala med min man? Kunde ni inte säga att jag lider av en sjukdom, 

något underlivslidande, och att han måste avstå från sina rättigheter, åtminstone för en tid? 

Rättigheter. Jag for med handen över pannan. Jag ser rött för ögonen, när jag hör det ordet 

nämnas i den betydelsen. Gud i himlen, hur har det gått till i människornas hjärnor, när de gjort 

rättigheter och plikter av detta! (2014, s. 16) 

 

Glas ställer sig i citatet kritisk till samtidens idé om mannens rätt till den kvinnliga krop-

pen. Samma kritik uttrycker han när han överväger att mörda prästen Gregorius för att 

befria Helga från hennes lidande. Glas anser att:  

 

få honom att inse, att han inte längre har någon rätt att smutsa hennes liv, att han måste giva 

henne fri? Nonsens. Hon är hans hustru; han är hennes man. Allt ger honom rätt mot henne: 

världen, gud, hans eget samvete. Kärleken är naturligtvis detsamma för honom som den var 

för Luther: ett naturbehov, som hans gud en gång för alla givit honom lov att tillfredsställa [ 

…] till och med för egen del tycker han inte riktigt om att kalla den där saken ett nöje; han vill 

hellre att den skall heta ”plikt” och ”guds vilja” (Söderberg 2014, s. 93) 

 

Glas ställer sig åter igen i citatet ovan på kvinnans sida då han försvarar kvinnans rätt till 

sin egen kropp. I citatet går även att skönja romanens ambition att skildra de moralfilo-

sofiska konsekvenserna av sekelskiftets sekularisering och dess konsekvenser för synen 

på äktenskapet och jämställdhet mellan kvinnor och män. I spåren av ökad sekularisering 

och ett ifrågasättande av gamla auktoriteter, så som gud och Luther, lyfts frågor om kvin-

nans rättigheter i romanen. 

I en annan passage i romanen kommenterar Glas den rådande problematiken kring 

prostitution. Glas står upp för de prostituerades rätt att bli behandlade som människor och 

individer och går emot den rådande synen på prostituerade (Söderberg 2014, s. 19). Det 

finns på detta sätt en diskurs i romanen där Glas utmanar den samtida synen på kvinnans 
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roll och rättigheter. Det ska dock inte tolkas som om detta är romanens mest framträdande 

tema, utan vid närläsning framgår även en annan bild av kvinnan, och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

I romanen finns även skildringar av kvinnan som gör henne till den svagare, hjälp-

lösa och tankesvaga. Den mest framträdande kvinnliga karaktären i Doktor Glas är Helga 

Gregorius. Helga är prästen Gregorius unga fru och Doktor Glas förälskelse i romanen. 

Det är därmed främst i Glas skildring av Helga som bilden av kvinna framträder. Helga 

kommer till Glas för att be om hjälp med sitt äktenskap. Helga blir i romanen den hjälp-

lösa flickan som inte själv kan, eller förväntas kunna, rädda sig själv. I romanen benämns 

Helga ofta som den ”lilla kvinnan” och blir en hjälplös varelse i behov av Glas förbar-

mande. Andra benämningar som används om Helga är ”lilla kvinnoblomman” och ”liten 

vacker insekt” (Söderberg 2014, s. 21, 29). Ordet ”lilla” används flera gånger, och på 

olika sätt, i romanen kopplat till kvinnan. 

En annan diskurs som framträder i romanen kring kvinnan är att hon inte själv för-

väntas tänka djupt kring, eller bedöma, sin egen tillvaro eller omgivning. Söderberg 

(2014, s. 35) skriver att det överraskade Glas ”att denna lilla kvinnovarelse tänkte, att hon 

kunde bedöma en man”. På ett annat ställe i romanen skriver Söderberg (2014, s. 132) att 

”det finns gränser för vad en kvinna får förstå!”. När Glas möter en kvinna som han upp-

fattar vara intelligent beskriver Söderberg hur det oroar honom. Söderberg skriver om 

henne att:  

 

näsbenet är bara litet för skarpt, och förståndet för resten också. En ung dam som med omutlig rätt-

rådighet skiftar sol och vind mellan Spencer och Nietzsche och säger ”där och där har den rätt, men 

där och där har den andra träffat pricken” – hon inger mig en viss oro, men inte av den rätta sorten 

Söderberg (2014, s. 148) 

 

 När Glas möter en kvinna som tänker och ägnar sig åt filosofi passar det inte in i 

hans värld och föreställningar, vilket gör honom orolig. 

Man skulle med tanke på skildringen av kvinnan som ”liten” och hennes brist på 

förstånd kunna hävda att den diskurs som framträder kring kvinnan i romanen kan liknas 

vid ett barn. Det finns inte sällan ett omyndigförklarande av kvinnan i texten och ibland 

ett förlöjligande av kvinnans existens. Söderberg (2014, s. 52) skriver om en kvinna i 

romanen hur hon ”går på konditori om förmiddagarna och dricker porter med bakelser 

och skvallrar med sina väninnor”. Kvinnors liv och livsföring undermineras på detta sätt 

ofta i romanen som obetydligt eller löjligt. 

Ett annat tecken på det omyndigförklarande av kvinnan som framträder vid närläs-

ning av romanen är hur Glas flera gånger nekar kvinnor abort. Glas beskriver i sin dagbok 

hur många kvinnor kommit till honom för att be honom om hjälp, men hur han genom att 

hävda ”aktningen för människoliv, också det spädaste” nekat dem abort (Söderberg 2014, 

s. 9). Trots att Glas stundvis står upp för kvinnans rätt över sin egen kropp och hennes 

ställning i äktenskapet finns det begränsningar i romanen för detta självbestämmande. 

Sammanfattningsvis kan man hävda att det i romanen Doktor Glas framträder en 

diskurs där kvinnor inte sällan omyndigförklaras. Detta görs genom beskrivningar av 

kvinnan som ”liten” och genom ett förlöjligande av kvinnors liv. En kvinna i Söderbergs 

roman tycks inte förväntas tänka intelligenta tankar och är många gånger beroende av att 
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mannen agerar för hennes skull. I romanen är därför ofta mannen den som utför en hand-

ling, medan kvinnan ofta blir den passiva. Det görs dock försök i romanen att ifrågasätta 

kvinnans underminerade ställning genom att belysa kvinnans beroendeställning i samti-

dens äktenskap. Glas framträder även stundtals som en förespråkare för kvinnors rätt till 

sin egen kropp. Denna ställning framstår dock som opålitlig eller tvetydig då han själv 

ofta förnekar kvinnan denna rätt. 

5.1.2 Alla människors lika värde 

Ett av Doktor Glas kanske mest framträdande teman är människovärde. Människovärde 

ställs i romanen i förhållande till naturvetenskapens framsteg, och sekulariseringens fram-

marsch, under sekelskiftet som påverkar samhällets moral och etik. Då religionen och gud 

inte längre fungerar som absolut måttstock för moralen måste människan själv värdera 

och bedöma gott och ont. Människovärde behöver som en konsekvens av dessa reformer 

i samhället byggas på andra antaganden än religiösa, så som att människovärdet kommer 

av att individen är skapad av gudomlighet. 

När Glas i romanen tar moralen i egna händer och bedömer det som rätt att mörda 

pastor Gregorius är det på grunder som ifrågasätter människans värde beroende på den 

nytta, eller det lidande, individen orsakar en annan människa.  I romanen blir Glas män-

niskovärde avhängigt det lidande Gregorius orsakar sin fru. För Glas har pastor Gregorius 

tappat sitt människovärde då han på olika sätt gör sin fru olycklig. I romanen uttrycker 

Söderberg detta resonemang bland annat genom denna liknelse: ”men om jag ser en liten 

vacker insekt med guldskimrande vingar i nätet, då river jag sönder det och dödar spin-

deln om det behövs, ty jag tror inte på att man inte får döda spindlar” (Söderberg 2014 s. 

94). Människovärde blir därmed avhängigt människans handlingar i romanen att verka 

gott eller ont på andra. Det är genom den nytta, eller onytta, människan gör genom sitt 

agerande värde skapas för Glas. 

Det som också gör att Glas anser sig ha rätt att utföra sin handling är att han redan 

innan han får reda på hur pastor Gregorius förgriper sig på sin fru tycker att han har ett så 

motbjudande utseende. Glas beskriver hur han redan som barn tyckte illa om Gregorius. 

Söderberg (2014, s. 6) skriver att Glas som barn såg ”denna förskräckliga fysionomi 

skjuta upp i predikstolen som en otäck svamp […] samma feta, grådaskiga ansikte, samma 

smutsgula polisonger, litet gråa som nu kanske, och samma outgrundliga gemena blick 

bakom glasögonen”. I samband med detta uttrycker Glas att det inte borde få finnas ”så-

dana människor till i världen som han!” (Söderberg 2014, s. 7). 

Det finns på detta sätt i romanen även ett människovärde som är avhängigt en indi-

vids utseende. Även sitt eget värde bedömer Glas utifrån hur han ser ut. Söderberg (2014, 

s. 29) skriver att Glas upplever det som om han är ”ful som hin onde” och att han jämför 

sig med andra som han tycker ”fått just det ansiktet, som jag borde ha haft”. När Glas 

resonerar kring utseende antar han även att det finns ett slags naturligt urval där vackra 

människor bör höra ihop. När Glas ser Helga och hennes nya stiliga förälskelse, Klas 

Recke, promenera tillsammans skriver Söderberg (2014, s. 31) att ”ja, de två hör ihop, 

det är naturligt urval”. 

Den samhällsklass som beskrivs och är representerad i romanen är den stock-

holmska medel- och överklassen. I denna miljö framträder värden kring klass och etnicitet 
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som är relevanta för studiet av alla människors lika värde i romanen. I romanen finns 

bland annat problematiska beskrivningar av individer och grupper av människor som till-

hör en annan samhällsklass, eller etnisk grupp, än den representerade svenska medel- och 

överklassen. 

