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Sammanfattning 
Skönlitteratur kan betraktas utifrån ett flertal perspektiv. Två av dessa perspektiv utgörs av 

litteraturkanondiskursen och litteraturdidaktikdiskursen. Syftet med den här uppsatsen är att 

undersöka innehållet och spänningsförhållandet mellan dessa diskurser med den metodologi som 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes presenterar i och med diskursteorin. Det empiriska material 

som representerar diskurserna är i litteraturkanondiskursen Harold Blooms The Western Canon, och 

i litteraturdidaktikdiskursen Louise M. Rosenblatts Literature as Exploration, Martha Nussbaums 

Cultivating Humanity och Gunilla Molloys Att läsa skönlitteratur med tonåringar. 

Uppsatsens undersökning motiveras i och med bildningsbegreppet, som kan förstås som en 

gemensam nämnare i både litteraturkanondiskursen och litteraturdidaktikdiskursen. Vidare 

kontextualiseras bildningsbegreppets relevans för forskningsfältet pedagogik i allmänhet och den 

moderna svenska skolan i synnerhet. 

I uppsatsens analys lyfts två nodalpunkter fram som de inom respektive diskurs ledande idéerna. 

I litteraturkanondiskursen identifieras representationslitteratur som central och i 

litteraturdidaktikdiskursen identifieras personlig litteratur som ledmotiv. Kring dessa två 

knutpunkter rör sig en rad begrepp och idéer som upprättar diskursernas innebörd och betydelse. 

Detta diskursiva innehåll bistår enligt analysen vår förståelse av den spänning som råder 

diskurserna emellan, och som kan sägas ha två skärningspunkter. Det ledande motiv som båda 

diskurserna ämnar appropriera är definitionen av den goda litteraturen. Definitionen av den goda 

litteraturen blöder i sin tur över i den mer praktiskt orienterade skärningspunkten 

litteraturundervisningen, som båda diskurserna betraktar som bristfällig. Båda har också riktlinjer 

för hur den optimala litteraturundervisningen innehåller och hur den bedrivs. 

Litteraturkanondiskursen bygger sina idéer om litteraturundervisningen kring litteraturkanon och 

kulturell samhörighet, och litteraturdidaktikdiskursen kring potentialen i den syntes som uppstår 

mellan det som läses och läsarens reception av det lästa. 

!
Nyckelord 

litteratur, litteraturundervisning, kanon, litteraturdidaktik, diskursteori  



Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 ...........................................................................................................................................

1.1 Syfte och frågeställning 2 .............................................................................................................

2. Bakgrund och uppsatsens motivering 4 ...............................................................................................

2.1 En litterär kanon? 4 .......................................................................................................................

2.2 "Västerländsk kanon" 4 ................................................................................................................

2.3 Kristen tradition, västerländsk humanism och kanon som bildningsmedel 5 ..............................

2.4 Bildning genom skönlitteratur 7 ...................................................................................................

2.5 Kampen om att få definiera litteraturen och litteraturundervisningen 8 .......................................

3. Tidigare forskning  9 ...........................................................................................................................

3.1 Om litterär kanon... 9 ....................................................................................................................

3.1.1 ...på andra sidan Atlanten 9 ...................................................................................................

3.1.2 ...i Sverige 10 ........................................................................................................................

3.1.3 ...enligt Bloom 12 ..................................................................................................................

3.2 Om bildning 12 .............................................................................................................................

3.3 Om litteraturundervisning 13 ........................................................................................................

3.4 Huvuddrag och slutsatser i tidigare forskning - konflikten djupnar 16 ........................................

4. Teori 17 ................................................................................................................................................

4.1 Socialkonstruktionismen och dess föresatser 17 ..........................................................................

4.2 Focault, diskursbegreppet och diskursanalys 18 ..........................................................................

4.3 Diskursteorins ramverk 19 ............................................................................................................

5. Metodologi 21 .....................................................................................................................................

5.1.1 Steg ett - nodalpunkter, ekvivalenskedjor och myter 21 .......................................................

5.1.2 Steg två - Flytande signifikanter och antagonism 23 ............................................................

5.2 Något om analysens språk 24 .......................................................................................................

5.3 Avgränsning, etik, och min egen roll i analysen 24 ......................................................................

6. Diskursernas innehåll och konflikt 27 .................................................................................................



6.1 Steg ett - Nodalpunkter, ekvivalenskedjor och myter 27 ..............................................................

6.1.2 Nodalpunkten i Literature as Exploration och Att läsa skönlitteratur med tonåringar: 
Personlig litteratur 29 .....................................................................................................................

6.1.3 Nodalpunkterna i Cultivating Humanity: I gränslandet mellan representationslitteratur 
och personlig litteratur 31 ..............................................................................................................

6.1.4 Ekvivalenskedjor: nodalpunkternas innehåll 32 ...................................................................

6.1.5 Myter 34 ................................................................................................................................

6.1.6 Om det universella 34 ...........................................................................................................

6.1.7 Om de personella och demokratiska rummen 35 ..................................................................

6.1.8 Det universella och det personella 36 ...................................................................................

6.2 Steg två - Flytande signifikanter och antagonism 37 ....................................................................

6.2.1 Flytande signifikanter 37 ......................................................................................................

6.2.2 I vad består antagonismen? 39 ..............................................................................................

6.2.3 Diskursernas innehåll och konflikt - kort sammanfattat 40 ..................................................

7. Diskussion: Och nu då? 42 ..................................................................................................................

9. Litteratur 46 .........................................................................................................................................



!



1. Inledning 
Skönlitteratur är en självklar del av människans kulturella gärning. Det finns en närmast oändlig 

mängd skönlitterära gestaltningar, och de blir ständigt fler. Det senaste seklets omfattande 

utbredning av läs- och skrivkunnighet världen över har gett fler människor möjligheten att ta del av 

skönlitteratur, men också verktygen att själv kunna skriva den. Dessutom har tekniska 

landvinningar, med internet i spjutspetsen, också bidragit till att åtkomsten av skönlitteratur både är 

direkt och oerhört bred. Men i denna till synes bottenlösa brunn av fiktion är det ett ytterst fåtal 

publikationer som i största allmänhet brukar betraktas som "bra", eller "goda" exempel av litterära 

framställningar. Än mindre är de verk som är litterär kanon.  

Litterär kanon kan mycket förenklat beskrivas som en samling skönlitterära verk som har en 

särställning i förhållande till övrig, "lägre" litteratur. Begreppet kanon bygger delvis på selektionen 

av de skrifter som sedermera blev Bibelns innehåll - vad Bibeln innehåller är kanon, "erkänt" av 

kyrkan och därför gott och sanningsenligt; vad den inte innehåller är "falskt" och inte värdigt de 

andra heliga texterna - men idén kan också härledas etymologiskt, och pekar då på ordets faktiska 

betydelse, nämligen grekiskans kanon, vilket betyder "regel" eller "rättesnöre". 

När begreppet litterär kanon diskuteras idag handlar det emellertid inte om vad som är "sant" 

eller "falskt", utan snarare vad som är "bra" och vad som är "dåligt". Men diskussionen handlar 

också om varför något är kanon och varför något annat inte är det. Det är därmed okonstlat att peka 

på en problematik i blotta idén om kanon, än mindre en litterär kanon, inte minst eftersom 

diskussionen i allmänhet till stor del bygger på subjektiva föreställningar om vad som är "bra" och 

"dåligt", dvs. läsares preferenser. Åsikter om litteratur i allmänhet och kanoninnehåll i synnerhet 

kan därför lätt skugga de bakomliggande värderingar som upprätthåller en kanon. 

Men kanonbegreppet är också politiskt laddat, med en i grund och botten konservativ laddning. 

En kanon är per definition bevarande och statisk (eller mycket långsamt föränderlig), och i enlighet 

med den svenska blockpolitiken har kanonfrågan på senare tid dryftats av i huvudsak 

högerpartierna, med Folkpartiet i spetsen, vilket också illustreras i och med den kanondebatt som 

försiggick på olika dagstidningars kultursidor under 2006. Debatten bottnade i att det danska 

kulturministeriet i början av samma år presenterade en nationell, statligt sanktionerad, kulturkanon 

om 108 "oumbärliga" kulturyttringar. I denna danska kulturkanon återfinns uttryck i form 

arkitektur, bildkonst, design- och hantverkskonst, film, litteratur, populärmusik, partiturmusik, 

scenkonst och barnkultur. Dessa artefakter har också getts stödmaterial för att bearbetas i dansk 
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undervisning, i såväl grund- som gymnasieskola, vilket signalerar att den danska kanonidén ligger i 

linje med tanken om ett gemensamt, nationellt kulturarv.  

Vi ser härmed hur kanonidén öppnar upp för ett mångfald av tolkningar och strömningar; vilket 

ger oss en anledning att undersöka det. Enligt min mening är idén om kanon, i synnerhet 

litteraturkanon, särskilt intressant att dryfta i relation till språkundervisning, inte minst eftersom 

skönlitteratur är en central del i den svenska skolans språkundervisning (Skolverket, 2011a, 2011b). 

Dessutom - och det kommer visas desto tydligare i kapitel 2 och 3 - är kanonidén närliggande den 

svenska litteraturundervisningens fundament, i och bildningsbegreppet. Faktum är att all 

litteraturundervisning står i förbindelse - i och med undervisningpraktik och undervisningsinnehåll - 

med vad som är litteraturkanondiskursens nyckelpremiss: den att det finns litteratur som är erkänt 

bra, och därmed också bättre lämpad för undervisning i jämförelse med annan, lägre litteratur. Men 

hur förhåller det sig till vad som enligt forskning är god litteraturundervisning?  

Här går det att skönja fröet till den konflikt jag ämnar undersöka, då idéerna som representeras i 

litteraturkanon står i kontrast med de idéer som är centrala i litteraturdidaktisk forskning. Det är ur 

denna spänning, mellan vad som är en traditionell litteraturkanon och vad som är den svenska - men 

även internationella - skolans litteraturundervisningspraxis som uppsatsen problem gestaltas: Å ena 

sidan existerar en diskurs   - ett sätt att betrakta litteraturen - som bottnar i potentialen i en litterär 1

kanon, och å andra sidan en diskurs som grundas i ett didaktiskt förhållande gentemot litteratur och 

litteraturundervisning. Men vad innehåller respektive diskurs, och hur förhåller de sig till varandra?  

Enligt min mening bidrar en fördjupad förståelse av detta spänningsförhållande till ökad insikt i 

de bakomliggande värden och idéer som påverkar hur språk- och litteraturundervisningen både 

planeras och genomförs. En medvetenhet om dessa värden ger lärare en möjlighet att kritiskt väga 

de båda diskursernas värdegrunder mot egna och andras värderingar, vilket i sin tur kan 

medvetandegöra och nyansera undervisningens didaktiska överväganden. Det påverkar också 

undervisningsmomentets transparens, och förtrolighet till elevernas intressen och utveckling. 

!
1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är alltså att fördjupa förståelsen om spänningsförhållandet mellan 

diskursen om litteraturkanon och diskursen om litteraturdidaktik. Närmare bestämt undersöks den 

litteraturkanon som presteras i Harold Blooms The Western Canon och den litteraturdidaktik som 

framträder i Louise Rosenblatts Literature as Exploration (1939/1995), Gunilla Molloys Att läsa 

!2

!  Diskursbegreppet som jag använder mig av i den här uppsatsen förklaras mer utförligt i kapitel 4.1



skönlitteratur med tonåringar   (2003) och Martha Nussbaums Cultivating Humanity (1997). 2

Spänningsförhållandet undersöks med hjälp av den diskursteoretiska grundpremissen om diskursiv 

konflikt, och det grundläggande antagandet om att en eller fler diskurser alltid konkurrerar om att få 

definiera en "sanning"; om vad som är rätt och fel. De specifika frågor som den analysen ska svara 

på är: 

!
1. Vad är det centrala innehållet i diskursen om litteraturkanon och diskursen om 

litteraturundervisning?  

2. Hur ser förhållandet ut mellan de båda diskurserna - om vad råder det konflikt?  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2. Bakgrund och uppsatsens motivering 
2.1 En litterär kanon? 

Det finns en tendens att begreppet litterär kanon tas för givet. Många vet vad litterär kanon är, och 

ombeds någon litteraturintresserad att definiera fenomenet är svaret ofta självklart - kanon? ja, det 

är litterära framställningar som är sällsamt bra. Andra nöjer sig med att tolka kanon som "klassiker". 

Trots - eller kanske just på grund av - att det rör sig om ett utbrett men samtidigt tvetydigt begrepp, 

inte minst för litteratur- och språkintresserade, är det förhållandevis svårt att tala om konkreta 

kanoniseringar. Det beror till stor del på att uttalade och utskrivna kanoniseringar är förhållandevis 

få.  

Det är förvisso möjligt att tala om en samtida kanon i och med de skönlitterära kategorierna i de 

prestigefyllda Nobel- och Pulitzerprisen (liksom liknande litteraturorienterade prisutdelningar, 

såsom Man Booker-priset), men det är likväl möjligt att kritisera de här prisen dels för att bara 

omfatta samtida litteratur (de har samtliga som uttalad uppgift att främja och lyfta fram litteratur 

skriven av en levande författare), men också för att i huvudsak fokusera på den västerländska 

världens litterära gärning. Prestigefyllda literära pris är dessutom inte förenliga med idén om en 

historisk kanon, och inte heller med idén om att vad som räknas som kanon är konstant, eller i 

undantagsfall, långsamt föränderliga. 

Den här texten har emellertid inte för avsikt att problematisera existensen av en litterär kanon. 

Istället undersöks hur en i allra högsta grad specifik litteraturkanon kan relateras till idéer i 

tongivande texter om bildning och litteraturundervisning. Kanonbegreppets mångtydighet, liksom 

dess samtida debatt, diskuterats bland annat i Sylvia Buchenberger Lantz (2007) och Magnus 

Persson (2007, 2012). 

!
2.2 "Västerländsk kanon" 

Harold Bloom är en av världens viktigaste och mest renommerade litteraturvetare - enkelt uttryckt, 

en auktoritet inom det humanistiska fältet i allmänhet, och det skönlitterära i synnerhet. Han innehar 

den högsta professuren i humaniora vid Yales universitet och har författat ett tjugotal böcker 

rörande bland annat skönlitteratur, filosofi, religion och inte minst kanon. Han hyser ett särskilt 

intresse för skönlitteraturens estetik och form, och kan därför inte jämföras med mer postmodernt 

orienterade litteraturvetare.  

I och med hans arbete kring just litteraturkanon, liksom en handfull texter som berör Bibelns 

skönlitterära kvaliteter, har Blooms litteraturkritik nått ut till en bredare publik, och idag läses 
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flertalet av hans publikationer utanför det renodlat humanistiska facket. Många av hans idéer har 

därför fått stor genomslagskraft också utanför de högre läroverkens väggar. 

En av dessa idéer är den om en litteraturkanon. Den presenteras utförligt i den moderna 

kanonskrivningens standardverk, The Western Canon (1994), i vilket Bloom berör i allra högsta 

grad specifika verk och författare. Kanonskrivningen ger uttömmande motiveringar till varför det är 

just dessa verk och författare som kan sälla sig till denna modernt giltiga litteraturkanonen. På listan 

återfinns i första hand 26 författare, som enligt Bloom, är mest representativa för den västerländska 

romankonsten. Men verket avslutas också med en omfattande bilaga som periodiskt och geografiskt 

räknar upp kanoniseringens övriga innehåll. 

Det är emellertid något missvisande att läsa Blooms (1994) kanonisering som en lista - istället 

bör den, som han själv framhåller, studeras i sin helhet, för att ge läsaren en tydligare och mer 

sammanhållen bild av de estetiska ideal som han anser vara kanoniseringens fundament. Därför är 

The Western Canon disponerad efter sin egen kontinuitet; från Miguel Cervantes till Samuel 

Beckett presenteras de författare och verk som, enligt Bloom, betyder mest avseende innovation, 

estetiskt värde och allmänmänsklig relevans. Det faller sig alltså naturligt att se Blooms kanon som 

en hyllning till vitterheten och dess inte bara allmänbildande, men också allmängiltiga empatiska 

värde.  

Det är naturligtvis möjligt att kritisera Blooms kanon, och det har gjorts i stor utsträckning (se 

Pearson, 2008). Kritiken kan sägas ha två centrala brännpunkter. Först och främst handlar det om att 

kanoniseringen är begränsad i sitt omfång: verk som skrevs före Don Quijote diskuteras inte (även 

om det till Blooms försvar bör poängteras att en stor del tidigare litteratur faktiskt omnämns). Den 

andra anmärkningen som riktats mot kanoniseringen beror på att den är tämligen homogen i sitt 

innehåll; endast sex kvinnliga författare lyfts fram. Vidare kan ingen av de dryftade författarna 

påstås representera marginaliserade eller historiskt förtryckta folkgrupper. Det bör dock påpekas att 

Bloom uttryckligen inte heller gör några anspråk på att presentera en kanonisk kompromiss; han vill 

blott presentera - och framförallt representera - en tydlig bild av det västerländska (och, kommer 

det visa sig, universella) litteraturarvet. 

!
2.3 Kristen tradition, västerländsk humanism och kanon som bildningsmedel 

Men varför är Blooms The Western Canon relevant ett undersöka med hänseende till 

litteraturundervisning? Jag baserar nedan min motivering dels på de svenska läroplanerna, men 

också på de resonemang som förs av Jan Thavenius i Den motsägelsefulla bildningen.  
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Gällande läroplanerna finns det två dogmer som den svenska skolan - och, går det att hävda, 

även det svenska samhället - vilar på. De uttrycktes för första gången i skolförordningen Lpo 94 

(Skolverket, 1994a) och Lgy 94 (Skolverket, 1994b), men formuleringen återfinns också i de 

läroplaner som sjösattes 2011 (Skolverket, 2011a, 2011b). 

De två dogmer jag åsyftar återfinns både i läroplanen för grund- och gymnasieskolan och faller 

under den inledande del i vilket den svenska skolans värdegrund definieras:  
!
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I 
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 
genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan 
ska vara ickekonfessionell. (Lgr11, s. 7, min kurs.) 

!
Kristen tradition och västerländsk humanism, med betoning på det senare, pekar tydligt på den 

svenska skolans kultur- och idégods. Detta understryks också av Torsten Husén (1990), som menar 

att det existerar ett oskiljaktigt band mellan kultur och utbildning. Han skriver att det inte är möjligt 

att tala om en kulturlös skola. Skolan som institution verkar både för och i en kultur. 

Med det sagt är det möjligt att se den svenska skolan som en del i det nav som är det svenska - 

och i förlängningen också det västerländska - kulturarvet. Att betrakta den svenska kulturen som 

oberoende den västerländska motsvarigheten vore vanskligt; svensk historieskrivning, 

kulturproduktion och hela vår samhälleliga grund visar på en i allra högsta grad västerländsk 

tradition. Jag hävdar att det därför möjligt att tala om Blooms kanonskrivning som representativ 

också för svensk undervisning och, inte minst, litteraturundervisning. 

Den andra idén som aktualiserar The Western Canon för svensk undervisning baseras som jag 

tidigare nämner på Thavenius (1996) tankar. Kort sammanfattat kopplar Thavenius det kanoniska 

tänkandet till bildningsbegreppet, och menar att bildning:  

!
... inte bara [betyder] att vara förtrogen med en given kulturell kanon och kunskapstradition utan med 
förekomsten av flera olika kanonbildningar och kunskapstraditioner. Bildning bör därför syfta till en 
medvetenhet om bildningens förutsättningar och villkor och om dess sociala och historiska relativitet. 
Bildningen måste öva förmågan att handskas med det komplexa och motsägelsefulla och utveckla 
förutsättningarna att erkänna och stå ut med det som inte är entydigt. Bildning i den betydelsen har att göra med 
friheten att kunna förhålla sig till sig själv och världen och slippa vara helt utlämnad åt en endimensionell och 
obegriplig tillvaro. (1996, s. 15) 

!
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Bildning blir i Thavenius framställning en central komponent i hur elever utvecklar kritiskt 

tänkande, men också hur en "kulturplan" har potentialen att stärka den gemensamma kulturella 

identiteten. Kanonidén ligger därför i linje med hur bildningsbegreppet strävar efter en form av 

kulturell homogenitet. 

Men den form av homogent tänkande som bildnings- och kanonbegreppet konstituerar är inte 

nödvändigtvis konstant; eftersom både kultur (avhängigt kanon) och utbildning kan förstås som 

komponenter i en ständigt pågående samhällelig utveckling, är den likformighet som kanon (en 

produkt av kultur) och bildning (en produkt av utbildning) står för inte heller fullkomligt beständig. 

Den förändras - långsamt - i den riktning samhället (i det här fallet "västerlandet") rör sig.  

!
2.4 Bildning genom skönlitteratur 

Som jag skriver i föregående avsnitt berörs och definieras bildningsbegreppet av Thavenius i Den 

motsägelsefulla bildningen (1996). Det är dock viktigt att förstå i vilket klimat denna text utkom. 

Året innan hade de då nya läroplanerna, Lpo 94 (Skolverket 1994a) och Lpf 94 (Skolverket 1994b), 

sjösatts och två år dessförinnan publicerades statens offentliga utredning Skola för bildning (SOU 

1992: 94), i vilken det presenterades vilka resonemang och idéer som kom att ligga till grund för de 

nya läroplanerna . Därigenom kom idén om bildning att bli ett ledmotiv, och enligt Thavenius 

läsning av Skola för bildning och Lpo 94, handlade de nya läroplanerna i stor utsträckning om 

självbildning - om skolgången som ett slags egenföretagande. Men självbildning kan utifrån 

föregående idé om bildning enbart ske med hjälp av ett kulturarv och i enlighet med den rådande 

kunskapstraditionen. Självbildning, som i Skola för bildning beskrivs som en process som 

"människor gör med sig [själva], ett aktivt företag, utbildandet av förmågor och omdöme som gör 

friheten möjlig" (SOU, 1992:94), blev därmed ett projekt som kunde underlättas med - bland annat 

- de skönlitterära, allmängiltigt relevanta och meningsfulla mästerverk som ingår i en 

litteraturkanon. 

Snarlika resonemang, om än inte med odödliga mästerverk eller en litterär kanon explicit 

uttryckt, återfinns i Rosenblatts Literature as Exploration (1939/1995), i vilken hon ger läsning av 

skönlitteratur en särställning i hur individer genom litterära föreställningsvärldar utvecklar 

kompetenser som är förbindliga med bildningsbegreppet. Även i Judith Langer (1995) och 

Nussbaums (1998) framställningar dryftas litterära upplevelser som tänkbara verktyg för att 

utveckla människors bildningsnivå, och med hänseende till hur bildningsbegreppet konstitueras av 

och i kultur, passar dessa resonemang väl in i sammanhanget. Skönlitteratur är inte bara ett möjligt 

verktyg för bildning - skönlitteratur är del av en människas självbildning.  
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Om de tre författare jag presenterat ovan, Rosenblatt (1939/1995), Langer (1995) och Nussbaum 

(1997), tycks se skönlitteraturen som ett potent verktyg för den bildning som Thavenius (1995) 

presenterar, blir genast ett inom litteraturkanondiskursen genomgående problem närvarande: All 

litteratur är inte bildande. Både Harold Bloom (1994) och Alan Bloom   (1987) menar att idén om 3

att all skönlitteratur skulle vara god och givande är en idealiserad och naiv föreställning. Att all 

litteratur skulle ha ett värde är lika befängt som idén om att alla läsare är goda läsare. Bloom vidrör 

detta både i sin kanonskrivning (1994), men också i How to Read and Why (2000), vilket kort 

sammanfattat handlar om att den moderna, läsarorienterade litteraturläsningen lider av en alldeles 

för stor tilltro till läsaren, men också till det sammanhang under vilken litteratur läses. Det, menar 

han, är detsamma som förgänglig läsning, vilket både förminskar och fördummar litteraturen.  

Även om Rosenblatt (1939/1995), Langer (1995), Nussbaum (1997) ger konkreta exempel på 

hur särskilda litterära verk kan nyttjas i praktiken ger ingen av dem någon antydan om vilken 

generell sorts litteratur som kan katalysera de möjligheter de anser att skönlitteratur har. Däremot 

förefaller det enkelt att dra slutsatsen att kanonförespråkare som Harold Bloom (1995), Alan Bloom 

(1987), och i viss utsträckning Thavenius (1995) och läroplansförfattarna (Skolverket, 1992), menar 

att det finns ett värde i att nyttja "de odödliga mästerverken" inte bara på grund av att det är 

beprövad litteratur - det är också litteratur som fortfarande är av relevans. 

!
2.5 Kampen om att få definiera litteraturen och litteraturundervisningen 

Detta kapitel har visat varför litteraturkanon är relevant att diskutera i relation till 

litteraturundervisning. Jag har också pekat på att det existerar en inneboende spänning i tanken om 

en litteraturkanon och den mer praktiskt orienterade litteraturdidaktiken. Närmare har jag vidrört 

hur kopplingen mellan litteraturkanon och litteraturdidaktik får ett konkret spelrum i och med 

bildningsbegreppet. Något förenklat skulle bildningsbegreppet kunna förstås som skärningspunkten 

för den diskurs som är litteraturkanon och den diskurs som är litteraturdidaktik. Det är startpunkten 

för den diskursiva konflikt som nämns i uppsatsens föregående kapitel. Men konflikten, kommer 

det snart visa sig, handlar inte bara om bildningsbegreppet, utan om att få definiera ett innehåll och 

hur litteraturundervisningen bedrivs i sin helhet. 