Glas uppfattning om människor från den lägre samhällsklassen framkommer då han 

i sin dagbok skriver: ”Sommarsöndag. Damm och kvalm överallt, och bara fattigt folk i 

rörelse. Och fattigt folk är tyvärr mycket osympatiskt” (Söderberg 2014, s. 49). Vid ett 

annat tillfälle beskriver Glas individer från andra etniska grupper genom både förned-

rande och stereotypa schablonbilder. Söderberg (2014, s. 31) beskriver hur ”det gick män-

niskor förbi på trottoaren; jag lyssnade till deras röster, det var magra yankees med sin 

suddiga slang, små feta handelsjudar med sina nasaltoner och vanligt borgarfolk med be-

låtna lördagsaftonstonfall i rösten”. I citatet framträder en diskriminerande beskrivning 

av etniska grupper utifrån problematiska stereotyper. 

Ytterligare en problematik i romanen kring beskrivningen av människovärde är den 

skildring som görs av en pojke med funktionsnedsättning. Glas besöker kvinnan han ne-

kar abort i inledningen av romanen för att vårda hennes son. Sonen har en funktionsned-

sättning, och Glas beskriver honom som ett ”vidunder. Enorma apkäkar, hoptryckt kra-

nium, små onda och slöa ögon. En idiot, det var klart vid första ögonkastet” (Söderberg 

2014, s. 71). Hos Glas finns inte rum för det avvikande, eller svaga. Detta synsätt skulle 

kunna tolkas utifrån romanens övergripande tema och syn på människovärde. Det män-

niskovärde som framträder i romanen, som beskrivits ovan, är avhängigt individens nytta 

eller det lidande individen orsakar andra. För Glas har inte kvinnans son något värde som 

individ då Glas uppfattat det som om han endast orsakar lidande för sin omgivning, i 

likhet med prästen Gregorius. 

Sammantaget kan man hävda att romanen Doktor Glas förmedlar en problematisk 

syn på människovärde. Det människovärde som framträder vid läsning är avhängigt indi-

videns nytta och inverkan på sin omgivning. Människans värde i romanen ställs inte sällan 

därför emot de lidanden individen orsakar andra. Människovärde framskrivs också i det 

absurda antagandet att det är avhängigt en individs utseende. Det finns även problema-

tiska framskrivningar av klass och etnicitet i romanen. Ur den samhällsklass som är re-

presenterad i romanen framträder skildringar av lägre samhällsklasser och etniska grupper 

utifrån diskriminerande schablonmässiga stereotyper. 

 

5.2 Analys av Hemsöborna 

5.2.1 Jämställhet mellan kvinnor och män 

Romanens protagonist är Johannes Edvard Carlsson, som i romanen nästintill genomgå-

ende endast kallas för Carlsson. Carlsson kommer till Hemsö, i Stockholms skärgård, som 

dräng för att hjälpa till med det eftersatta jordbruket på ön. Carlsson beskrivs som en 

”livlig, lekfull och nyfiken” värmlänning som förväntas bli Hemsöns räddning då jord-

bruket på ön blivit försummat i spåren av bondens död. Strindberg (2016, s. 11) skriver 

om Carlsson att han av änkan på gården får uppdraget att ”styra till rätta; och därför ska 

han hålla sig liksom litet för mer” än de andra på gården. Det är utifrån denna position 
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romanens konflikt uppdagas och utvecklas då Carlsson i sin överdrivna hängivelse åt tan-

ken att ”vara lite för mer” driver gården till förfall. Detta förfall slutar också i hans egen 

död. 

Carlssons ställning på Hemsön, och hans besatthet av att vara förmer än andra, vitt-

nar om en av romanens mest framträdande diskurser när det gäller jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Ett genomgående tema i romanen är mäns position att styra, förvalta 

och många gånger undsätta livsföringen på gårdarna i romanen. Carlsson ses som Hem-

söns räddning som med kunskap och arbete ska fylla den brist som antas finnas på gården. 

Att änkan, pigorna och de yngre drängarna på gården själva skulle klara av livet och ar-

betet på gården tycks inte vara aktuellt i romanen. 

Med tanke på mäns makt att styra livet på gårdarna i Strindbergs roman beskrivs 

inte sällan männen som konkurrenter om anseende och inflytande. På Hemsön blir Carls-

son, änkans son Gusten och drängen Rundqvist rivaler om makten på gården. Detta tar 

sig uttryck i en tävlan om vem som ”erövrar kökets stormakt” och lyckas vinna kvinnor-

nas aktning genom sitt hårda arbete (Strindberg 2016, s. 36). Denna tävlan tar sig även 

uttryck i Carlssons och drängen Normans rivalitet om pigan Idas uppmärksamhet. Denna 

rivalitet demonstrerar även en diskurs i romanen kring mäns bruk av våld. Kampen om 

Idas kärlek leder till handgripligt våld som uppmuntras och uppviglas av omgivningen 

(Strindberg 2016, ss. 53–56). 

Denna våldsbenägenhet som gestaltas hos romanens män går ofta hand i hand med 

beskrivningen av män med ord som ”köttsliga” och som offer för en okontrollerbar sex-

uell natur. När Carlsson gift sig med den något äldre änkan på gården beskriver Strindberg 

(2016, s. 129) hur Carlsson tröttnar på henne och känner ”köttet pocka, kanske starkare 

än annars, emedan han icke haft så strängt arbete sista året, och kanske även därför att 

han fodrat köttet hårdare än det tålde”. Carlsson söker sig till pigan Clara för att lindra 

sitt begär som han antas ha undertryckt för hårt i sitt äktenskap med änkan. Detta exemp-

lifierar en diskurs i romanen som tenderar att göra män till slavar under ett slags kropps-

ligt begär, och som underordnade en natur av våldsamhet och maktlystnad. 

I koppling till skildringen av den okontrollerbara manliga sexualiteten i romanen 

skildras kvinnan inte sällan som ett byte. Strindberg (2016, s. 45) skriver till exempel i 

samband med Normans, som i citatet nedan kallas för den falske spelmannen, och Carls-

sons kamp om Idas kärlek att ”med tusentals tysta lyckönskningar till helvetet åt den 

falske spelmannen måste segraren slita sig ur kärlekens armar och lämna det halvvunna 

bytet åt den svagare”. I sammanhanget är Ida det ”halvvunna bytet” som handlöst kastas 

mellan hennes uppvaktare utan någon egen makt eller synbar vilja. 

Kvinnan i Strindbergs roman skrivs inte bara fram som ett byte utan också som un-

derordnad två olika typer av kvinnobilder. Dessa två bilder kan beskrivas som det ”or-

dentliga fruntimret” och den ”fjolliga flickan” (Strindberg 2016, s. 39, s. 41). Det ordent-

liga fruntimret kan tolkas som en representation av det kvinnoideal som framskrivs i ro-

manen. Strindberg (2016, s. 39) skriver om en av romanens kvinnor att ”frun var ett or-

dentligt fruntimmer, som vårdade sitt hus och sina barn och genom ett värdigt uppförande 

visste sätta sig i lydnad hos pigor, utan att behöva riva ner oväder eller gripa till mutsy-

stem”. I citatet framgår ett kvinnoideal där vårdandet av barnen, hemmet, värdighet och 

lugn framskrivs som eftersträvansvärda egenskaper. 
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Den andra kvinnobilden, som också fungerar som en kontrast eller motsats till det 

ordentliga fruntimret, beskriver Strindberg (2016, s. 47) som flickor som ”fjäsas hit och 

så ska det fjollas dit; och går de i skogen med en, så går de i hagen med en ann, och så 

när det bli sne si, så tar de den som de tycker är golikas att kunna vräka’t på”. Dessa 

kvinnor beskriver Strindberg i samma stycke som ”lönnhoror”. Dessa kvinnor i romanen 

är lössläppta, opålitliga, omoraliska och nyckfulla. 

Det görs därmed en markant skillnad i romanen mellan kvinnor och kvinnor. I ro-

manen skriver Strindberg (2016, s. 47) att ”det är skillnad på flickor och flickor” och gör 

en markant differentiering mellan det goda kvinnoidealet och ”den fjolliga flickan”.  

Det framskrivs även i romanen en skillnad mellan kvinnor från staden och kvinnor 

från skärgården. När en professor från staden flyttar in som sommargäst på gården till-

sammans med sin familj och tjänstefolk beskriver Strindberg hur pigorna Clara och Lot-

ten på gården 

 

sågo allt mankön fegt avfalla för herrskapets flickor, vilka kallades på brev för mamseller och 

reste till Dalarö i hatt. Barfota måste de gå, ty i ladugården var det för solkigt att de ville utsätta 

sina kängor för hastig ödeläggelse, och på ängen och i köket var det alldeles för hett gå skodd. 

De gingo i sina dunkla klädningar och kunde aldrig för svett och sot och boss bära en vit remsa 

en gång, och Clara, som gjort ett försök med manschetter, råkade illa ut, blev genast avslöjad 

och utsatt för ett ihållande grin över att hon vågade en tävlan (2016, s. 40) 

 

I romanen faller skärgårdens kvinnor kort i förhållande till kvinnorna från staden. Clara 

som försöker anamma herrskapsflickornas sätt och stil blir avslöjad för att vilja bli någon-

ting mer än vad hon är, och lyckas inte ta upp tävlan med kvinnorna från staden. Strind-

berg (2016, s. 58) skriver vidare, när herrskapsflickorna lämnar gården, om Clara och 

Lotten att ”deras vår skulle komma igen, bara hösten avlägsnade de svåra medtävlers-

korna på kärleksmarknaden”. I romanen finns därmed en diskurs där kvinnor inte sällan 

ställs mot varandra på detta sätt i en tävlan om mäns uppmärksamhet. Kvinnlig solidaritet 

eller systerskap i romanen är frånvarande. I romanen finns en tydlig diskurs där kvinnor 

beskrivs som beroende av mäns bekräftelse och som medtävlerskor om mäns godkän-

nande och tillgivenhet. 