!
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3. Tidigare forskning  
Den särskilda litteraturkanon som undersöks i denna uppsats är inte särskilt omskriven, men kanon 

som övergripande forskningsfält är omfattande. Desto mer har skrivits om bildningsbegreppet, och 

framförallt litteraturundervisning. Under de tre följande avsnitten återger jag först forskningsläget 

om litteraturkanon. Sedan berörs bildningsbegreppet. Slutligen presenteras de för uppsatsen mest 

centrala verken kring litteraturundervisning. 

!
3.1 Om litterär kanon... 

3.1.1 ...på andra sidan Atlanten 

De internationella texter som berör fenomenet kanon, både avseende idén i allmänhet, men också 

litteraturkanon i synnerhet, kan med visst förbehåll delas in i två kategorier: 1) de som ser en 

litterär kanon som någonting positivt: både i relation till kultur men även i samhället och 

undervisning i stort, och 2) de som ser litterär kanon som någonting negativt, och problematiserar 

dess exkluderande, med tendens till elitistiska, karaktär. Till detta hör att flest antal texter som har 

skrivits om litterär kanon (på engelska) har publicerats under det förra milleniets två avslutande 

decennier. Texterna har i regel författats av män som arbetar vid eller anknytning till amerikanska 

universitets humanistiska institutioner.   4

Det finns en mycket enkel orsak till varför fenomenet litteraturkanon fick ett så stort fokus under 

denna period, vilket grundar sig i den så kallade Stanforddebatten, i vilken meningsskiljaktigheter 

kring vad som ingick i en litteraturkurs vid ett amerikanskt universitet fick nationell och senare 

internationell uppmärksamhet när två läger utkristalliserades i debattens kölvatten. På ena sidan de 

som förespråkade en mer emanciperande, modern och inkluderande litteraturundervisning (och 

därmed litteraturinnehåll); och på andra, de som ansåg att den litteraturundervisning och det 

litteraturinnehåll som fanns utskrivet hade varit oförändrat av en enkel anledning - det var gott nog. 

Denna motsättning går igen i många av de texter som berör litteraturkanon. I synnerhet de som 

är författade i USA och Storbritannien. Ställs exempelvis en kanonkritisk artikel av Alan C. Purves 

(1991) jämte Alan Blooms i det närmaste uppviglande The Closing of the American Mind (1987), 

blir kontrasten mycket stor, trots att båda berör kanonidén i relation till undervisning med 

övertygande ordalag. Purves (som alltså har en kanonkritisk hållning) är av åsikten att en kanon inte 

per automatik är signifikant för litteraturundervisning, och menar att om en litteraturkanon 

överhuvudtaget ska användas i skolsammanhang måste den motiveras och framförallt 

!9

!  De söktermer jag har använt mig av i uppsatsens förarbete har bland annat omfattat "canon", "literary canon", "culture4

+canon", "western canon" och "canon debate". 



kontextualiseras. Författare och verk, kanoniserade eller inte, är bundna till sin tid, till sin plats och 

sitt språk, och därför måste de också studeras på likalydande villkor. Att läsa litteratur utan 

sammanhang - vilket Purves ser som en allmän tendens inte bara i den amerikanska utan i hela den 

västerländska litteraturundervisningen - är på lång sikt fruktlöst.  

Alan Bloom (1987), som ser både potential och ett allmänt värde med att undervisa 

litteraturkanon, delar inte den åskådningen. Han pekar istället på att kanoniserad litteratur, eller "the 

Great Books", är räddningen på den fördumning och förtunning av elementär kunskap och som det 

moderna samhället tyder på. Han skriver att det dock finns en förhållningssätt som lärare snarast 

bör anamma, och pekar på: 

!
The good old Great Books approach, in which a liberal education means reading certain generally recognized 
classic texts, just reading them, letting them dictate what the questions are and the method of approaching them
—not forcing them into categories we make up, not treating them as historical products, but trying to read them 
as their authors wished them to be read. (Bloom, 1987, s. 344)	


!
Han ser också hur läsning av dessa "Great Books" över USA har varit mycket positiv:	


!
Wherever the Great Books make up a central part of the curriculum, the students are excited and satisfied, feel 
they are doing something that is independent and fulfilling, getting something [...] they cannot get elsewhere. 
The very fact of this special experience, which leads nowhere beyond itself, provides them with a new 
alternative and a respect for study itself. The advantage they get is an awareness of the classics - particularly 
important for our innocents. (Bloom, 1987, s. 344) !
En litteraturkanon kan alltså, enligt både Harold Bloom (1994, 2000) och Alan Bloom (1987) 

förstås inte bara som en motreaktion på den moderna litteraturundervisningens närmast nihilistiska 

hållning gentemot dess mischmaschartade innehåll, utan också som en likriktning i hopp om att 

förbättra undervisningskvaliteten i allmänhet och litteraturundervisning i synnerhet. 

Den motsättning som speglas i kanonkritiska och kanonförespråkande författare gällande 

kanonfrågan utgör är också ett tydligt tvärsnitt av den konflikt som råder mellan 

litteraturkanondiskursen och litteraturdidaktikdiskursen. Till den förra hör kanonförespråkarna; till 

den senare de mer didaktiskt orienterade kanonkritikerna.   

!
3.1.2 ...i Sverige 

Svensk kanondebatt, och även kanonforskning har ett mer återhållsamt tonläge, trots att ämnet tycks 

ge uttryck för att antingen placera de som berör det i termer som de som är för och de som är emot.   
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I svensk forskning har kanon undersökts av bland andra Lars Brink (1991), som i sin avhandling 

skriver att den litterära kanon som existerade i svensk undervisning under första hälften av 1900-

talet till stor del baserades på att samhället och skolan helt enkelt accepterade den. Gymnasiala 

studier var under denna epok förunnad de som hade råd och tid att fortsätta studierna efter folkskola 

och läroverk, och det är därmed enkelt att dra slutsatsen att Sveriges samlade gymnasieelever kunde 

kallas för en någorlunda homogen grupp. Något som naturligtvis är förenligt både med kanonidén 

och dåtidens utbildning, men också - och det kommer vi se nedan - dagens bildningsideal.  

Mer närliggande dagens skola (och framförallt skolkultur) är Gun Malmgrens (1992) 

undersökning, i vilken hon följer fyra skilda klasser i en ansats att försöka se skillnader och likheter 

i hur kulturer yttrar sig. I hennes sammanställning pekar hon på att klasskulturerna, som är mycket 

olika, också ger en indikation till vilken yttre kultur (populärkultur som högkultur) som varje klass 

konsumerar nästintill kan ses som homogen. Hennes framställning är förvisso inte fokuserad på 

litterär kanon, men som Thavenius (1996, 1999) framhåller är det i princip omöjligt att separera 

kanon från kultur.  

Även renodlad litteraturundervisningsforskning berör kanonbegreppet i viss utsträckning. Bland 

andra Molloy (2003) och Helen Schmidl (2007) snuddar vid hur idén kan ses som påtaglig även i 

2000-talets litteraturundervisning. Däremot så pekar de till skillnad från Brink (1992) inte på en 

specifik litteraturkanon. För att använda Molloys (2003) begreppsapparat handlar det istället om 

skolkanon, som åsyftar ett oformligt och tämligen svårdefinierat litteratururval som kan skilja sig 

(och ofta gör just det) mellan skolor, lärare och elever, och som dessutom i regel kretsar kring vad 

som något krasst skulle kunna definieras som den litteratur som är populär, dvs. det bästsäljande 

och det som för tillfället diskuteras. Den här typen av traditionsbrytande litteraturkanon ses också i 

Purves (1991) resonemang, liksom i professor John M. Bowers seminarieserie om västerländsk 

litteraturkanon (2009). 

Enligt min läsning finns det dock en viss problematik i Molloys (2003) "skolkanon", inte minst 

eftersom kanonbegreppet både historiskt och etymologiskt syftar till det historiskt bestående och det 

kulturellt relevanta. Problematiken illustreras också i samlingsverket Texter: från Sapfo till 

Strindberg från 2006, i vilket en stor del av den västerländska litteraturkonsten får utrymme. Som 

titeln antyder rör sig omfånget från antiken ända in i den tidiga modernismen.  

Något mer traditionell litteraturkanon diskuteras dock i Magnus Persson Den goda boken (2012), 

både med hänseende till ledd läsning (som litteraturundervisning) och lektyrläsning (som privat 

läsning). Det kanske viktigaste och mest intressanta i Perssons resonemang är hur han framhäver 

den personliga läsupplevelsen av skönlitteratur som den aspekt av läsningen där fokus bör hamna. 
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Det är genom spegling, kontrastering och diskussion av känslor och tolkningar som 

litteraturläsningens potential finns, och det är drag som vi också kommer återse i avsnitt 3.3. 

!
3.1.3 ...enligt Bloom 

Det finns förhållandevis lite skrivet om den särskilda litteraturkanon som uppsatsen kommer att 

analysera, och det som finns går i regel i polemik mot de idéer, verk och författare Bloom 

diskuterar. Och med tanke på att The Western Canon sedan den publicerades i mitten av 90-talet på 

många sätt har kommit att bli synonymt med litteraturkanonbegreppet, kan detta naturligtvis ses 

som mycket märkligt.   Enligt min uppfattning behöver bristen på kritisk granskning av The Western 5

Canon dock inte vara något som stjälper min analys av den - tvärtom. Det ger mig istället utrymme 

att vidareutveckla och nyansera det resonemang som Bloom för. Och eftersom uppsatsen har för 

avsikt att undersöka litteraturkanondiskursens förhållande till litteraturdidaktikdiskursen, finns det 

ett outtalat anspråk som bottnar i om (och i förlängningen hur) denna konkreta kanon kan tänkas 

implementeras i litteraturundervisningen.   

!
3.2 Om bildning 

Som jag skriver ovan är Thavenius Den motsägelsefulla bildningen central i den svenska 

forskningen kring bildningsbegreppet. Enligt honom handlar den rådande synen på bildning om 

"friheten att kunna förhålla sig till sig själv och världen och slippa vara helt utlämnad åt en 

endimensionell och obegriplig tillvaro" (1995, s. 15). Det är en definition som återfinns i Bernt 

Gustavsson (1996), som skriver att "den personliga erfarenheten och dess samband med kunskap är 

en av bildningstankens viktigaste innebörder" (s. 32).  

Utifrån definitionen som Thavenius och Gustavsson tillhandahåller har det moderna 

bildningsbegreppet därmed fått en tydlig avgränsning i svensk forskning. Det bör emellertid 

poängteras att bildningsbegreppet inte på något sätt är eller har varit konstant, och en av orsakerna 

till att det har kom att bli centralt i utbildningssammanhang under 90-talet är vad som framlades i 

Skola för bildning (SOU 1992:94).  

Thavenius urskiljer också i det moderna bildningsbegreppets relation till det moderna samhället 

en spänning. Som han ser det är bildning kort sagt omöjligt i förhållande till realpolitikens 

målrationella värld (1995). Och trots att Thavenius text till stor del kan ses som en kritisk 
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granskning av Skola för bildning är hans poäng lika relevant idag som när den utkom, vilket påvisas 

av bland andra Ninni Wahlström (2009), som avspeglar hur mål- och resultatstyrningen blivit allt 

starkare sedan Lpo 94 sjösattes i början på 90-talet. Och nu, med Lgr 11 och en ännu tydligare 

målstyrning, är bildningsdefinitionen som ges av Thavenius och Gustavsson mer aktuell än 

någonsin.  

Det bör dock lyftas fram att bildningsbegreppet också har en problematisk karaktär. Gustavsson 

skriver: 

!
Varje gemenskap riskerar att sluta sig i en gemensam lögn, i självtillräcklighet eller villfarelse. Därför behöver 
den distans i förhållande till "de andra" för att se sig själv. Lögnen om den egna förträffligheten finns rikt 
företrädd i den västerländska kulturen och uttrycks i form av fördomar mot andra kulturer. En av den moderna 
hermeneutikens insikter är att fördomen finns inbyggd i den mänskliga tolkningen av världen. Att göra sig 
medveten om detta är ett steg till förståelse av det främmande. Att rikta en kritisk misstanke mot sin egen 
förståelse, men även mot tolkningen av det främmande, är en väg mot ökad insikt. Men man kan tänka sig att 
den kollektivt mänskliga fördomen är så ömsesidig stark att förståelsen inte är möjlig över mänskliga gränser. Än 
värre att tänka sig är att människan är innesluten i en gemensam lögn gentemot sin omgivande miljö. (1996, s. 
279) !
Det är förvisso möjligt att betrakta Gustavssons resonemang som cyniskt, i synnerhet då han på 

hundratalet sidor dessförinnan argumenterat för potentialen i bildning. Men bildningsidealet är idag 

inte längre en idealiserad bild av hur människor kan vinna kunskap; det är en del av hur den 

svenska skolan förhåller sig till sina elever, inte bara avseende det så breda kunskapsbegreppet, utan 

också i hur elever rent praktiskt ska ha rättighet att äga och ta kontroll över sin egen skolgång. 