Sammanfattningsvis kan man hävda att kvinnans position i förhållande till mannen 

i romanen är en position av beroende och underordning. Kvinnans värde och identitet i 

Strindbergs roman är inte sällan avhängiga mäns definitioner. Kvinnorna i romanen ställs 

ofta mot varandra i en tävlan om mäns aktning och uppmärksamhet på ett sätt som gör 

dem till varandras rivaler. I romanen skildras på detta sätt en markant skillnad mellan 

kvinnor och män som tar sig uttryck i mäns makt, inte bara över hemmet och livsföringen 

på gården utan också över kvinnans identitet. Även mannen i romanen skildras efter scha-

blonmässiga och stereotypa mansideal. Männen i Strindbergs roman är inte sällan våld-

samma, maktlystna och slavar under sina fysiska begär. 

5.2.2 Alla människors lika värde   

I Hemsöborna är klass ett framträdande tema som påverkar karaktärernas tillvaro, liv och 

möjligheter. Som redan beskrivits under rubriken ovan finns det en markant skillnad mel-

lan skärgårdsfolket och människorna från staden i romanen. Denna skillnad tar sig olika 
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uttryck i relationer, livsvillkor och tillgång till status och makt. Det är främst utifrån detta 

klassperspektiv som alla människors lika värde i romanen framträder och kan problema-

tiseras, tillsammans med det perspektiv på kön som presenterades ovan. När Carlsson 

kommer på idén att hyra ut storstugan på gården till sommargäster kommer en professor, 

och hans familj, till gården för att hyra. När professorn kommer till gården skriver Strind-

berg att  

 

han kom närmare och mottogs vid sitt uppträdande på gården av rackan ensam, medan folket 

enligt vana, blyghet eller finhet, gömt sig inne i köket och stugan efter att förut ha stått utanför 

i en klunga och gapat på den främmande. Först när han kom i dörren, steg Carlsson ut, så som 

varande den modigaste (2016, s. 38) 

 

Citatet vittnar om konsekvenserna och upplevelsen av klasskillnader i romanen. Det främ-

lingskap och den blyghet skärgårdsborna erfar inför folket från staden är representativt 

för relationen mellan samhällsklasser i romanen. De övre samhällsklasserna ges en tydlig 

maktposition i romanen vilket inte minst synliggörs i öbornas respekt och aktning. 

I den markanta åtskillnad som görs i romanen mellan samhällsklasser kan man även 

skönja en vilja till klassresa. Carlssons, och gårdsfolkets, relation till professorn och herr-

skapsfolket som kommer till gården inspirerar till en vilja att bli någonting mer. Strind-

berg skriver att 

  

oförmärkt och sakta började Hemsöborna gå i stilla drömmar, kasta långa förstulna blickar 

uppåt storstugan; sågo de en ljus sommarklänning skymta i ängen, stannade de och stodo nju-

tande av anblicken såsom framför något vackert; varsnade de ett vitt flor på en italiensk halm-

hatt, ett rött sidenband om ett smärt liv i en båt på viken mellan skogens granar, blevo de tysta 

och andaktsfulla av längtan efter något de ej visste, som de ej vågade hoppas, men som de 

drogos till (2016, s. 40). 

 

Mötet med den övre samhällsklassen väcker en längtan hos öborna att bli någonting mer 

som man beskriver i termer av ”vackert”, ”vitt” och ”andaktsfullt”. Denna längtan besk-

rivs också, i citatet, i termer av någonting man inte ”vågade hoppas på”. I romanen besk-

rivs därmed det svåra, och nästintill omöjliga, i en klassresa för öborna. Detta blir som 

allra tydligast hos Carlsson. 

Carlsson, som har en stark vilja att vara förmer än andra på gården, drabbas i större 

utsträckning än andra karaktärer av denna vilja till klassresa. I sin nyvunna relation till 

professorn börjar Carlsson jämställa sig med herrskapsfolket. Strindberg (2016, s. 40) 

skriver att Carlsson ”förekom beständigt i ren vit skjorta och uppträdde i vardagslag med 

blå klädesmössa, samt antog så småningom en inspektors skepnad” efter herrskapets an-

komst. Carlssons illusion av en nyvunnen social ställning bryts dock snabbt. När profes-

sorn, hans familj och tjänstefolk lämnar ön blir Carlsson förödmjukad vid deras avresa 

och Strindberg (2016, s. 60) skriver att ”ångbåten hade kommit hit ut i hans blivande rike 

och medfört stadsmänniskor, som föraktade honom, som i ett ögonblick störtade honom 

från hans stege, på vars pinnar han redan klättrat ett gott stycke, och – här klack det i 

halsgropen – fört bort hans sommarlycka och sommarglädje”. Det blir vid professorns 
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avresa uppenbart för Carlsson vad detta stadsfolk egentligen anser om honom. Då Carls-

son något senare åker till staden för att besöka professorn beskriver Strindberg hur Carls-

son  

  

blivit mottagen i köket av Lina och fått en halv öl på bordshörnet, för Ida var borta. Därpå hade 

professorskan kommit ut och hälsat och sagt åt Lina, att det skulle tas hem en hummer till 

kvällen, för det kom en främmande; och så hade hon gått sina färde. Blivna ensamma, var Lina 

först något stel, men hur Carlsson satt och menade, så fick han ur henne, att Ida hade mottagit 

hans brev och läst det högt en kväll, när hennes fästman var där och de satt i kökskammarn 

och drack porter och Lina rensade champinjoner. Och de hade gapskrattat så de kunde dö 

(2016, s. 77) 

 

Carlssons förmodade klassresa uteblir då han på detta sätt får ett brutalt uppvaknande om 

herrskapets egentliga syn på hans ställning. Mottagandet i professorns bostad i staden blir 

inte det välkomnande han hoppats på och han får skamset bli sittande hos pigorna i köket. 

Strindberg (2016, s. 61) skriver vidare om Carlssons förakt mot staden och dess ordning 

att ”han hatade staden också, där han var den siste, där hans tungomål inbragte grin, hans 

grova hand icke kunde göra finarbete och där hans mångahanda insikter icke kunde kasta 

av”. Staden är för Carlsson en plats där hans kunskaper inte efterfrågas och där människor 

gör sig löjliga över hans sätt. Carlssons värde förminskas i mötet med staden som redu-

cerar honom till ett ”andra” som förlorar sin status. 

Överklassen i romanen visar även sin suveränitet genom att utnyttja öbornas okun-

skap i frågor som de inte kommer i kontakt med i skärgården. Då en direktör från staden 

kommer för att köpa mark på Hemsön skildras en markant maktutövning från direktörens 

sida. Direktören ställer sig in hos Carlsson och får honom att känna sig viktig. Genom 

smicker utnyttjar han Carlssons okunskap om värdet av marken på gården och lyckas 

köpa den. Direktören får även, genom att övertyga Carlsson om att han anses som en 

betydande man vid uppköpet, honom att köpa aktier i bolaget som sedan visar sig inte 

vara någonting värt (Strindberg 2016, ss. 120–128). 

Sammantaget framträder vid närläsning av Strindbergs roman en diskurs där klass 

påverkar synen på individens värde. Hemsöborna upplever ett främlingskap inför de övre 

samhällsklasserna som de aktar och jämför sig med, och som de även gärna strävar efter 

att efterlikna. Arbetarklassens brist på kunskap och godtrogenhet utnyttjas inte sällan i 

romanen för att tjäna överklassens syften. Det står också klart i romanen att en klassresa 

i Strindbergs narrativ inte är aktuellt. Strindbergs karaktärer förblir vad de är och trots, 

framför allt, Carlssons försök till klassresa får han se sig besegrad av den rådande och 

samtida synen på klassordning. 

 

5.3 Analys av Jerusalem  

5.3.1 Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Det första kapitlet i romanen Jerusalem har namnet ”Ingmarssönerna”. Ingmarssönerna, 

och Ingmarsgården, är romanens nav eller centrum från vilket berättelsen i romanen tar 

sin utgångspunkt. I inledningen till det första kapitlet återges hur Ingmar, som sedan kal-

las för Stor Ingmar, är ute och plöjer sin åker försjunken i tankar kring sin ringa ställning 

i hembygden. Han anser sig inte ha uppnått den ansedda ställning hans förfäder ägde i 
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byn i Dalarna. Då Ingmar går på sin åker drömmer han sig bort att han går till sin far i 

himlen. Lagerlöf (2007, s. 19) beskriver hur Ingmar drömmer att han möter sin far i stor-

stugan i himlen och där sitter ”fullt av bondkarlar kring väggarna, som alla har grårött hår 

och vita ögonbryn och stor underläpp och är så lik far, som ett bär är likt ett annat”. La-

gerlöf skriver vidare att Ingmar där blir 

 

blyg och stannar nere vid dörren. Men far sitter högst oppe vid bordet, och så fort han får se 

mig, säger han: ”Välkommen du Lill Ingmar Ingmarsson!” Och så kommer far ner till mig. – 

”Jag skulle allt vilja tala ett par ord med er, far”, säger jag, ”men här är så många främmande.” 

– ”Å, det är bara släkten”, säger far, ”de här karlarna har alla bott på Ingmarsgården, och den 

äldste av dem är ända från hedenhös (2007, s. 19) 

  

Denna episod i inledningen av romanen anlägger tonen för delar av den diskurs som fram-

träder i texten kring framskrivningen av jämställdhet mellan kvinnor och män. Det som 

framträder är en diskurs där män står som representanter för hela släkter och familjer, 

samt en diskurs där män representerar det resonliga, hederliga och ärofyllda.  