!
3.3 Om litteraturundervisning 

Det finns som sagt en mängd texter som berör litteraturundervisning, både i svensk och 

internationell forskning. Enligt min mening är det möjligt att peka på två huvudsakliga riktningar 

inom litteraturundervisningens forskningsfält, vilka båda utgår ifrån de didaktiska grundfrågorna 

vad?, hur? och varför?  

Riktningen som i min tolkning utgör huvudparten av de senaste decenniernas forskning är det 

som fokuserar på litteraturundervisningen hur och varför, alltså litteraturundervisningens praktik 

(hit hör i huvudsak litteraturundervisningsforskning av didaktisk karaktär). Det, i skrivande stund 

något underrepresenterade, andra forskningsfältet låter istället litteraturundervisningens vad, dvs. 

innehåll, vara forskningens primära mål.  
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I svensk litteraturundervisningsforskning är Gunilla Molloy en av förgrundsgestalterna inom det  

tidigare fältet, dvs. litteraturundervisningens praktik. Hon har sedan 00-talets början undersökt 

tonåringars litteraturläsning utifrån ett didaktiskt och genuskritiskt perspektiv, och menar att den 

svenska litteraturundervisningen är i stort behov av förändring (se Molloy, 2002, 2003, 2007, 2008). 

Litteraturundervisningen, som hon ser det, är allt som oftast rent praktiskt frånkopplad det 

skönlitterära innehållet, och receptionen av detta, vilket gör att ämnets potential för personlig 

förändring och självförverkligande har glömts bort. Elever i skolan läser för att läsa, sällan av någon 

annan anledning. Lärare ställer inte, enligt Molloy, de grundläggande didaktiska frågor som 

förutsätts för att göra litteraturläsningen intressant. Inte nog med det, Molloy ser också en tydlig 

skiljelinje - vilket framkommer ännu tydligare i hennes senare texter - mellan hur pojkar och flickor 

läser skönlitteratur (2007, 2008). Det finns en tendens, menar hon, att skolans bristfälliga 

litteraturundervisning resulterar i en generation av språkligt och känslomässigt illiterata unga män. 

Molloys forskning har på många sätt blivit tongivande inte bara i den svenska 

litteraturundervisningsforskningen, utan också i den svenska litteraturundervisningsdialogen; den 

finns citerad i många rent pedagogiskt inriktade forskningsprojekt, som i Eva Hultin (2006), men 

även i mer litteraturvetenskapligt fokuserade texter är Molloys närvaro tydlig. Detta bland annat  i 

Schmidl (2007) och Persson (2007).  

Den generella slutsatsen i den nutida svenska litteraturundervisningsforskningen kan 

sammanfattas i att den svenska skolan förmedlar skönlitteratur som ett kontextlöst tidsfördriv; 

elever läser böcker, ofta utan sammanhang och förankring. Det har också föranlett att den forskning 

jag återgett ovan i stor utsträckning ger förslag på hur litteraturundervisningen kan och bör 

bedrivas. Det är möjligt att tala om ett upprop för förändring. 

Snarlik den litteraturundervisningspraktik som svensk forskning pekar på, återges också 

internationellt. Beach, R. Appleman D., Hynds S. & Wilhelm, J. (2011) dryftar, precis som Molloy 

(2003), Schmidl (2007) och Persson (2007), att det är en kontextuell litteraturundervisning som till 

lika stor del baseras på elevers preferenser, läsvana och intresse, som är den som både elever och 

lärare upplever som mest givande.  

Gemensamt för så gott som all modern litteraturundervisningsforskning är att Louise M. 

Rosenblatts nästan uteslutande citeras. I hennes Literature as Exploration (1939/1995) presenteras 

den läsarfokuserade idén om att skönlitterära upplevelser bör förstås som transaktioner. Med det 

menar hon att läsare och text för sig själva saknar "mening". Genom att förena vad läsaren för till 

texten, med det texten för till läsaren uppstår mening: 

!
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The usual terminology - for example, "the reaction of the reader to the literary work," "the interaction between 
the reader and the work," or references to "the poem itself" as a determinate entity - tends to obscure the view of 
the literary experience presented here. Hence the need to differentiate between the text (the sequence of printed 
or voiced signs) and the meaning, the literary work. The poem or the novel exists in the transaction that goes on 
between reader and text. (Rosenblatt, 1939/1995, s. 27) 

!
Det är i detta resonemang som den så kallade reader-response teorin tar sitt avstamp. 

Litteraturkritiken som tidigare till största del hade fokuserat på vad verket och författaren sa (eller 

ville säga), kunde numera ägna sig åt ett alternativt analysverktyg som istället grundade sig i hur 

läsaren uppfattade och/eller upplevde det skrivna.    6

Om Rosenblatts tankar är påtagliga i den renodlat didaktiska litteraturläsning som svensk 

forskning förespråkar, är Nussbaums (1997) tankar om den litterata "världsmänniskan" desto mer 

förenlig med tänket kring bildning som vi mötte både i Thavenius och Gustavsson, men också i och 

med läroplanerna (Skolverket 1994a, 1994b, 2011a, 2011b). Nussbaums syn på skönlitterär 

undervisning handlar nämligen om att, precis som titeln Cultivating Humanity antyder, om att 

genom kulturella möten kultivera mänsklighet. Det, skriver hon, är möjligt genom bland annat 

mötet med skönlitteratur. Med hjälp av skönlitteratur kan elever få empatisk och social kunskap i 

möten med det marginaliserade och det andra - kort sagt: med det främmande. I dessa möten, med 

kulturer och motsättningar, stora som små, kan elever etablera medmänsklighet och en förståelse för 

omvärlden, och därmed vidga den individuella trygghetssfären till något större. 

Nussbaum (1997) förespråkar också att elever vid avslutad utbildning bör vara citizens of the 

world; medborgare inte bara i sin kulturella hemvist, utan medborgare i alla kulturer, i alla nationer 

och regioner. Hon menar att detta kan uppnås i nämnda kulturella möten. Möten av denna sort, 

menar hon, utvecklar elevers förhållningssätt till sin egen omvärldsförståelse. De blir kritiska, inte 

bara gentemot sin omvärld, utan också mot sig själva. Nussbaums föreslår därmed en självreflexiv 

hållning till utbildning, och tittar vi på Thavenius (1995) och Gustavsson (1996) bildningsbegrepp 

blir likheterna slående: bildning ger en förutsättning för elever att ta kontrollen över sin egen 

skolgång, men det är en skolgång som ständigt utmanas - inte bara av eleven själv, men också 

utifrån, av alltifrån lärare till oformliga fenomen, såsom yttre kulturer och nya idéer.  

!
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3.4 Huvuddrag och slutsatser i tidigare forskning - konflikten djupnar 

För att genomföra uppsatsens syfte - att undersöka innehållet och spänningen mellan 

litteraturkanondiskursen och litteraturdidaktikdiskursen - förutsätts en bredare förståelse för både 

litterär kanon och litteraturundervisning. I detta kapitel har jag berört hur forskning rörande kanon, 

både internationellt och i Sverige pekar på att kanonbegreppet står i förbindelse med 

bildningsbegreppet, vilket i sin tur relaterar till litteraturundervisning. Det har i sin tur fördjupat 

förståelsen för spänningen mellan litteraturkanondiskursen och litteraturdidaktikdiskursen.  

Den forskning som berör kanon i allmänhet och litteraturkanon i synnerhet kan delas in i två 

grupperingar: de som är positiva till kanon och ser det som en tillgång för utbildning, och de som 

inte är det, och grundar kritiken i att litteraturkanon i sin natur är både elitistisk, arkaisk och 

praktiskt ohållbar. Men de som framhåller litteraturkanon (vilka inkluderas i 

litteraturkanondiskursen) som en tillgång hänvisar också till att den rådande 

litteraturundervisningen är bristande både praktiskt och resultatmässigt. Detta drag delas i delar av 

litteraturundervisningsforskningen (litteraturdidaktikdiskursen). Båda diskurserna har i sin tur olika 

idéer om hur litteraturundervisningen rent praktiskt och innehållsligt kan förändras till det bättre; å 

ena sidan ämnar litteraturkanondiskursen att råda bot på bristerna med hjälp av litteraturkanon, å 

andra sidan vill litteraturdidaktikdiskursen kontextualisera litteraturundervisningsmomentet och 

upprätta en läsarorienterad och kulturöverskridande undervisningspraktik.  

Redan i denna tvåsamhet är det möjligt att urskilja hur de två diskurserna inte bara står i direkt 

motsättning till varandra - de bygger på en diametralt olik undervisningssyn. Det är ett 

konfliktförhållande som fördjupas vid läsningen av hur bildningsbegreppet (centralt i båda 

diskurserna) också det har en tudelad karaktär.  Bildningsidén bygger såväl på enhetlighet, tradition 

och kultur, som på rätten att äga sin egen skolgång.  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4. Teori 
Jag utgår i bakgrundsbeskrivningen ovan från idén om att det existerar olika diskurser i det material 

som ligger till grund för min undersökning. Men vad menas egentligen med diskurs? På den frågan 

finns det lika många svar som det finns diskursdefinitioner. Det är exempelvis möjligt att betrakta 

diskursbegreppet som tal - dialog; en annan definition, i huvudsak använd inom semantiken, skulle 

kunna lyda att diskurser är språkliga enheter som tillsammans bildar mening, ett exempel skulle 

kunna vara andemeningen av en paragraf i en text. Enligt en tredje definition kan diskurser utläsas 

som språkliga områden - formationer - som råder inom särskilda fält, t.ex. en biblioteksdiskurs 

eller fotbollssupporterdiskurs.  

I den här texten använder jag mig av diskursbegreppet enligt den tredje definitionen, inte minst 

eftersom den är sprungen ur den metodologiska ansats jag anammar i den här texten, nämligen 

diskursteorin. Innan jag presenterar uppsatsens teoretiska ansats finns det dock anledning att ägna 

stycket nedan åt att presentera varifrån diskursbegreppet och diskursteorin kommer. 

!
4.1 Socialkonstruktionismen och dess föresatser 

Diskursteoretisk forskning härstammar ur en konstruktionistisk vetenskapsfilosofisk ansats som 

utgår från idén om att en objektiv, ofärgad verklighetsbild är omöjlig. Mats Börjesson och Eva 

Palmblad (2007) beskriver konstruktionismen enligt följande:  

!
All kunskap är socialt konstruerad och kan därför aldrig avspegla en entydig verklighet därute. Det handlar inte 
om att förneka existensen av samhällsfenomen, exempelvis missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller psykisk 
sjukdom. Poängen är att vi bara kan tänka genom diskursiva raster. Som forskare kan vi bara studera olika sätt att 
förstå, uppfatta och förklara den här typen av fenomen. [...] Konstruktionistisk forskning inriktas således på att 
analysera hur idéer och kunskap kring avvikare av olika slag byggs upp och återskapas på olika samhällsarenor. 
(s. 9-10) 

!
Det är en samhällsbild som är förenlig med de nyckelpremisser som Vivien Burr (1995) 

presenterar. Dessa lyder som följer: 1) kunskap av omvärlden är inte objektiv sanning, utan 

föreställningar genom våra olika sätt att kategorisera världen; 2) vår kunskap av omvärlden har 

ständigt - och kommer ständigt - att präglas av den historia och kultur som vi lever i; 3) vår kunskap 

och förståelse av omvärlden konstrueras socialt, i gemensamhet och antagonism, och slutligen; 4) 

hur vi verkar i vår omvärld konstitueras genom den rådande sociala världsbilden - en viss typ av 

handlingar är accepterade, andra inte.  

!
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4.2 Focault, diskursbegreppet och diskursanalys 

I Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips (1999) framgår det att diskursbegreppet inte är 

entydigt ens inom diskursanalysfältet. Olika diskursanalytiska ansatser (av vilka Winther Jørgensen 

och Philips presenterar tre; det är emellertid möjligt att peka på att det existerar flera än så, se t.ex. 

Börjesson och Palmblad, 2007 ) avgränsar diskurser på olika, men lyckligtvis någorlunda snarlika, 

sätt. För att förstå begreppet diskurs, i den mening jag använder det i min metodologi, finns det 

anledning att titta tillbaka på Michel Focaults gärning. 

Winther Jørgensen och Philips (1999) delar in Focaults idéer i två faser: en arkeologisk och en 

genealogisk. Under den arkeologiska fasen är Focault intresserad av "att klarlägga [...] reglerna för 

vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla och sanna i en bestämd historisk epok" (s. 19). 

Under den här fasen är det utsagorna som kan identifieras som diskurser, och i enlighet med Focault 

skriver de flesta diskuranalytiska ansatser under på att diskurser är regelbundna (Winther Jørgensen 

& Philips, 1999). 

 Under den senare, genealogiska fasen lyfter Focault in det begrepp som på många sätt har 

kommit att bli diskursanalysens, jämte diskursbegreppet självt, kanske viktigaste beståndsdel, 

nämligen makt, och mer exakt, maktens förbindelse till kunskap. Med makt menar Focault att det 

inom olika diskurser (överlappande som självständiga) kan skapas hierarkiska samband. Idén om 

kunskap är i sin tur förbunden med vetskapen om makt - för att förstå maktförhållanden måste du 

förstå, ha kunskap om, hur maktförhållanden tar sig i uttryck. Winther Jørgensen och Philips 

illustrerar det på följande sätt:  

!
Till exempel skapas "kriminalitet" efter hand som ett område med egna institutioner (till exempel fängelser), 
särskilda subjekt (till exempel "kriminella") och särskilda praktiker (till exempel resocialisering. [...] Makten är 
alltid förbunden med kunskap - och makt och kunskap förutsätter varandra. Till exempel är kan det moderna 
fängelsesystemet inte tänkas utan psykiatri och kriminologi. Makt är både det som skapar vår sociala omvärld 
och det som gör att omvärlden ser ut och kan omnämnas på vissa sätt medan andra möjlighter utesluts. (1999, s. 
20) !
Denna diskurs- och maktsyn delas av den falang av diskursanalys som jag själv kommer att 

använda som teori och metod, dvs. diskursteorin. Det relationella sambandet mellan makt och 

kunskap, om att få stå för sanningen, är i diskursteorin genomgående - inte minst eftersom 

diskursteorin i grund och botten är intresserad av att identifiera den diskursiva kampen om 

sanningen.   
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Eftersom jag i den här uppsatsen grundar mig i diskursteorin, måste jag också acceptera de 

diskursteoretiska premisser jag ovan presenterat. Men innan jag presenterar mitt metodologiska 

ramverk ägnas nästa avsnitt åt att ge en översikt av diskursteorin.  

!
4.3 Diskursteorins ramverk 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe står bakom den diskursanalytiska riktningen diskursteori, som i 

mångt och mycket kan ses som en vidareutveckling av Focaults användande av diskurs (jämför 

Winther Jørgensen & Philips, 1999 och Laclau & Mouffe, 1985). Enligt en diskursteoretisk ansats 

är allt diskurs. Det existerar inget mellanrum mellan det sociala och det diskursiva; till skillnad från 

kritisk diskursanalys som ser diskurser som samtidigt konstituerade och konstituerande av (men 

också i) det sociala är det i en disktursteoretisk mening inte möjligt att dra en gräns mellan diskurs 

och praktik. Diskurser, menar Laclau och Mouffe (1985), är alltid i förändring och i spänning med 

andra diskurser, vilket leder till att "betydelse aldrig slutgiltigt [kan] fixeras, vilket ger plats för 

ständig social strid om definitioner av samhället och identitet" (Winther Jørgensen & Philips, 1999). 

Begreppet som används för att beskriva denna ständigt konflikt kallas diskursiv kamp. Skulle 

diskurser inte ligga i konflikt med varandra skulle det heller inte finnas någon anledning att 

identifiera dem eller deras innehåll. Men det är också möjligt att vända på det: om det existerar en 

konflikt inom ett intresseområde kan vi med sannolikhet också börja tänka i termer av diskurser. 

Med diskursiv kamp menar Laclau och Mouffe (1985) att närliggande diskurser strider om att 

uppnå en "hegemonisk särställning"; om att få definiera det som uppfattas som sant.   Ett ord för det 7

tillstånd där den diskursiva kampen är över och har vunnits är naturalisering - någonting har blivit 

naturligt och accepterat som "sanning". Laclau och Mouffe (1985) menar dock att en diskurs aldrig 

kan bli, än mindre vara, total. Konflikttillståndet kallas antagonism, och strävan efter en diskurs 

totalitet benämns som hegemoni. En hegemonisk ställning, enligt Laclau och Mouffe (1985), 

uppnås genom hegemonisk intervention, i vilket en diskurs underställer andra diskurser till fördel 

för vad den själv står för.  

Kritiker av diskursteorin menar att diskursteorin inte tar hänsyn till att alla som verkar i en 

diskurs inte har samma förutsättningar, medel eller möjligheter för att uttrycka och artikulera sig, 

vilket i sin tur leder till att diskursteorins teoretiska grund om att allting, alla diskurser, ska betraktas 

som kontingenta, blir motsägelsefull. Det är en kritik som också Matilda Wiklund (2006) nämner i 
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sin avhandling. Enligt henne är det därför möjligt att utläsa diskursanalysen som abstrakt och 

vansklig, särskilt när det existerar tydligare analysverktyg för brukstexter, såsom textanalys. Men 

jag delar Wiklunds åsikt som grundar sig i att texter kan - och vill jag själv understryka, bör - 

betraktas som mer än ord på papper. Detta förhållningssätt, som inte bara är baserat på mitt eget 

intresse och tycke, är också tydligt uttryckt i både socialkonstruktionismen i allmänhet och 

diskursteorin i synnerhet. För även om det är just texters potentiella och eventuella diskuser - 

utifrån analytikerns egna förhållningssätt - som undersöks, är det självklart att ett skrivet ord har en 

lika betydande och uttrycksfull mening som rent fysiska handlingar och fenomen. Diskurser 

existerar som bekant - i en diskursteoretisk mening - i alla praktiker och i alla former. Allt är, som 

det heter, diskurs. Text är en praktik. Infrastruktur är en annan. Samma diskurser - och olika 

diskurser! -opererar på olika nivåer i olika sammanhang och samband. Det essentiella med 

diskursteori är nödvändigtvis inte att identifiera diskurser (även om det kan vara en orsakerna till 

varför just diskursteori begagnas), utan att undersöka innehållet och konfliktförhållandet i och 

mellan överlappande och närliggande diskurser. 

!
!
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5. Metodologi 
Eftersom jag arbetar efter ett diskursteoretiskt ramverk har jag valt att inspirera den här uppsatsens 

metod efter den verktygslåda som föreslås av Winther Jørgensen och Philips (1999), och som i sin 

tur först presenterades av Laclau och Mouffe (1985). Jag kommer emellertid inte att göra bruk av 

samtliga komponenter ur den begreppsapparat som där presenteras, utan fokuserar istället på de 

element som kan hjälpa mig att identifiera och peka på innehållet och förhållandet mellan 

materialets diskurser. Jag jobbar med andra ord efter en diskursteoretisk metod som har anpassats 

och modifierats efter uppsatsens syfte. Analysens designades med inspiration från en analys av 

Malin Wreder (2007). 

!
1. Inledningsvis identifieras nodalpunkter, vilka sedan placeras i ekvivalenskedjor. Därefter 

identifieras myter. Sedan språksätts de diskurser som framträtt genom de föreliggande 

ekvivalenskedjorna. 

2. Slutligen undersöks hur de identifierade diskurserna förhåller sig till varandra; hur ser det 

antagonistiska förhållandet ut emellan diskurserna; i vad består antagonismen? Detta 

undersöks främst i analys av diskursernas flytande signifikanter.  

!
Analysen genomförs alltså i två övergripande rörelser. Den första rörelsen motsvarar den första  

frågeställningen: Vad är det centrala innehållet i diskursen om litteraturkanon och diskursen om 

litteraturundervisning? Den andra rörelsen ämnar därför att besvara den andra frågeställningen: Hur 

ser förhållandet ut mellan de båda diskurserna - om vad råder det konflikt? 

!
5.1.1 Steg ett - nodalpunkter, ekvivalenskedjor och myter 

I analysens första skede identifieras följande aspekter i mitt material:  

!
• nodalpunkter och de ord och uttryck som de omges av 

• ekvivalenskedjor 

• myter 

!
Med nodalpunkter avses vad som organiserar diskurser. Enligt Winter Jørgensen och Philips 

(1999) bidrar nodalpunkter, eller "knutpunkter", till att organisera betydelse - står de själv är de i 

princip tomma tecken; placeras de tillsammans med andra tecken skapas betydelse, vilket med ett 
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annat ord kallas för ekvivalenskedja. Det är först om det existerar en ekvivalenskedja som det är 

möjligt att börja tala om en diskurs. För att ge ett exempel är det inte möjligt att tala om en 

"litteraturkanon" (än mindre en litteraturkanondiskurs) om det som ensamt ord inte knyts till andra 

begrepp. Det kan tydliggöras genom att blicka tillbaka på inledningen av den här uppsatsen.  

"Litteraturkanon" kan bli litteraturkanon endast om det förstås utifrån vad begreppet inrymmer - 

hur det laddas. Här upprepar jag mig själv: kanon är grekiska för rättesnöre och det kan också 

förstås utifrån sållandet av vad som blev bibelns innehåll, eller, utifrån Alan Blooms (1987) 

definition: litteraturkanon bör ses som the Great Books. Tillsammans bildar dessa betydelsebärande 

uttryck (vilka inte är avgränsade till enstaka ord utan begreppsled, som jag nyss visat) nodalpunkten 

litteraturkanon. Eftersom jag med hjälp av andra begrepp också skapade en ekvivalenskedja är det 

därför möjligt att tala om en diskurs. Skulle dock nodalpunkten litteraturkanon stå ensamt skulle 

det sakna "innehåll". Det är emellertid möjligt att hävda att litteraturkanon som ensamt ord visst har 

ett innehåll - men skulle någon få frågan vad som menas med litteraturkanon skulle personen ifråga 

inte kunna svara utan att ta hjälp av andra betydelsebärande uttryck. Slutligen är det viktigt att 

poängtera att en diskurs inte nödvändigtvis utgörs av en ensam nodalpunkt. Det är möjligt att 

diskursen centreras kring fler än en knutpunkt. 

Om nodalpunkter avser hur diskurser organiseras och definieras, organiserar myter i vad 

diskursen (eller diskurserna om representationsrummet existerar i fler än en diskurs) äger rum. En 

myt är dock inte per definition ett fysiskt rum, en plats, utan en myt kan även indikera ett 

abstraherat rum, eller till och med en tid. I Winther Jørgensen och Philips (1999) återges "väst" och 

"samhället" (s. 57) som typexempel på myter. 

Eftersom mitt material kan sägas tillhöra en västerländsk tradition (samtliga verk är skrivna i en 

västerländsk miljö, med ett västerländskt fokus, och med en i huvudsak västerländsk målgrupp) är 

det utan omfattande betänkligheter möjligt att se just "väst" som ett hypotetiskt representationsrum, 

som en myt. Ett mer abstrakt rum skulle, som min analys visar, kunna peka på ett "personligt, 

psykologiskt rum." 

Vanligtvis nämns myter i samband med - eller strax efter - nodalpunkter (se t.ex. Unemar Öst, 

2009). Jag har emellertid valt att beröra myter i mitt material efter ekvivalenskedjor. Anledningen 

till varför jag frångår den diskursteoretiska traditionen beror på att myter enligt min mening inte 

bara inordnar omkring var  - vilken plats, vilken tid - nodalpunkterna rör sig; de inordnar också i 

vad och var som diskurser existerar.  

!
!
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!
!
!
Jag resonerar utifrån följande tabell:  

!
!

!
Jag förstår, som jag skriver ovan, att myter inte nödvändigtvis enbart kopplas till det fält inom 

vilka nodalpunkterna, och därmed ekvivalenskedjorna rör sig; de är lika förbundna med var och i 

vad diskurserna existerar - en diskurs kan inte existera i ett vakuum, och om den ändå skulle göra 

det skulle det inte längre handla om en diskurs, utan en allmänt accepterad "sanning".  

Vad gäller myters relation till ekvivalenskedjor vill jag påpeka att varje ekvivalenskedja rör sig 

mot en nodalpunkt (dvs. mot ett begrepp eller ett uttryck som laddas med information), denna 

nodalpunkt, låt säga "rasism", har ingen bäring om det inte kopplas till begrepp, såsom "rädsla för 

det andra", "förtryck" och "ras." Men det måste också existera i något (precis som en diskurs).  I 

fallet "rasism" är det möjligt att koppla ekvivalenskedjan från ovan till både det lokala och det 

globala (en rumslig myt), men också till kolonialiseringens efterdyningar (en tidslig myt). Det är för 

den rumsliga och tidsliga, men också den situationella, förståelsen som begreppet myter blir ett 

användbart analysverktyg. Men det är inte  enbart ord och uttryck som inbegriper tid och rum som 

myter kan blottlägga - på ett djupare plan pekar myter också på de förutsättningar under vilka 

nodalpunkter överhuvudtaget kan existera. 