Ingmarssönerna kan i romanen liknas vid ett slags nationalhjältar. De representerar 

på många sätt det gamla allmogesamhället och upprätthåller den rådande nationella mo-

ralen, dygden och kunskapen i romanen. Det är också denna dygd och kunskap som La-

gerlöf i slutet av romanen låter gå segrande ur romanens konflikt. Segern får den rege-

rande, och samtida, Ingmar då han i slutet av romanen blir hembygdens hjälte då han för 

med sig Gertrud och Gabriel hem igen från Jerusalem. 

Det är Ingmar som på många sätt är romanens vinnare. Han representerar ett slags 

svenskt hjältemod och är den karaktär som Lagerlöf låter upprätthålla och bevara ett slags 

rationalitet och förnuft i romanen. Detta förnuft låter Lagerlöf inte sällan stå i kontrast till 

Jerusalemfararnas irrationalitet och nya icke västerländska livsstil. Detta perspektiv be-

skrivs vidare i analysen av alla människors lika värde nedan. 

I romanens framskrivning av män och kvinnor finns två olika diskurser som på 

många sätt står i kontrast till varandra. I romanen finns skildringar av kvinnligt mod, 

styrka och makt samtidigt som det förekommer framskrivningar av kvinnan som irration-

ell, sentimental och svag. Denna framskrivning av kvinnan som irrationell och känslo-

styrd framträder som allra tydligast i Lagerlöfs skildring av sorg och ilska i romanen. Om 

man jämför hur sorg tar sig uttryck för kvinnliga respektive manliga karaktärer framgår 

att manlig sorg inte sällan omvandlas till hjältemod och självuppoffring, medan kvinnlig 

sorg ofta tar sig uttryck i galenskap och irrationalitet. 

Ett exempel på denna diskurs framträder då Brita blir bortgift med Stor Ingmar mot 

sin vilja och i sin sorg över detta mördar sitt nyfödda barn. Lagerlöf (2007, s. 34) låter 

Brita uttrycka att ”jag blev elak, när jag flyttade dit ner. Så kom hon nära mig och var 

alldeles vild i ögonen. De bara tänker ut hur de ska pina mig, och jag tänker bara på hur 

jag ska pina dem igen”. Brita beskrivs i detta avsnitt i romanen som vild, okontrollerad 

och elak, som en konsekvens av hennes sorg. Även karaktären Gertruds sorg skildras på 

liknande sätt. Då den samtida Ingmar väljer att behålla gården istället för att gifta sig med 

henne utbryter en förtvivlan hos henne som påverkar hela hennes tillvaro. Lagerlöf (2007, 

s. 239) beskriver hur det genom denna sorg ”kommit någonting besynnerligt över Ger-

trud, något, som hon inte kunde styra och behärska, något, som växte och höll på att 
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alldeles ta välde över henne”. Denna sorg tar sig uttryck i vrede och drömmar och driver 

henne till isolering samt en ostabil och tryckt existens. 

Den manliga sorgen tar sig däremot andra uttryck i romanen. Mäns vrede blir rat-

ionell, värdig och omvandlas inte sällan till hjältemod. Då Ingmar, som beskrivits ovan, 

bryter sin förlovning med Gertrud framstår, och omvandlas, hans handlingar till någon-

ting värdigt och hedersamt. Ingmars svek och sorg omvandlas till ett martyrskap som 

räddar Ingmarsgården och som en konsekvens av detta upprätthåller gamla traditioner 

(Lagerlöf 2007, ss. 234–238). 

En annan händelse som exemplifierar hur mäns vrede skildras i romanen är när Ing-

mar förargas över Jerusalemfararnas ledare, Hellgum. När Ingmar får veta att hans syster 

tänker överlåta Ingmarsgårdens såg till Hellgum uppsöker Ingmar Hellgum i stor ilska. 

När Ingmar kommer till Hellgums hus blir han vittne till hur några män kommit dit för 

att misshandla honom. Ingmar kommer till Hellgums undsättning och istället för att låta 

dessa män göra det han själv initialt kommit för att göra blir han Hellgums räddning (La-

gerlöf 2007, ss. 168–169). 

Dessa två händelser i romanen är exempel på hur männen i Lagerlöfs roman inte 

sällan lyckas resa sig över sin vrede och kan agera utifrån en slags moral eller rationalitet 

som i romanen stundvis verkar fattas kvinnan. De karaktäristiska dragen hos kvinnorna i 

romanen blir som en kontrast till detta ofta snarare ett instabilt känsloliv och en oförmåga 

att hantera sorg. 

Det ska dock inte tolkas som om detta skulle vara den enda eller primära utgångs-

punkten för Lagerlöfs skildring och framskrivning av män och kvinnor. I romanen besk-

rivs även en påtaglig jämlikhet mellan kvinnor och män. I romanen finns starka kvinnliga 

ledare som med myndighet tar kontroll över sina liv och som på många sätt är männens 

jämlikar. Två av dessa karaktärer är Ingmars fru Barbro och koloniledaren Mrs. Gordon. 

Karaktären Mrs. Gordon är, efter sin mans död, ledare för den koloni som dalabön-

derna kommer till i Jerusalem. Den grupp av människor som samlats i kolonin kallas efter 

ledarens namn för gordonisterna. Ledaren för de svenska utvandrarna, Hellgum, har i 

Jerusalem fått en försvagad ställning och underordnar sig de amerikaner som byggt upp 

kolonin innan svenskarnas ankomst. Lagerlöf (2007, s. 364) beskriver Mrs. Gordon som 

en hög och stolt kvinna vars ”hår var vitt, fastän hon inte såg ut att vara äldre än fyrtio år. 

Hennes ansikte var myndigt och klokt, och ehuru hon endast bar en enkel, svart klänning, 

syntes det, att hon var van att befalla över många människor”. Lagerlöf skildrar i denna 

karaktär en kvinna som i sin ledarställning blivit jämställd med männen i kolonin och 

som beskrivs i myndiga och kraftfulla termer. Mrs. Gordon är till skillnad från andra 

kvinnliga karaktärer i romanen inte framskriven som vare sig känslosam eller tvehågsen 

utan som en stark och rationell ledare. 

I Ingmars fru Barbro skildrar Lagerlöf en kvinna som gör sig själv fri och självstän-

dig från många av de förväntningar som samtiden har på henne. Barbro skildras som en 

kvinna som agerar utifrån egna moraliska ställningstaganden utan att låta sig påverkas av 

människors uppfattning om henne. När Ingmar gifter sig med Barbro för att rädda Ing-

marsgården, istället för att gifta sig med Gertrud, uppstår stor bitterhet mellan Ingmar och 

Barbro. Barbro tar sig dock an Ingmarsgården med stort tålamod, och trots den splittring 
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och konflikt som finns inom äktenskapet lyckas hon sköta gården på ett sätt som impo-

nerar på hennes omgivning. Barbro begär också, för sin egen sinnesfrids skull, skilsmässa 

och när hon föder en son åt Ingmar, då han befinner sig i Jerusalem för att hämta hem 

Gertrud, är hon beredd att själv uppfostra barnet på egna villkor. 

I romanen finns även passager där man skulle kunna skönja en viss ironisk underton 

när Lagerlöf skriver om förhållandet mellan män och kvinnor. I romanen återfinns några 

exempel på yttranden och händelser som skulle kunna tolkas som ett försök att med hjälp 

av en viss sarkasm utmana de annars ganska stereotypa framskrivningarna av män och 

kvinnor i romanen. Ett exempel på detta är ett yttrande som görs i samband med Ingmars 

tankar om sin fru Barbro under deras första år som gifta. När Ingmar betänker sin hustru 

Barbro och hur de har det tillsammans skriver Lagerlöf (2007, s. 420) att ”han var mera 

nöjd, när hon höll sig lugn, så att han inte behövde tänka på att hon fanns till. ’Inte kan 

jag börja bära hennes bekymmer också’, tänkte han”. Så länge Barbro behöll sitt lugn 

kunde Ingmar känna sig nöjd och behövde varken se eller höra hennes bekymmer. Detta 

skulle i sammanhanget kunna tolkas som ett sätt för Lagerlöf att utmana en slags kvinnlig 

tystnad, och mäns eventuella likgiltighet inför deras inblandning i frågor som rör kvin-

nans ställning som ”den andra”. 

Sammantaget kan man hävda att romanen Jerusalem både stärker och utmanar en 

schablonmässig framskrivning av kvinnor och män. Texten förmedlar stundtals bilder av 

kvinnan som gör henne till irrationell och känslomässigt svag, och mannen som rationell 

och hjältemodig. Romanen skildrar dock två kvinnliga karaktärer som bryter mot detta 

mönster och som intar myndiga positioner, vilka gör dem jämställda med romanens män. 

5.3.2 Alla människors lika värde 

Jerusalem är en skildring av det svenska bondesamhället samtidigt som det är en skildring 

av en, för dalabönderna, främmande kultur i det nya landet. Romanen tar sin början i den 

svenska landsbygden där dalabönderna är rotade i det gamla traditionssamhället för att 

sedan bli en berättelse om utvandring, främlingskap och tvivel. Ett tema av uppbrott från 

det gamla för någonting nytt är därmed centralt i romanen. 

När det kommer till analysen av alla människors lika värde i romanen blir detta 

perspektiv högst aktuellt. I böndernas upplevelser och beskrivning av det nya landet fin-

ner man inte sällan drag av orientalism och en tydlig uppdelning mellan det exotiska och 

farliga öst och det trygga goda hemlandet. Det är därför framför allt romanens skildring 

av Jerusalem, dess folk och kultur, som är intressant för analysen av alla människors lika 

värde i romanen. 