!
5.1.2 Steg två - Flytande signifikanter och antagonism 

Efter min analys av materialets nodalpunkter, ekvivalenskedjor och myter går uppsatsens analys in i 

sin andra rörelse där följande identifieras: 

!

Betydelsebärande 

ord och uttryck är 

komponenter i 

ekvivalenskejdor, 

vilka skapar

Nodalpunkter, 

som är centrala idéer i

Diskurser, 

vilka strävar efter 

totalitet gentemot 

andra diskurser

Dessa ord, uttryck, 

nodalpunkter och 

diskurser existerar i 

sin tur i myter, 

representationsrum
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• flytande signifikanter 

• om vad diskurserna konkurrerar; i vad består antagonismen? 

!
Begreppet flytande signifikanter avser de tecken i en diskurs som inte har fått en fäst betydelse. 

Det är begrepp som är centrala även i andra diskurser, och eftersom varje diskurs enligt Laclau och 

Mouffe vill ha egenrätt på alla värdebegrepp och -uttryck som förekommer i respektive diskurs, är 

de flytande signifikanterna jämbördiga med ord och uttryck som har olika betydelse och signifikans 

inom respektive diskurs. Det råder vanligtvis "öppen" konflikt om flytande signifikanter, och det är 

i dessa, som diskursteorins idé om diskursiv antagonism går att skönja. Det är inte ovanligt att 

flytande signifikanter och nodalpunkter är samma (eller snarlika) ord eller uttryck i en och samma 

diskurs. Ett exempel är att uttrycket "kultur" i en rasistisk diskurs (vars nodalpunkt och 

meningsbyggande ekvivelenskedja illustreras ovan) kan förstås som en flytande signifikant, 

eftersom det också är en idé som är lika centralt i en antirasistisk diskurs.  

!
5.2 Något om analysens språk 

Eftersom uppsatsens material är flerspråkigt och mångfasetterat har jag i analysen anpassat 

språksättningen av innehållsligt relevanta komponenter. Exempelvis har Blooms (1994) användning 

av engelskans "erudition" (engelskans "lärdom") tillskrivits värdebegreppet "bildande litteratur", 

vilket utökas i Nussbaums idé om "goals of world citizenship are best promoted by a literary 

education", vilket enligt min mening är förenlig med Blooms bildningsidé. Båda är värdeladdade 

ord och uttryck, och delmoment i knutpunkten "bildande litteratur". Denna typ av internt 

analysspråk är vanligt i diskursteoretisk forskning, eftersom det finns anledning att både i analytiskt 

och språkligt hänseende upprätta ett gemensamt språk i respektive diskurs.  

!
5.3 Avgränsning, etik, och min egen roll i analysen 

Som jag nämner i min syftesformulering avgränsas uppsatsens analys till att identifiera innehållet i 

litteraturkanondiskursen och litteraturdidaktikdiskursen, och i vad konflikten diskurserna emellan 

består av. 

Vad gäller uppsatsens etiska aspekter har person- och integritetsfrågor inte aktualiserats eftersom 

undersökningsunderlaget inte utgörs av informanter. Inte heller har författarna till den textmassa 

som undersökts behövt anonymiserats, då samtliga verk som ligger under lupp är offentliga.  
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Däremot gör uppsatsen anspråk på att efterleva den forskningssed och de forskningsetiska 

principer som presenteras av Vetenskapsrådet (2011). Detta ses bland annat i hur uppsatsens 

förutsättningar, utgångspunkter och problemformulering tydliggörs i kapitel ett och två, där 

bakgrunden till undersökningen presenteras. Men uppsatsen kan också sägas vara innovativ; den 

forskning som existerar om Blooms (1994) kanon är knapp, vilket medför att kanoniseringens 

relation till litteraturundervisning är förhållandevis tunn. Med den här texten fyller jag, i viss mån, 

det tomrummet. Vidare är den diskursteoretiska metodologin sällan praktiserad i forskning med 

förankring i litteraturundervisning vilket stärker innovationsaspekten. 

Det finns också ett heuristiskt anspråk i uppsatsen, vilket ytterligare stärker uppsatsens kvalitet 

utifrån Vetenskapsrådet (2011) och Staffan Larssons (2005) resonemang:   

!
En kvalitativ studie som beskriver en företeelse på det sätt som folk i allmänhet ser den framstår som 
poänglös. Kravet som finns där är att den kvalitativa studien skall ge ett kunskapstillskott genom själva 
gestaltningen. En lyckad analys resulterar i ett nytt sätt att se på verkligheten; nya kategorier för 
tänkandet; det kan vara begrepp, mekanismer, eller att en företeelse har kunnat relateras till ett 
sammanhang som gör något obegripligt rimligt - man kan förstå det. (s. 19) 

!
Den heuristiska värdet i uppsatsen bygger till stor del på den kategorisering och begreppsapparat 

som framträder i den följande analysen. Men kategoriseringen och begreppsapparaten kan också 

tänkas bistå vidare kunskapsutveckling inom ämnet. Det är också någonting som stärker både 

kvalitets- och etikaspekten i denna text; dessa idéer är nämligen förbundna med varandra, vilket 

syns i hur Vetenskapsrådet (2011) framlägger hög undersökningskvalitet som relevant även ur ett 

etikperspektiv. Det är också fullt möjligt att vända på det: undersökningar som har god etik speglar i 

regel ett gott resultat.  

Innan jag närmar mig analysen vill jag dock passa på att understryka något som den 

socialkonstruktionistiska skolan, och därför också diskursteorin, förespråkar: nämligen en reflexiv 

hållning gentemot det analyserade. Reflixivitet, enligt Michael Quinn Patton (2002), kan definieras 

som ett akademiskt förhållningssätt vilket "emphasize the importance of self-awareness, political/

cultural consciousness, and ownership of one's perspective" (s. 64). Med andra ord handlar 

reflixivitet om en analytisk transparens; att genomskinligt understryka hur tolkningen av ett 

material färgas av den analyserandes åsikter och personliga bagage, lika mycket som det undersökta 

materialet inte heller existerar eller har uppstått i ett tomrum. Jean-Francois Lyotard fördjupar 

förståelsen kring det socialkonstruktionistiska forskningsanspråket:  

!
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It is impossible to know what the state of knowledge is - in other words, the problems its development 
and distribution are facing today - without knowing something of the society in which it is situated. 
And today more than ever, knowing about that society involves first of all choosing what approach the 
inquiry will take, and that necessarily means choosing how society can answer. One can decide that 
the principal role of knowledge is as an indispensable element in the functioning of society, and act in 
accordance with that decision, only if one has already decided that society is a giant machine. (1984, s. 
13) 

!
Ett reflexivt förhållningssätt innebär också att den metodologiska ansatsen i ett projekt 

problematiseras. I den här uppsatsen antas som sagt en diskursteoretisk grundtanke, vilket i sin tur 

påverkar hur den löpande analysen färgas politiskt. Då diskursteorin, och i förlängningen jag själv, 

med denna uppsats intar en vänsterorienterad världsbild, finns det i enlighet Lyotard (1984) 

anledning att tillkännage detta.  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6. Diskursernas innehåll och konflikt 
6.1 Steg ett - Nodalpunkter, ekvivalenskedjor och myter 

För att presentera nodalpunkter och hur deras innehåll ser ut används följande markörer för att 

tydliggöra för läsaren: 

!

!
6.1.1 Nodalpunkten i The Western Canon: Representationslitteratur 

I Blooms kanongestaltning är ett ständigt återkommande resonemang att det i hans litteraturkanon 

existerar "representativa" exempel - dvs. representativa verk för vad som är "god", "bra", litteratur. 

Men "representativa" avser inte bara vad som tydligast speglar det som enligt Bloom ser som 

skönlitterärt "bra" (eller i termer av kanon, "sant"); begreppen som i sin tur omger god och 

representativ litteratur, såsom idén om litteraturen är innovativ och har ett högt stilistiskt eftermäle, 

hjälper till att ordna kanoniseringen som just för annan litteratur "representativt god," detta i 

hänseende till vad som inte är god litteratur.  

Här ser vi hur Harold Bloom (1994) tänker kring innovation: 

!
Just as Dante surpasses all other writers, before or since, in emphasizing an ultimate changelessness in each of 
us, a fixed position that we must occupy in eternity, so Shakespeare surpasses all others in evidencing a 
psychology of mutability. That is only part of the Shakespearean splendor; he not only betters all rivals but 
originates the depiction of self-change on the basis of self- overhearing, with nothing but the hint from Chaucer 
to provoke him to this most remarkable of all literary innovations. (1994, s. 63-64) 

!
Här ser vi hur Bloom tillkännager att ingen modern författare någonsin kan överträffa Dante, 

Chaucer eller Shakespeares innovationer. Deras gärning är representativ för all efterföljande 

litteratur, och deras status är okränkbar; de är den goda skönlitteraturens demiurger.  

Särskilt William Shakespeare är intressant i Harold Blooms kanonskrivning. Han skrivs 

nämligen fram som synonym med västerländska kanon; Shakespeare är kanon personifierad. Att 

Komponent i analysen, och 

hur den markeras
Exempel:

Nodalpunkter understryks Representationslitteratur

Ord, uttryck och begrepp (dvs.  

delar i ekvivalenskedjor) 

kursiveras

Innovativ; högt stilistiskt värde...
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angripa, eller förminska Shakespeares värde och litterära gärning är enligt Harold Bloom (1994) 

detsamma som att avskriva det västerländska litteraturarvet, och därmed också den goda 

romankonsten. 

Dessutom är den litteraturkanon - den representativa, goda litteraturen - som Harold Bloom 

(1994) pläderar för, och som jag tidigare nämnt, till stor del baserad på just estetiska kvaliteter, 

vilka inte bara kompletterar de omkringliggande idéerna om att den representativa litteraturen är 

innovativ och har ett stilistiskt högt värde; det är en tanke som laddar skönlitteraturen med 

konstnärliga kvaliteter, och även här lyfts Shakespeare fram som det mest målande exemplet.  

Det är därmed möjligt att skönja en ekvivalenskedja. Kanonskrivningen har fått ett innehåll. Men 

kring vilken nodalpunkt är begreppen som diskuteras ovan centrerade? Handlar det om vad som 

ligger närmast, dvs. "litteraturkanon", eller är det möjligt att blicka bortom den terminologi som 

Bloom själv använder sig av? Jag menar att de idéer som ligger bakom de värdeord och -uttryck 

som ovan identifierats snarare rör sig kring en nodalpunkt som bör namnges 

representationslitteratur. Tanken bygger på följande skrivning, där Blooms tankar blir som mest 

tydliga (och politiserade):  

!
Shakespeare, scandalously facile, was an actual person who contrived to write Hamlet and King Lear. That 
scandal is unacceptable to what now passes for literary theory. Either there were aesthetic values, or there are 
only the overdeterminations of race, class, and gender. You must choose, for if you believe that all value 
ascribed to poems or plays or novels and stories is only a mystification in the service of the ruling class, then 
why should you read at all rather than go forth to serve the desperate needs of the exploited classes? The idea 
that you benefit the insulted and injured by reading someone of their own origins rather than reading 
Shakespeare is one of the oddest illusions ever promoted by or in our schools. The deepest truth about secular 
canon-formation is that it is performed by neither critics nor academies, let alone politicians. (s. 535-536, min 
kurs.) 

!
Anledningen till varför representationslitteratur identifieras som Harold Blooms ledande 

nodalpunkt, och inte det mer gängse litteraturkanon, är flersidig. För det första vore det förringande 

att kalla de centrala idéerna om kanon för en enkel kanonskrivning; Harold Blooms kanon är 

någonting mer än en samling nostalgiska essäer - det är en i grund och botten politisk och normativ 

framskrivning av litteraturen som görs. För det andra är representationslitteratur en mer målande 

beskrivning av vad som i Harold Blooms uppfattning faktiskt är kanon. Kanon är representativt för 

det litterärt goda, det bra - det som ska hyllas, ska läsas, och ska undervisas; det är en 

representation av ett ideal. 
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Det handlar alltså om en vacker, representativ och normerande, litteratur; om en litteratur som 

en representation av ett objektivt värde, ett obestridligt ideal. Det är den nodalpunkt kring vilka 

Blooms laddade (och laddande) ord, begrepp, och sedermera idéer rör sig. Skulle idén om 

representationslitteratur stå ensamt i det resonemang Bloom för, skulle det vara innehållslöst, för att 

inte säga meningslöst, och i enlighet med det måttstocksresonemang Bloom för ("de här verken är 

bättre, mer representativa, än andra") skulle ett isolerat representationslitteratur få den naturliga 

följdfrågan "Ja, men representativ litteratur i förhållande till vad?" 

!
6.1.2 Nodalpunkten i Literature as Exploration och Att läsa skönlitteratur med tonåringar: 

Personlig litteratur 

Som bekant är Rosenblatt (1938/1995) och Molloy (2003) av åsikten att läsning av skönlitteratur 

inte är enkelriktad; läsning bör förstås utifrån ett transaktionellt förhållande. Läsaren för något till 

texten och texten för någonting till läsaren. Det är i den syntes som uppstår genom litteraturens 

innehåll och läsarens bagage som potentialen - den verkliga potentialen - i litteraturläsning bör 

uppfattas. Det är här, i idén om den transaktionsartade läsningen som Rosenblatt (1995) och 

Molloy (2003) grundar sina idéer. Även om Molloy (2003) inte använder sig av samma språkbruk 

som Rosenblatt är idén densamma: genom mötet med skönlitterärt innehåll och andras tolkning och 

förståelse av detsamma vidgas varje läsares allmänna reportoar, hennes sätt att förstå, resonera och 

tänka kring allmänna och personliga företeelser, händelser och känslor.  

En annan idé i Molloy (2003) som blir intressant utifrån Rosenblatts grundbult i transaktionell 

läsning, är läsning av och om skönlitteratur. Enligt Molloy (2003) är det sällan som de båda 

förhållningssätten speglar skolans (eller för den delen den privata) litteraturläsningen. Istället riktas 

fokus mot det ena eller det andra. Molloy förespråkar därför att litteraturläsningen ska centreras 

kring upplevelsen av det lästa - inte nödvändigtvis om det lästa; litteraturläsning ska alltså utövas 

för läsarens berikande av alla de förmågor som skönlitteratur överhuvudtaget kan kultivera.  

Vi ser alltså i Rosenblatt (1995) och Molloy (2003) hur idén om transaktionell läsning går hand i 

hand med skönlitteraturens potential i utbyggandet av elevers allmänna repertoar. Men vi ser också 

hur litteraturläsning inte enbart handlar om läsning av litteraturen själv. Litteraturläsning är också 

läsning av (och om) jaget, och läsning av (och om) vår omvärld. Det är möjligt att peka på en 

nodalpunkt, nämligen personlig litteratur.  

När jag i avsnittet ovan avslutar med att fråga Bloom "Representativ litteratur i förhållande till 

vad?" är det enligt föregående avsnitt möjligt att säga att svaret skulle inbegripa resonemang om 

innovation, tidlös stilistik och konstnärlighet, liksom kontrastering mot litteratur av sämre kvalitet. 
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Rosenblatt (1995) och Molloy (2003) skulle i jämförelse inte ha något intresse i att definiera det 

innehållsligt representativa - eller för den delen det innehållsligt goda och bra. De skulle istället 

fokusera på litteraturens goda och bra kvaliteter utifrån läsarens, inte litteraturens, skull. För 

Rosenblatt och Molloy skulle representativ litteratur därmed ses som ett potentiellt verktyg, för 

självbildning. Gärna får det också läsas utifrån ett sammanhang, och bearbetas didaktiskt. Som 

Molloy skriver:  

!
Jag menar att horisonter kan vidgas, fantasin kan uppövas och inlevelseförmågan kan öka om man läser, 
skriver, och talar om texter av olika slag. I skolan har eleverna möjlighet att lyssna till andras läsningar 
och andras uppfattningar. I mötet med lärare, litteraturen och eleven skulle såväl vuxna som tonåringar 
kunna vara aktivt medskapande genom att skriva och läsa om sina liv och om andras. En möjlig väg till 
tolerans för andra människors livsvillkor och tankesätt skulle kunna öppnas för läsare i olika åldrar 
genom mötet med skönlitteratur i skolan. (2003, s. 318, min kurs.) 

!
Det handlar alltså inte om vad som läses; det handlar om hur och för vem. Enligt citatet ovan blir 

oantastlige Shakespeare därför lika god läsning som den senaste kioskvältaren. Det är den 

intressebaserade, didaktiskt orienterade läsningen som tillskrivs denna nodalpunkts plattform: 

skönlitteraturens estetiska kvaliteter (vilka utgör kärnan i kulturella kanonidéer  ) betyder ingenting 8

om de inte heller betyder någonting för den läsande. Det gängse resonemanget om vad som är 

kanon existerar inte i Rosenblatt (1995) och Molloy (2003). Därmed får nodalpunkten personlig 

litteratur ytterligare ett begrepp som ger den betydelse: eftersom den inte befattar sig med 

historicitet, än mindre innehåll, är den litteraturhistoriskt agnostisk. Personlig litteratur kan inte ha 

ett på förhand definierat litterärt innehåll, eftersom den är individuell och intressebaserad; i dess 

enklaste mening, just personlig. 

Men med litteraturhistoriskt agnostisk vill jag också framhålla att Rosenblatt (1995) och 

Molloys (2003) pragmatiska hållning gentemot vad som är personlig litteratur också bör förstås 

utifrån att intresset för den lästa litteraturenı också avgör om litteraturen kan bli förändrande. Det 

är därför inte nödvändigtvis det fiktiva ordet i allmän mening som är personlig litteratur; det är 

intresset av det. Skiljelinjen mellan "det höga" och "det låga" blir härmed också påtaglig eftersom 

populärkultur i Rosenblatt (1995) och Molloys (2003) mening, faktiskt är precis lika värdefull som 

kanoniserad litteratur - inget skönlitterärt verk kan vara objektivt bättre än ett annat eftersom det är 

helt och hållet upp till läsaren att avgöra. 

!
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6.1.3 Nodalpunkterna i Cultivating Humanity: I gränslandet mellan representationslitteratur 

och personlig litteratur 

Nussbaums (1997) idéer om skönlitteratur hamnar någonstans i gränslandet mellan 

representationslitteratur och personlig litteratur. Detsamma kan sägas om de begrepp som laddar de 

båda nodalpunkterna, som enligt min uppfattning tar sig i uttryck i hennes tankar. 

Nussbaum (1997) föreskriver förvisso inte explicit en särskild litteraturkanon (än mindre 

presenterar hon en ensam författare som är representativ för hela dess samlade innehåll, vilket vi ser 

Bloom göra), men, menar hon, skönlitteratur som genomsyras av särskilda kvaliteter har särskild 

förmåga att leda läsare till att bli moderna samhällsmedborgare eller, enligt hennes terminologi, 

"citizens of the world": 
!
[L]iterature does play a vital role in educating citizens of the world. It makes sense, then, to ask how it can perform 
this function as well as possible - what sorts of literary works, and what sort of teaching of those works, our 
academic institutions should promote in order to foster an informed an compassionate vision of the different. When 
we ask this question, we find that the goals of world citizenship are best promoted by a literary education that both 
adds new works to the well-known "canon" of Western literature and consider standard texts in a deliberative and 
critical spirit. It is frequently claimed that it is inappropriate to approach literature with a "political agenda." Yet it is 
hard to justify such a claim without embracing an extreme kind of aesthetic formalism that is sterile and 
unappealing. The Western aesthetic tradition has had throughout its history an intense concern with character and 
community. The defense of that tradition in the contemporary "culture wars" should enlist support. (Nussbaum, s. 
88-89) 

!
Det är härmed inte bara potentialen i just västerländsk litteraturkanon som berörs - för Nussbaum är 

den självklar - utan även den västerländska estetikens ständiga aktualitet. Nodalpunkten 

representationslitteratur laddas därför med ytterligare två ledande idéer. 

Beröringspunkten mellan Bloom (1994) och Nussbaum (1997) handlar alltså inte om att de 

värdeladdade orden och uttrycken är snarlika, utan om att idéerna är det. Vi ser bland annat hur hon 

ser litteraturkanon som ett ypperligt (hon skriver till och med ut "best") verktyg för att uppnå det 

bildningsideal som återfinns i tanken om "the world citizen" (vilket också går igen Harold Bloom 

(1994, 2000)); men också hur hon tillskriver den estetiska faktorn i skönlitteratur en särskild 

kvalitet i vad som kan beskrivas som ett slags allmängiltigt empatiskt arv - något som tydligt ekar i 

det tredje citatet från Bloom jag lägger fram på sida 28. 

Men Nussbaums tankar går som sagt också igen i Rosenblatt (1995) och Molloy (2003), även om 

de där är desto mer implicita. Det finns dock ett avsnitt som blir särskilt intressant med tanke på ur 

nodalpunkten personlig litteratur har laddats i det ovanstående: 
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!
Becoming an educated citizen means learning a lot of facts and mastering techniques of reasoning. But it means 
something more. It means learning how to be a human being capable of love and imagination. We may continue to 
produce narrow citizens who have difficulty understanding people different from themselves, whose imaginations 
rarely venture beyond their local setting. It is all too easy for the moral imagination to become narrow in this way. 
Think of Charles Dickens' image of bad citizenship in A Christmas Carol, in his portrait of the ghost of Jacob 
Marley, who visits Scrooge to warn him of the dangers of a blunted imagination. Marley's ghost drags through all 
eternity a chain made of cash boxes, because in life his imagination never ventured outside of the walls of his 
successful business to encounter the lives of the men and women around him, men and women of different social 
class and background. We produce all too many citizens who are like Marley's ghost, and like Scrooge before he 
walked out to see what the world around him contained. But we have the opportunity to do better, and now we are 
beginning to seize the opportunity. That is not "political correctness"; that is the cultivation of humanity. 
(Nussbaum, 1997, s. 14) 

!
Här blir Nussbaum som mest dubbel. Inte bara främjar hon, som i citatet på ovanstående sida 

idén om representationslitteratur, om tankarna bakom Blooms kanonisering, hon är dessutom 

förenlig med den personliga litteraturens pragmatiskt orienterade idé om att bra skönlitteratur är 

personlig, och vad som kan betraktas som god litteratur är relativt.  

Det finns alltså i Nussbaum (1997) två, enligt min läsning, paradoxala idéer. Dels den om 

representationslitteratur som en del i resonemanget kring världsmedborgarskap, och den ständiga 

aktualiteten i västerländska "Great Books", men också en "mjukare" hållning, illustrerad i det 

föregående, om att skönlitteratur kan utvidga personliga föreställningsvärldar, och bidra med en 

förändrande omvärldssyn, dvs. grundbulten i den personliga litteraturen.  

!
6.1.4 Ekvivalenskedjor: nodalpunkternas innehåll 

På sidan nedan illustreras hur de två diskursernas nodalpunkter får betydelse och innehåll genom de 

ord och uttryck som identifierats i avsnitten ovan. 

Först illustreras hur litteraturkanondiskursens nodalpunkt representationslitteratur, namngiven 

utifrån resonemanget om att litteraturkanon är en representation av litterära ideal, laddas. 

Representationslitteratur innehåller förvisso en bild av vad som är representativt, men det är en 

tanke som får träda åt sidan från litteraturkanon som en enhetlig framställning - en representation - 

av dess innehåll. Bland innehållet återfinns idéer om skönlitteraturens estetik och form, om dess 

historicitet, aktualitet och allmängiltighet, liksom dess bildningsvärde. 

Den andra nodalpunkten, litteraturdidaktikdiskursens personlig litteratur, bygger på en mer 

inkluderande idé om att skönlitteratur bör betraktas som ett undervisningsredskap som har 

förmågan att främja både demokratin och varje människas självinsikt och empatiska förmåga.  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6.1.5 Myter 

Presentationen av myter och hur dessa upprättas markeras i enlighet med följande tabell: 

!

!
6.1.6 Om det universella 

När det talas om Blooms kanon talas det också om någonting som i allra högsta grad är baserat på 

idén om att det existerar ett öst och ett väst. Inte nog med att det säger sig självt i och med 

kanoniseringens namn: The Western Canon - även innehållsligt är skillnaden påtaglig.  

Bloom (1994) för genomgående ett resonemang som mynnar ut i hur just västerländsk 

litteraturkanon, vars nämnda förgrundsgestalt, Shakespeare, uttryckligen är giltig också i form av en 

universell kanon, vilket här återges i två exempel: 

!
Shakespeare, the largest writer we ever will know, frequently gives the opposite impression [of making you feel 
strange at home]: of making us at home out of doors, foreign, abroad. His powers of assimilation and of 
contamination are unique and constitute a perpetual challenge to universal performance and to criticism. (Bloom, 
1994, s. 16, min kurs.) 