Den värld dalabönderna möter i romanen är det som kallats för Orienten. Det finns 

därför goda skäl att med postkolonial teori, och framför allt med Saids teorier kring orient-

alism, undersöka Lagerlöfs skildring av dalaböndernas föreställning om den verklighet 

som de tror att de kommer att möta och den verklighet som i realiteten möter dem i Jeru-

salem.  

Det land som bönderna kommer till beskriver Lagerlöf (2007, s. 377) som ett 

”obarmhärtigt land” med splittring och fattigdom. Lagerlöf låter Jerusalem vara ”landet 

som dödar” då hon skriver:  
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Det är verkligen så, att inte alla människor är tillräckligt starka för att tåla vid att leva länge i 

Jerusalem. Även om de kunna uthärda klimatet och inte bli smittade av sjukdomar, händer det, 

att de dukar under. Den heliga staden gör dem mjältsjuka eller vansinniga, ja, den till och med 

dödar dem. Man kan inte vistas där ett par veckor utan att höra folk säga om den eller den, som 

plötsligen har avlidit:-Det är Jerusalem som dödat honom (2007, s. 331) 

 

Jerusalem är inte bara obarmhärtigt för de utvandrade bönderna utan även för Ingmar som 

åker till staden för att hämta hem Gertrud till Sverige igen. Lagerlöf (2007, s. 479) låter 

Ingmar uttrycka att ”om jag hade henne borta ur det här förfärliga landet, där det finns så 

många grymma människor och så många farliga sjukdomar och så många besynnerliga 

idéer och svärmerier!”. I texten framgår tydligt, på detta och liknande sätt, att Jerusalem 

är en grym plats som får stå som en exotisk kontrast till den trygga hembygden.  

När romanen utspelar sig i Jerusalem gestaltas ett fåtal inländska karaktärer. Den 

mest framträdande av dessa är Baram Pascha som äger det hus som den svenska och 

amerikanska kolonin hyr i Jerusalem. När Lagerlöf skildrar Baram Pascha kan man hävda 

att hon gör det med det som litteraturvetaren Dan Landmark (2003, s. 156) kallar för 

orientalisk sagostil. Med detta menar Landmark att karaktärer skildras som typiska och 

schablonmässiga etniska typer. När Lagerlöf beskriver Baram gör hon det på ett sätt som 

får honom att framstå som en schablonmässig österländsk man med en framskrivning som 

man kan hävda är stilistiskt nära sagan. Lagerlöf skriver om Baram  

 

Han var klädd i en mycket präktig dräkt, hans livklädnad var av mjukt, randigt siden, och över 

den bar han en fotsid, pälsbrämad kaftan av ljusblå brokad. Både hans turban och gördel var 

prydda med rika broderier av guldfärgat silke. Hans ansikte hade säkert en gång varit vackert 

och vördnadsbjudande. Nu var det härjat av ålderdom, ögonen var rinnande, munnen var in-

fallen, och det stora, vita skägget hängde tovigt med gulnade spetsar (2007, s. 361) 

 

Skildringen av Baram Pascha vittnar om en exotism och mystifiering av individer från 

andra kulturer än den svenska i romanen. I Baram Pascha-gestalten inkarneras den gamla 

nu döende österländska kulturen och gestalten blir en symbol för den samtida bilden av 

Orienten. Baram Pascha är på många sätt orientalen som inte förstår sig på gordonisternas 

sätt att leva utan behöver upplysas om den västerländska livsstilen och världsbilden. 

När Lagerlöf skildrar Jerusalems befolkning och landets tillstånd i romanen kan man 

därmed hävda att det finns en diskurs av orientalism. I ett kapitel med rubriken ”Gordo-

nisterna” skriver Lagerlöf 

 

man kunde inte föreställa sig, att lantmännen någonsin skulle lära att använda andra plogar än 

sådana, som de förfärdigade åt sig av en krokig olivgren, eller att de skulle skaffa sig andra 

bostäder än fönsterlösa lerkojor, där människor och djur bodde under samma tak […] de flesta 

av de infödda tänkte troligen aldrig på hur efterblivet landet var (2007, ss. 306–307). 

 

I citatet beskrivs folkets förmodade oförmåga till förändring, samt även en missaktning 

för en livsstil som tar sig andra uttryck än den västerländska. Ett annat exempel på den 

syn på lokalbefolkningen som framträder i romanen finns i kapitlet ”Baram Pasch”. Där 

beskrivs hur Baram kommer ridande genom staden och får syn på de svenska skolbarnen. 

Lagerlöf (2007, s. 362) skriver att ”när han såg dem, fann han deras utseende olikt alla 

andra barns, som tumlade om på Jerusalems gator, ty dessa var rentvättade, de hade hela 
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kläder och starka skodon, och deras hår var ljust och slätkammat”. Denna beskrivning av 

de svenska barnen står i skarp kontrast till den beskrivning som görs av de inländska 

barnen i kapitlet ”Paradisbrunnen”. Lagerlöf skriver att när Gabriel ska  

 

stiga över en barnunge, som ligger och sover mittpå gatan, slår en pojke ett krokben för mig, 

och jag snavar till och börjar svära på svenska. Jag blir förfärligt rädd förstås och sneglar på 

ungarna för att se om de märkt något. Men de ligger liknöjda och lata som förut och vältrar sig 

i smutsen (2007, s. 401)  

 

Skillnaden mellan de svenska och de inländska barnen är påtaglig. De svenska barnen 

skrivs fram som rena och ljusa och de inländska barnen som lata, smutsiga och liknöjda. 

Det finns därmed i romanen drag av essentialistiska framskrivningar av människan 

där etnicitet och nationalitet spelar stor roll. I en passage i romanen där Ingmar anländer 

till Jerusalem och svenskarna ser honom på nytt efter en lång tid skriver Lagerlöf (2007, 

s. 446) att ”Karin å sin sida såg endast hur lik fadern Ingmar hade blivit, och så ond hon 

än var på honom, förargade det henne i alla fall, att inte mrs. Gordon förstod, att den, som 

hade det utseendet, var en man framför alla andra och hade mera klokhet och duglighet 

än andra människor”. Den duglighet som Karin ser i Ingmar, trots hennes förargelse, kan 

tolkas härstamma från en slags respekt för nationell överlägsenhet eller nationell styrka. 

Ingmar intar, som nämnt tidigare i analysen av jämställdhet mellan kvinnor och män, en 

roll som snarast kan liknas vid en nationalhjälte. Det är Ingmar som återför Gertrud och 

Gabriel till deras föräldrar i Sverige, och det är han som också räddar kolonin från eko-

nomisk undergång. Skillnaden mellan, det Lagerlöf väljer att kalla, ”det gamla folket” på 

Ingmarsgården och folket i Jerusalem bygger på detta sätt inte sällan på antaganden om 

västerländsk suveränitet. 

I romanen framgår inte bara en skillnad mellan folket på Ingmarsgården och folket 

i Jerusalem utan också en skillnad mellan Ingmarsfolket och andra människor i hembyg-

den. Som en kontrast till den högtstående position som Ingmarsfolket besitter i hembyg-

den återfinns en familj i romanen som bor på en gård i Myckelmyra. Lagerlöf (2007, s. 

262) skriver att ”där bodde ett dåligt folk, sådant där avskum, som tillverkas då Vår Herre 

vänder bort ögonen eller är sysselsatt på annat håll […] Ingen hade någonsin sett dem 

arbeta, man visste inte om de tiggde mer, än de stal, eller stal mer än de tiggde”. Den 

hembygd som dalabönderna lämnar för Jerusalem är inte fri från ojämlikheter och socio-

ekonomiska klasskillnader. Den största skillnaden mellan Ingmarsfolket och Myckel-

myrafolket är kanske främst viljan att arbeta. Ingmarsfolket anses hederliga och rättrådiga 

då de ihärdigt arbetar med jorden, medan Myckelmyrafolket anses som ohederliga och 

försupna då de inte deltar i arbete. 

Synen på det goda arbetet och vikten av arbete för människovärdets skull återkom-

mer i skildringen av Ingmars och Barbros son i slutet av romanen. Enligt en sägen ska 

alla kvinnor som kommer från hästbytarsläkten i Sorgbacka, vilket Barbro gör, bara 

kunna föda blinda söner. När Barbro föder en son, då Ingmar är i Jerusalem, tror hon att 

barnet är blint och inte kommer att kunna leva ett värdigt liv. Lagerlöf (2007, s. 548) 

skriver att när ”Barbro såg gossen, tyckte hon, att han hade ett riktigt idiotansikte, och 

hon låg och grät hela natten över att hennes son skulle bli en olycklig stackare”. För Bar-
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bro var det otänkbart att ett blint barn skulle, som hon uttrycker det, ”bli en riktig männi-

ska” (Lagerlöf 2007, s. 552). Denna diskurs kring Myckelmyrafolket och Barbros son 

vittnar om en föreställning om människovärde som avhängigt fysisk styrka och arbete i 

romanen. 

Sammanfattningsvis kan man hävda att Jerusalem har en diskurs av orientalism där 

en essentialistisk människosyn antas i texten där individer ofta skildras som schablon-

mässiga nationella typer. I romanen är den svenska nationaliteten genomgående förknip-

pad med hederlighet, trovärdighet och styrka. Svenskhet står ofta i romanen i kontrast till 

den österländska nationaliteten som snarare får stå som symbol för det irrationella och 

kufiska. I romanen framträder också exempel på socioekonomiska skillnader som påver-

kar textens framskrivning av människovärde. Dessa skillnader är ofta förknippade med 

vikten av hårt arbete som avhängigt förvärvandet av människovärde. 
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6. Diskussion 
Under den här rubriken diskuteras studiens andra och tredje forskningsfråga med utgångs-

punkt i den litteraturanalys som gjorts ovan och den teori som antas i studien. Med andra 

ord diskuteras hur man med hjälp av den teoretiska utgångspunkten i den här studien och 

den litteraturanalys som gjorts kan resonera kring införandet av en litterär kanon i skolan 

och om kanoniserade verks gestaltning av gemensamma värden. Diskussionen delas upp 

mellan de två forskningsfrågorna för tydlighetens skull. 

 

6.1 Kanon och nationella värden 

Under den här rubriken kommer studiens andra frågeställning att besvaras. Frågan som 

ställts är: vad säger analysen av romanerna om idén om kanoniserad litteratur som bärare 

av nationella värden? 

Som frågeställningen anger är ett av den här studiens syften att synliggöra de värden 

som gestaltas i några verk som kan antas vara representativa för svensk klassisk litteratur, 

och som har starka kopplingar till det som kan anses tillhöra det svenska litterära kultur-

arvet. Detta har gjorts för att kunna resonera kring idén om kanoniserad litteraturs kopp-

ling till nationella, i detta fall svenska, värden. Det som har antagits som svenska värden 

i den här studien har hämtats ur gymnasieskolans värdegrund, Lgy11. De värden som 

specifikt har analyserats ur värdegrunden är jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

alla människors lika värde. Med andra ord har studien ämnat redogöra för vilka värden 

som i praktiken förmedlas i det som ofta kallas för det svenska litterära kulturarvet, och 

som antas vara gemensamma värden för nationen. 

I den analys av romanerna som gjorts ovan framgår att det finns framskrivningar av 

värden i romanerna som tydligt strider mot de värden som förmedlas i skolans värde-

grund. Det som framgått i presentationen av analysen ovan är att de romaner som behand-

las har problematiska skildringar av både jämställdhet mellan kvinnor och män och alla 

människors lika värde. 

I samtliga romaner skrivs kvinnor inte sällan fram som feminina stereotyper och 

som underordnade mäns makt. I Doktor Glas framträder en diskurs där kvinnor inte sällan 

omyndigförklaras. Detta omyndigförklarande görs genom beskrivningar av kvinnan som 

”liten” och genom ett förlöjligande av kvinnors liv. Kvinnan beskrivs också av Söderberg 

inte sällan som passiv i motsats till mannen som beskrivs som aktiv. Detta gör kvinnorna 

i romanen, främst Helga som är romanens mest återkommande kvinnliga karaktär, ofta 

till oföretagsamma åskådare av sina egna liv. 

I Strindbergs Hemsöborna beskrivs kvinnans värde och identitet inte sällan som av-

hängigt mäns definitioner. I romanen beskrivs kvinnan som ett ”byte” eller utifrån två 

olika stereotyper, ”den fjolliga flickan” och ”det ordentliga fruntimret”. Kvinnorna i ro-

manen ställs även ofta mot varandra i en tävlan om mäns aktning och uppmärksamhet på 

ett sätt som gör dem till varandras rivaler. Den diskurs som framgår i romanen är en mar-

kant ojämlikhet mellan män och kvinnor där kvinnan skrivs fram som underordnad mäns 

definitioner och makt över livsföringen på gårdarna. 

Jerusalem är den roman i studien som avviker något från detta mönster. Romanen 

förmedlar å ena sidan stundtals bilder av kvinnan som irrationell och känslomässigt svag 

och mannen som rationell och hjältemodig. Romanen skildrar å andra sidan samtidigt två 
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kvinnliga karaktärer som bryter mot detta mönster och som intar myndiga positioner. 

Dessa positioner gör dem mer jämställda med romanens män. I romanen kan man även 

hävda att det vid ett par tillfällen finns en något ironisk underton i texten där jämställdhet 

mellan kvinnor och män beskrivs. Detta skulle kunna tolkas som ett försök till att ifråga-

sätta den ordning som på ytan beskrivs i romanens narrativ. 

Det går även att finna framskrivningar av män i de studerade romanerna som är 

problematiska. Detta framträder som allra tydligast i Strindbergs Hemsöborna. Män 

skildras i romanen inte sällan efter stereotypa mansideal som gör män till våldsamma, 

maktlystna och slavar under sina fysiska begär. Detta perspektiv bör inte åsidosättas i 

analysen av jämställdhet mellan kvinnor och män då denna framskrivning av män påver-

kar den maktstruktur som framgår i romanerna. Det stereotypa mansidealet som gör man-

nen till maktlysten, stark och hjältemodig gör kvinnan till dess motsats och skapar en 

inskränkt syn på både män och kvinnor. 

I de studerade romanerna framträder även värden kring alla människors lika värde 

som är problematiska. Vid närläsning av Strindbergs Hemsöborna går det till exempel att 

finna en diskurs där klass påverkar synen på individens värde. Klass i Strindbergs roman 

påverkar individens möjligheter, anseende och tillgång till makt och skapar hierarkier 

som verkar negativt på romanens karaktärer. I Lagerlöfs Jerusalem framträder även dis-

kurser kring etnicitet som vittnar om orientalism. I romanen skildrar Lagerlöf inte sällan 

den svenska kulturen som överlägsen den österländska. Den österländska nationaliteten 

och nationen får inte sällan stå symbol för det irrationella och kufiska och det svenska 

som det rationella och höviska. I Doktor Glas är människovärde ett av romanens mest 

framträdande teman. Det människovärde som framträder vid läsning är avhängigt indivi-

dens nytta och goda eller onda inverkan på sin omgivning. Människans värde i romanen 

ställs inte sällan därför emot de lidanden individen orsakar andra. Människovärde fram-

skrivs också som avhängigt en individs utseende. Det människovärde som framträder i 

Söderbergs roman är därför långt ifrån de humanistiska antaganden som görs i skolans 

värdegrund om alla människors lika värde. 

Med denna analys och detta resultat i åtanke är det därmed svårt att hävda att de 

romaner som studerats skulle förmedla några nationella värden angående jämställdhet 

mellan kvinnor och män och alla människors lika värde. Det som förmedlas och framträ-

der vid närläsning av dessa romaner är diskurser som inte är kompatibla med de värden 

som uttrycks i skolans värdegrund, och som antas vara gemensamma värden för nationen. 

Detta resultat kan sättas i relation till bland annat de teorier Magnus Persson (2012) 

formulerar angående kanon. Persson (2012, s. 92) varnar bland annat för att tillskriva 

”litteraturen egenskaper som den själv är främmande för”. Med detta menas att man inte 

kan anta att litteraturen skulle vara ett medium för någonting den inte gör anspråk på att 

vara ett medium för. Det anspråk som görs på litteraturen i förslaget om införande av en 

nationell litterär kanon är, som redogjorts för i bakgrunden, att den ska förmedla ett slags 

svenskt kulturarv som ska skapa en gemensam kulturell referensram för elever. I förslaget 

nämner man bland annat att kanonisk litteratur skulle bidra till att hos elever skapa en 

”sammanhängande kulturell identitet” (Motion 2013/14:Ub205). Det är dock tveksamt 

om detta skulle vara ett anspråk som litteraturen själv gör. Med andra ord kan man säga 
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att det är tveksamt om den litteratur som har analyserats i denna studie har skrivits för att 

vara ett medel för, eller gestalta, grundläggande svenska värden. 

Det är också tveksamt om de romaner som har studerats, och som skulle kunna ingå 

i en nationell kanon, har skrivits med intentionen att vara ett redskap för en sammanhäng-

ande kulturell identitet. Sådana antaganden, eller syn på kanonisk litteratur, kan man 

hävda är en efterkonstruktion. Detta styrks av Olsson och Nilsson (2014, s. 11) som fram-

hållit att kulturarvet är någonting som skapas och bestäms i samtiden. De menar att det är 

samtidens kriterier som gör avgränsningar för vad som tas upp och förvaltas som kultur-

arv. Det som räknas som kulturarv har därmed att göra med historieskrivning eller histo-

riebruk. Detta perspektiv lyfts även av Engman (2011, s. 13) som skriver att ”kulturarv 

implicerar alltså att det förflutna obrutet påverkar oss och BÖR påverka oss. Men frågan 

är om inte det förflutna snarare tjänar som en bekväm spegel för oss själva i vilken vi ser 

det vi önskar se”. I citatet belyser Engman, precis som Olsson och Nilsson ovan, hur det 

ofta är samtiden som speglar vad som räknas som kulturarv och menar att kulturarvet ofta 

representerar det vi önskar se i vår gemensamma historia. 

Perssons (2012, s. 92) varning för att tillskriva litteraturen kvaliteter som den själv 

är främmande för styrks av Harold Bloom. Även om Bloom (2000, s. 43) pläderar för 

nyttan med en litterär kanon menar han dock inte att man i kanon ska ”söka ursprunget 

till vår moral och politik”. Enligt Bloom (2000, s. 42) är det endast estetiska kvalitetsnor-

mer som styr vad det är som ska räknas till det kanoniska. Det kanoniska kan därmed 

enligt Bloom inte ses som förmedlare av vare sig politiska eller moraliska syften. En läs-

ning av kanon för att hitta ursprunget till vår moral skulle enligt Bloom vara att tappa 

kontakten med samtiden. 

Både Bloom och Persson styrker därmed antagandet att det är problematiskt att 

lägga en uppgift på litteraturen som den själv inte gör anspråk på att ha, samt att det är 

svårt att hävda att kanonisk litteratur skulle förmedla några nationella grundläggande vär-

den. Detta resultat kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt i förhållande till den tredje 

forskningsfrågan. 

 

6.2 En nationell litterär kanon i skolan 

Under den här rubriken diskuteras studiens tredje frågeställning. Frågan lyder: Hur kan 

man resonera kring förslaget om införande av en nationell litterär kanon i skolan utifrån 

litteraturanalysen av romanerna och den teoretiska utgångspunkten i studien? 

Som redogjorts för ovan kan man hävda att de värden som framträder vid närläsning 

av de studerade romanerna vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla 

människors lika värde skiljer sig markant från de värden som förmedlas i skolans värde-

grund. Man kan alltså inte hävda att de studerade romanerna skulle förmedla några slags 

svenska grundvärden som skulle vara samma eller gemensamma oberoende av samtid. 

Det bör dock nämnas i samband med detta resultat att antagandet i den här studien inte 

har varit att man bör undvika att läsa litteratur i skolan som inte gestaltar värden som är 

kompatibla med värden i samhället i nutid. Skolans syfte är inte enbart att bekräfta den 

samtid och de värden som existerar just nu, utan ska även synliggöra både historiska och 

nutida värden som skiljer sig från skolans värdegrund. Detta bekräftas av Skolverket 

(2011, s. 6) som anger att ”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra 
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att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana”. Syftet med denna studie är snarare att synliggöra innehållet i det 

som inte sällan kallas för det litterära svenska kulturarvet och vad innehållet eventuellt 

säger om införandet av en nationell litterär kanon i skolan. 

De antaganden som görs i förslaget om införande av en nationell litterär kanon i 

skolan kan man hävda ligger nära diskursen kring det Persson (2012, s. 67) kallar för 

”myten om den goda boken”. Det Persson ifrågasätter när han talar om myten om den 

goda boken är det ovillkorliga värde som tillskrivits litteraturen att alltid verka gott på 

läsaren. Enligt ett sådant synsätt anses litteraturen vara upphöjd och god och skulle besitta 

förmågan att alltid påverka läsaren positivt. Persson (2012, s. 67) ställer sig frågande till 

detta genom att påpeka att litteraturen inte står utanför, eller ovanför, världens problem. 

Enligt Persson bör litteraturen istället ses som en del av världens problem, och inte som 

avskild från den verklighet eller kontext i vilken den är skriven. Persson (2012, s. 32) 

fortsätter att skriva på samma tema att man inte, på grund av ifrågasättandet av litteratu-

rens inneboende godhet, kan hävda att det finns en koppling mellan god kultur och god 

moral. Det kan därmed inte tas för givet att de som läser blir goda människor på grund av 

att litteraturen alltid skulle förmedla några goda allmänmänskliga lärdomar. 

Förslaget om införande av en nationell litterär kanon i skolan kan hävdas ligga nära 

diskursen om ”den goda boken” på grund av att förslaget lägger en uppgift på kanon att 

förmedla en slags god kulturell fostran och goda kulturella referensramar. I förslaget tas 

det för givet att en litterär kanon skulle skapa, upprätthålla och undervisa i svensk kultur 

och svenska värden. Det som inte tas i beaktande i förslaget är litteraturens eventuella 

begränsningar. Genom att hävda nyttan med kanonläsning på grund av att den skulle för-

medla goda värden och kulturell identitet tar man eventuellt inte hänsyn till litteraturens 

gränser att verka gott på läsaren. Persson (2012, s. 99) tar detta beaktande ännu längre då 

han skriver att både kanons ”förespråkare och motståndare tar litteraturens godhet för 

givet – oenigheten gäller inte om litteraturen är god utan vilken litteratur som är det”. Man 

skulle därmed kunna hävda, som nämnts tidigare, att förslaget om införande av en nat-

ionell kanon lägger en uppgift på litteraturen som den inte självklart kan leva upp till, 

eller själv gör anspråk på att uppfylla, samt att förslaget tar litteraturens godhet för given. 

Som redogjort för ovan kan inte litteraturen enligt Persson (2012, s. 63) separeras 

från världens problem. Detta bekräftas även av Nussbaum (1997, s. 101) som skriver att 

litteraturen inte ska ses som fri från fördomar eller blinda fläckar. Med detta menas att 

litteraturen kan skildra och gestalta problematiska antaganden eller värden som behöver 

ifrågasättas. På grund av detta menar Nussbaum (1997, s. 100) att kritisk läsning är en 

nödvändighet vid litteraturläsning. Med kritisk läsning menas en hållning till litteraturen 

som synliggör verks sympatiska fokus. Den kritiska läsningen kan enligt Nussbaum 

(ibid.) uppenbara var litterära verk förlägger en slags empatisk centrering och vad det är 

som förnekas sympati i litteraturen. Av de studerade romanerna i denna studie kan man 

till exempel hävda att det sympatiska fokuset i Doktor Glas är den stockholmska över- 

och medelklassen. Genom en kritisk läsning av detta narrativ kan man hävda, vilket också 

gjorts i litteraturanalysen i denna studie, att det sympatiska fokuset i romanen negerar 

arbetarklassen och olika etniska grupper. Genom en kritisk läsning av verk kan sådana 
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positioner i litteraturen synliggöras. Nussbaum påpekar därmed vikten av att ställa frågor 

till litteraturen om vad den förmedlar och vad den gör med läsaren. 

Om man ställer detta perspektiv mot förslaget om införande av en litterär kanon i 

skolan kan man hävda att förslaget inte på ett explicit sätt tar vikten av den kritiska läs-

ningen i beaktande. Detta blir speciellt påtagligt i förhållande till det resultat som framgått 

i den här studien angående värden kring alla människors lika värde och jämställdhet mel-

lan kvinnor och män i materialet. Resultatet i studien pekar på att de romaner som stude-

rats gagnas av kritisk läsning då värden som strider mot skolans värdegrund blir synliga 

vid ett kritiskt förhållningssätt till texten. Om man antar att en nationell litterär kanon 

skulle förmedla en svensk kulturell identitet och ingå i kulturell fostran utan att läsas 

kritiskt skulle eventuellt dolda diskurser kring problematiska värden inte synliggöras. Ka-

non behöver därmed läsas kritiskt för att synliggöra blinda fläckar i litteraturen och för 

att ifrågasätta och diskutera det som förmedlas till läsaren. Om man ska läsa de studerade 

romanerna i denna studie i skolan behöver den diskurs som framträder i romanerna kring 

alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män adresseras och pro-

blematiseras, snarare än att köpa dessa framställningar som ett kulturellt litterärt arv som 

bara är av godo, eller som representanter för svenska värden. 

Ett antagande som görs i Kristdemokraternas förslag är att en kanon skulle före-

bygga ”språklig utarmning, historielöshet och förlorad kunskap om vårt kulturarv” (Mot-

ion 2013/14:Ub205). Detta antagande om kanons nytta att förhindra historielöshet och 

tappad kunskap om det gemensamma kulturarvet återfinns hos Harold Blooms syn på 

syftet med en litterär kanon. Enligt Bloom (2000, s. 31) är kanon en samling av det kol-

lektiva minnet där litterära verk står i relation till varandra i ett slags uttryck för ett histo-

riskt kontinuum. Enligt både Bloom och Kristdemokraterna bör alltså kanon ses som ett 

redskap som ska förmedla en slags litterär historia som ska bidra till kunskap om kultur-

arvet. 

Det problematiska i detta påstående har dock beskrivits i bakgrunden till denna stu-

die. Som framgått i bakgrunden är det problematiskt att tala om kulturarvet som ett enda 

ting. I Kristdemokraternas motion talar man om kulturarv i singularis, ”vårt kulturarv”. 

Detta kan tolkas som om det bara skulle existera ett enda kulturarv. Att hävda något så-

dant skulle dock vara att bortse från de olika kulturarv som existerar inom en nation, samt 

bortse från frågor kring vem eller vilka som tillåts vara representerade i det som antas 

vara det gemensamma kulturarvet. 

Detta styrks av Persson (2012, s. 92) som skriver att idén om kanon som en gemen-

skapande kraft i kulturen och som en spegling av den nationella identiteten kan ifrågasät-

tas på grund av en skriande diskrepans med verkliga förhållanden. De verkliga förhållan-

dena, som beskrivits ovan, är snarare mångfald än homogenitet. Med detta menas att det 

inte går att hävda ett enda homogent kulturarv då det i realiteten existerar många olika 

kulturarv. Detta blir inte minst synligt i och med att den litteratur som upptas och upp-

fattas som det nationella kulturarvet inte sällan saknar representationer av till exempel 

nationella minoriteter eller litteratur skriven av kvinnliga författare. Det som räknas som 

kulturarv blir därmed problematiskt. Detta kan kopplas till Brantefors forskning som i 

studiet av skolans styrdokument fann att det finns ett markant utpekande av ett ”vi” och 

ett ”dem” i styrdokumenten när det talas om kultur och kulturell socialisation. Denna 



 

52 

 

diskurs menar Brantefors påverkar elevers förutsättningar att delta, och ses, som jämlikar 

i skola och samhälle.  

Enligt Kristdemokraternas förslag ska införandet av en nationell kanon förebygga 

att elever fråntas litterära och kulturella referensramar som erbjuds i nationella klassiska 

verk. Genom att frånta elever sådana referensramar menar man att man underminerar 

”den styrka som finns i att ha en gemensam och sammanhängande kulturell identitet” 

(Motion 2013/14:Ub205). Frågan blir dock vems kulturarv som blir representerat och 

presenteras som det gemensamma. Man kan också fråga vad som innefattas i och avses 

med ”sammanhängande kulturell identitet”. Detta uttrycks inte explicit i förslaget. 

I Kristdemokraternas motion står det även att 

 

det viktigaste är att barnen läser, inte vad de läser. I ett avseende är det sant, det är viktigt för 

barns läsutveckling att stimulera all läsning, att inspirera och sporra lusten att läsa. Men denna 

inställning riskerar samtidigt att leda till att eleverna inte kommer i kontakt med litteraturhisto-

riens stora namn (Motion 2013/14:Ub205).  

 

Det som lyfts fram i förslaget, och som synliggörs i citatet ovan, är framför allt synen på 

vikten av litterära urval. Fokus i motionen ligger därmed på vad elever läser, och inte på 

hur elever ska läsa. Man kan därmed hävda att det saknas ett didaktiskt perspektiv på 

läsning som praktik i förslaget. Denna problematik lyfts av Persson (2011, s. 99) som 

skriver att kanondebatten ”hade egentligen förbluffande lite att säga om läsning, som är 

en praktik som kan ta sig enormt många uttryck”. Hållningen i förslaget är att om bara 

det litterära urvalet blir rätt så blir litteraturundervisningen rätt. Detta kan man dock hävda 

är en förenkling av litteraturens roll i undervisning. Precis som Persson skriver i citatet 

ovan behöver läsning även behandlas som en praktik med många olika syften, mål och 

uttryck. Den kritik som därmed kan riktas mot förslaget är att det saknar ett didaktiskt 

eller mer pragmatiskt perspektiv på läsning. 

Det som föreslås i motionen, och kan hävdas bli den pragmatiska tillämpningen av 

förslaget, är en begränsning av det fria litterära urvalet i skolan. Att begränsa det litterära 

urvalet som Kristdemokraterna föreslår går hand i hand med Blooms syn på kanon. 

Bloom argumenterar för en stängd kanon genom att hävda att kanons syfte inte är att 

verka för idealism eller social rättvisa. Bloom skriver att 

 

i praktiken har den ”större kanon” som har setts som eftersträvansvärd inneburit kanons un-

dergång, eftersom det som nu står på schemat ingalunda innefattar de bästa av de författare 

som råkar vara kvinnor, afrikaner, latinamerikaner eller asiater, utan snarare de författare som 

har föga att erbjuda utöver den förtrytelse de har låtit växa fram som en del av det de uppfattar 

som sin identitet (2000, s. 17). 

 

Denna ”större kanon”, som kan ses som en mer öppen kanon, menar Bloom (2000, s. 56) 

har gjort att kanon blivit ett medel för etnocentriska och könspolitiska agendor. Den lit-

teratur som representeras i den mer öppna kanon är enligt Bloom därför inte längre den 

estetiskt mest överlägsna litteraturen utan den litteratur som passar den samtida politiska 

diskursen. Man skulle därmed kunna hävda att det enligt Bloom är mer politiskt med en 

öppen kanon än med en stängd kanon. 
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Detta påstående ifrågasätts av Nussbaum (1997, s. 105–106) som menar att en 

stängd kanon är lika politisk som en öppen kanon. Detta kan exemplifieras med det som 

diskuterades tidigare kring representationer i kanon. Den stängda kanon Bloom pläderar 

för har inte sällan anklagats för att inte inkludera en mångfald av författare och verk. En 

stängd kanon kan därmed hävdas vara lika politisk som en öppen kanon då den utesluter 

verk och författarskap. Detta kan kopplas till resultatet av Brinks forskning som funnit att 

de faktorer som styrt kanonbildningen och synen på kanon ofta är influerade av intressen 

som inte bara är litterära. Enligt Brink hör kanonbildning och det litterära urvalet i skolan 

ofta samman med politiska eller andra typer av idéströmningar i samhället. 

Detta perspektiv kan sättas i relation till förslaget om införande av en nationell lit-

terär kanon i skolan. Genom att hävda ett begränsat urval utesluts litteratur som skulle 

kunna vara av värde i utbildning. Nussbaum skriver angående detta 

 

we ought to protect the opportunity of the arts to explore new territory with broad latitude, and 

we should also protect the right of university teachers to explore controversial works in the 

classroom, whether or not we ourselves have been convinced of their lasting merit (1997, s. 

99). 

 

Det Nussbaum pläderar för ovan är vikten av fria litterära urval. Hon menar att det fria 

litterära urvalet gynnar möjligheten att genom litteraturen undersöka och erfara nya terri-

torier som breddar läsarens perspektiv. Enligt Nussbaum (1997, s. 99) bör inte det litterära 

urvalet begränsas, inte ens då värdet av litteraturen är uppenbart för oss själva. Värde kan 

enligt Nussbaum skapas i den föreliggande kontexten i vilken litteraturen läses. Med 

tanke på detta skulle ett snävare och mer begränsat litterärt urval, som föreslås i Kristde-

mokraternas förslag, hämma möjligheten till att i klassrumskontexten utforska nya eller 

kontroversiella ämnen av betydelse för undervisning och lärande. 

Sammanfattningsvis kan man hävda att resultatet av den litteraturanalys som gjorts 

i denna studie indikerar att man inte kan läsa en nationell kanon med motiveringen att den 

ska förmedla samtida svenska värderingar. De värden som har framträtt vid närläsning av 

det studerade materialet strider mot de värden som formuleras i skolans värdegrund och 

som kan antas vara svenska värden. 

Med tanke på detta resultat kan man hävda att studien visat på vikten av kritisk läs-

ning av det som antas vara det litterära svenska kulturarvet. Studien har därmed pekat på 

det problematisk i att utan eftertanke eller kritisk hållning ta sig an en nationell litterär 

kanon i skolan som om den bara skulle vara av godo. 

Det som också framhållits i diskussionen i denna studie är det problematiska med 

att hävda ett singulärt kulturarv. Genom att hävda nyttan med kanon på grund av att den 

skulle förmedla ett enhetligt och gemensamt nationellt kulturarv används en diskurs som 

inte tar hänsyn till den mångfald av kulturarv som existerar inom en nation. 

Studiet av förslaget har också blottat en litteratursyn som kan liknas vid det Magnus 

Persson kallar för ”myten om den goda boken”. Den litteratursyn som förmedlas i försla-

get är en tilltro till litteraturens goda egenskaper att kunna utbilda och förmedla kulturella 

ramar och kulturell identitet. Det som inte tas upp i förslaget är litteraturens eventuella 

begränsningar att uppfylla sådana syften. 
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Det som framkommit i studiet av Kristdemokraternas förslag är även att det finns 

ett bristande didaktiskt perspektiv i förslaget där läsning som praktik inte tas i beaktande. 

Det som förmedlas i förslaget är vikten av vad elever läser, och inte hur elever ska läsa. 

Man kan även sammanfatta resultatet i denna studie i vidare frågeställningar som dyker 

upp i samband med detta resultat: Vems kulturarv representeras i kanon och får stå som 

representant för det gemensamma? Vad gör skolan med de värden som förmedlas i kanon 

som strider mot skolans och det svenska samhällets, värdegrund? Och vad menas, prag-

matiskt, med kulturell fostran? Dessa frågor kommer att utvecklas vidare nedan i förslag 

till vidare forskning. 
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7. Kritisk medvetenhet och fortsatt forskning  
Den här studien har använt sig av närläsning som metod. Den kritik som kan riktas mot 

denna metod är att den utgår från individens tolkning av den lästa texten. Detta betyder 

att en text kan tolkas olika beroende på vem som läser den. Den analys av romanerna som 

gjorts i denna studie skulle därmed kunna få ett annat utfall med en annan läsare. Det är 

även med detta perspektiv i åtanke troligt att personer med annan bakgrund, identitet eller 

perspektiv än mig skulle tolka texten annorlunda och få ett något annorlunda resultat i 

litteraturanalysen. 

Som presenterats i studiens avgränsningar kan inte det resultat som framkommit i 

studien kring representationer av alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvin-

nor och män generaliseras till andra romaner som kan anses som delar av det svenska 

litterära kulturarvet. Detta behöver också understrykas i avslutningen av denna studie för 

att åter synliggöra studiens begränsningar. 

Studien har också antagit, dock inte utan grunder, att de romaner som studerats kan 

anses vara representativa för det som kan kallas för det svenska litterära kulturarvet och 

därför också skulle kunna ingå i en svensk litterär kanon. Detta påstående kan ifrågasättas 

utifrån att det existerar olika uppfattningar om vad som kan ingå i en nationell kanon. På 

grund av detta kan man kunna ställa sig kritisk till det val av litteratur som utgjort materi-

alet i denna studie. 

Det forskningsfält som den här studien ämnat ställa sig i rör sig kring värdegrunders 

realisation och kulturell fostran. Inom detta forskningsområde finns fler teman som kan 

beröras i vidare forskning. Någonting som inte testats, men problematiserats, i denna stu-

die är hur man i skolan kan förhålla sig till kulturarvet i relation till multikulturalitet. Som 

nämnts i inledningen till denna studie ska utbildningen i den svenska skolan enligt Skol-

verket genom kunskap om Sveriges kultur och historia utveckla en trygg identitet och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet hos elever. Detta behöver ställas i relation till 

den multikulturalitet som idag existerar i den moderna svenska skolan. Kulturell fostran 

behöver sättas i förhållande till den mångfald av kultur som elever tar med sig till skolan 

och som utgör elevers kulturella referensramar och förkunskaper. Detta skulle vara in-

tressant att undersöka och studera i vidare forskning. 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att studera kontexter där en nationell lit-

terär kanon i skolan redan existerar. Detta skulle till exempel kunna ske genom en studie 

av det danska skolsystemet där en sådan kanon förekommer. I en sådan studie skulle rea-

lisationen av förslaget bli synlig. 

Ett perspektiv som har uteslutits i denna studie är elevers och lärares egna uppfatt-

ningar om införandet av en nationell litterär kanon i skolan. Frågor som skulle kunna 

undersökas i en sådan studie är elevers uppfattningar om vad som förmedlas som kultur-

arv i skolan eller lärares uppfattningar om kulturell fostran in i det som antas vara nation-

ella kulturarv. En annan liknande studie skulle gälla undervisning i klasser där de analy-

serade romanerna används för att mer explicit utröna deras didaktiska potential. 
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