!
Sedan: 
!
If we could conceive of a universal canon, multicultural and multivalent, its one essential book would not be a 

scripture, whether Bible, Koran, or Eastern text, but rather Shakespeare, who is acted and read everywhere, in every 
language and circumstance. (Bloom, 1994, s. 51, min kurs. och understrykning) 

!
Jag menar alltså att väst i Harold Blooms kanonisering inte bör förstås som en myt, även om det 

i ordets betydelse är möjligt att göra den tolkningen. Väst är snarare en komponent i hur 

litteraturkanon kan skrivas ut som just universell. Begreppet västerländsk är blott en språngbräda - 

eller cyniskt uttryckt, en dimridå - som täcker det faktum att det istället dryftas något som 

Komponent i analysen, och 

hur den markeras
Exempel:

Myter understryks Universell

Ord, uttryck och begrepp som 

upprättar mytens innehåll 

kursiveras

västerländsk, global
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egentligen borde benämnas som en universell kanon. Det handlar också om en kanon som ska 

betraktas som allmängiltig och global, som universellt omhuldad och med kvaliteter som appellerar 

till det fundamentalt mänskliga. I slutskedet av Blooms framställning blir detta som tydligast:   

!
The enigma of Shakespeare is his universalism: Kurosawa's film versions of Macbeth and King Lear are thoroughly 
Kurosawa and thoroughly Shakespeare. Even if you regard Shakespearean personages as roles for actors rather than 
as dramatic characters, you are still unable to account for the human persuasiveness of Hamlet or Cleopatra. [...] The 
miracle of Shakespeare's universalism is that it is not purchased by any transcending of contingencies: the great 
characters and their plays accept being embedded in history and in society, while refusing every mode of reduction: 
historical, societal, theological, or our belated psychologizings and moralizings (Bloom, 1994, s. 524, min kurs. och 
understrykning)  

!
Här ses hur en framstående österländsk filmskapare i japanske Akira Kurosawa ställs jämte 

världens främste litteratör, Shakespeare, vars oändliga kvaliteter inte bara tar sig uttryck i en 

främmande kultur och världsdel, men överskrider "every mode of reduction", och därigenom når ett 

slags status som allomfattande, allmänmänsklig och rent sublim. Det är ett resonemang som kan 

tolkas på olika sätt men som rinner ut i litteraturkanon (i vilken Shakespeare verkar) som en 

kulturell fulländning. 

!
6.1.7 Om de personella och demokratiska rummen 

I Rosenblatt (1995) och Molloys (2003) framställningar, saknas aspekten som jag i föregående 

avsnitt definierar som universell. Istället rör sig deras idéer mot den totala motsatsen: mot det 

personliga, enskilda, utrymmet, men också mot idén om att skönlitteraturen är ett verktyg vars 

potential tar sig uttryck i läsares förhållande till sin egen (men också andra människors) identitet 

och självbild. Rosenblatt skriver:  

!
When there is active participation in literature - the reader living through, reflecting on, and criticizing his own 
responses to the text - there will be many kinds of benefits. We can call this growth in ability to share 
discriminatingly in the possibilities of language as it is used in literature. But this means also the development of the 
imagination: the ability to escape from the limitations of time and place and environment, the capacity to envisage 
alternatives in ways of life and in moral an social choices, the sensitivity to thought and feeling and needs of other 
personalities. (1995, s. 276) 

!
Men det är inte bara det här utrymmet, det personella rummet, som tar sig uttryck i vad 

Rosenblatt ser som det genom skönlitteraturen utvecklingsbara - läses ovanstående stycke med idén 

om att skönlitteratur har en demokratiserande potential blir parallellerna till ett politiskt rum 
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blottlagda. Rosenblatt ser nämligen att litteraturläsningens potential också existerar i "[its] capacity 

to envisage alternatives in ways of life and in moral an social choices, [and] the sensitivity to 

thought and feeling and needs of other personalities" (1995, s. 276, min kurs.), vilket ligger i linje 

med den svenska skolans demokratisering av sina elever (Skolverket, 2011a, 2011b). Det är alltså 

möjligt att betrakta Rosenblatts personella utvecklingsrum som ett i förlängningen 

demokratiserande dito. Det blir särskilt tydligt när idén om ett personellt utrymme beaktas vid 

läsning av Molloy (2003) och Nussbaum (1997).  

Molloy (2003) föreslår nämligen i hennes förändrade litteraturundervisning att elevens möte med 

skönlitteratur kan få än bredare mening om hennes tolkning jämförs och positioneras jämte andra 

elevers läsning. På så sätt menar hon att det finns en möjlighet att låta de åsikter och känslor som 

föreställningsvärldar konstituerar blöda över i elevens läsning av sig själv och sin omvärld. Det, 

menar hon, stärker både elevens känsla för jaget och hennes förståelse för sin omvärlden, och därför 

också hennes roll i ett demokratiskt samhälle. Molloys proposition får också ytterligare förankring i 

Nussbaums (1997) idé om hur skönlitteratur är en självklar del av fostrandet av hennes 

världsmedborgare. Det blir här tydligt hur det personella rummet kan förstås som en förutsättning 

för att det demokratiska rummet överhuvudtaget kan existera i litteraturundervisning - det senare 

förutsätter det tidigare. 

!
6.1.8 Det universella och det personella 

Figuren nedan illustrerar hur förståelsen för diskursernas spelrum fördjupas.  

!
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!
Litteraturkanondiskursen kan alltså sägas röra sig i myten om det universellt giltiga; i 

föreställningen om litteraturkanon som allmän och globalt värdefull. Det är ett brett anspråk i 

jämförelse med litteraturdidaktikdiskursen, som istället rör sig i en föreställning om ett personligt 

rum, men också mot ett demokratiskt rum. 

!
6.2 Steg två - Flytande signifikanter och antagonism 

6.2.1 Flytande signifikanter 

Av de laddade och laddande begrepp och uttryck som förkommer flitigast i analysen av 

diskursernas innehåll sticker idén om vad som är god, eller "bra", litteratur ut. Det är den idé som 

diskurserna har flest definitioner av, och det är också det uttryck som har tydligast relation till 

diskursernas nodalpunkt. Å ena sidan ser vi hur Bloom (1994) laddar vad han anser vara god 

litteratur med följande idéer:  

!
1) god litteratur är synonymt med estetiskt "hög" litteratur (vilket tydligast illustreras i den goda 

litteraturens främsta representant: Shakespeare 

2) god litteratur är allmängiltig 

3) god litteratur har ett obestridligt estetiskt värde - den är objektivt vacker 

!
I jämförelse ser vi hur Rosenblatt (1995) och Molloy (2003) laddar god litteratur med:  

!
1) god litteratur är personlig 

2) god litteratur är det för läsaren intressanta  

3) god litteratur är didaktiskt tillämplig 

4) god litteratur är inte förbunden med historicitet, dvs. den är historisk agnostisk 

!
Utöver de olika definitionerna av vad som är god litteratur är det möjligt att peka på ytterligare 

en flytande signifikant som det råder delade meningar om i de identifierade diskurserna. Den 

bottnar i hur god litteratur brukas, och i och med att den här uppsatsen rör sig inom huvudämnet 

pedagogik, blir denna aspekt, nämligen litteraturundervisningen, särskilt intressant. 

I Bloom (1994) sträcker sig idén om den idealiska litteraturundervisningen tillbaka till Alan 

Bloom (1987), som presenterade "the Great Books" (vilken han använde som en synonym för 
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västerländsk litteraturkanon) som botemedlet för den alltjämt bristande moderna humanioran. Den 

förre Bloom (1994) går i den senares fotspår och skriver: 

!
Cultural criticism is another dismal social science, but literary criticism, as an art, always was and always will be 
an elitist phenomenon. It was a mistake to believe that literary criticism could become a basis for democratic 
education or for societal improvement. When our English and other literature departments shrink to the 
dimensions of our current Classics departments, ceding their grosser functions to the legions of Cultural Studies, 
we will perhaps be able to return to the study of the inescapable, to Shakespeare and his few peers, who after all, 
invented all of us. (s. 18) 

!
Det handlar alltså inte bara om att litteraturundervisning ska begagna sig av en litterär kanon 

(även om det är en del av att upphöja litteraturundervisningens innehållsliga kvalitet), utan om att 

litteraturundervisningen i sin nuvarande form inte är något annat än undervisning om kultur i 

allmänhet, till vilken litteraturen blir en åsidosatt komponent. Litteraturundervisning måste, enligt 

Bloom, frångå besattheten av den kulturella och historiska kontext som förvanskar den goda 

litteraturens allmängiltiga värde och relevans för att överhuvudtaget kunna rädda den infekterade 

humanistiska undervisningen. 

Rosenblatt (1995) och Molloy (2003) bryr sig i jämförelse inte om huruvida 

litteraturundervisningen är präglad av historicitet, kultur eller annat som färgar skönlitteraturens 

kontext. Det viktigaste enligt dem är snarare att litteraturens innehåll ska ha en betydelse för 

läsaren. Det spelar i deras mening ingen roll om det är de högre "the Great Books" eller den ovan 

nämnda kioskvältaren som undervisas så länge det hos läsaren finns ett intresse. Men läsarens 

intresse för det lästa är inte det enda som påverkar litteraturundervisningen.  

Istället, menar Rosenblatt (1995) och Molloy (2003), bör läraren i undervisningen kunna etablera 

ett klimat i vilket en läsande elev ska känna sig fullkomligt trygg för att kunna hänge sig åt fiktivt 

innehåll. Jämför vi med Harold Blooms (1994) hållning blir diskrepansen tydlig: den rent praktiska 

aspekten av litteraturundervisning är i förhållande till västerländsk litteraturkanon egentligen 

ointressant. Krasst uttryckt är det litteratur som mer eller mindre undervisar sig själv. Ett sådant 

förhållningssätt kan inte Rosenblatt och Molloys skriva under på. Istället lyfter de fram 

litteraturundervisningens, för Bloom, perifera aspekter som det för eleverna och även samhället 

mest elementära. 

!
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6.2.2 I vad består antagonismen? 

Som ovan framgår handlar det i de två identifierade diskurserna om en kamp om god litteratur och  

litteraturundervisning. Just definitionen av god litteratur är särskilt viktig eftersom den goda 

litteraturen i förlängningen påverkar hur litteraturundervisningen, den andra flytande signifikanten, 

ser ut och bedrivs. 

Konflikten mellan de båda diskurserna handlar alltså i första hand om att få appropriera den 

goda litteraturen. Å ena sidan bottnar konflikten i rätten om att få definiera vad som är god 

litteratur, dvs. den goda litteraturens faktiska innehåll, å andra sidan bygger motsättningen på idén 

om att att få ladda den goda litteraturen med internaliserat, för all god litteratur, "allmänt" värde. 

Här ser litteraturkanondiskursen den goda litteraturen som det erkända, det estetiskt vackra, det 

allmänmänskliga och universella; enkelt uttryck - det som är västerländsk litteraturkanon. 

Litteraturdidaktikdiskursen ser istället hur god litteratur inte på förhand kan ha ett givet innehåll då 

den goda litteraturen blir just god först i det meningsskapande som uppstår när läsarens intresserar 

och berörs av det lästa. 

Den andra flytande signifikanten litteraturundervisningen är en förlängning av diskursernas 

försök att appropriera den goda litteraturen. Litteraturundervisningen är per definition en desto mer 

konkret idé än den vaga goda litteraturen, och på grund av dess praktiska natur handlar stridigheten 

snarare om tillämpningen av undervisningen än om innehållet i den. Även här fäktar diskurserna om 

två inom området övergripande aspekter. Dels handlar det om att få definiera 

litteraturundervisningens målsättning, dvs. för vem och för vad skönlitteratur läses, och dels om 

elevens roll i undervisningen, till vilken värdet av hennes litterära tolkning är det centrala.  

I denna motsättning, som illustreras nedan i figur 3, utgår litteraturkanondiskursen utifrån tanken 

att litteraturundervisningen i sin nuvarande dräkt förvanskar inte bara den goda litteraturens - 

litteraturkanons - egentliga betydelse utan även dess värde i relation till annan, lägre litteratur. 

Litteraturkanondiskursen är därför intresserad av att medvetandegöra litteraturundervisningen om 

dess förgänglighet och brist på historisk, estetisk och stilistisk förankring. Eller, som Harold Bloom 

(1994) räds: den rådande kulturmarxismen kommer till slut inte bara omkullkasta en kanons 

innehåll, den kommer bortkoppla all undervisning en gemensam målsättning, vilket i sin tur leder 

till att den blir meningslös. Elevens reception och preferenser varken bör eller kan därför påverka 

litteraturundervisningens förmedling av just den goda litteraturen. 

Litteraturdidaktikdiskursen har å sin sida inte en entydig målsättning med 

litteraturundervisningen, men menar att skolans litteraturläsning har förmågan att, under rätt 

förutsättningar, både kultivera elevens personliga utveckling liksom hennes demokratiska och 
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empatiska förmåga och förståelse. Litteraturundervisningens målsättning blir därför i allra högsta 

grad individuell, men också relativ. Elevens roll i undervisningen är naturligtvis direkt förankrad i 

det mål som hon under sin skoltid försöker uppnå, och här menar litteraturdidaktikdiskursen att 

eftersom varje elev äger sin egen utbildning (en av bildningsidealets huvudsakliga idéer, se s. 13) 

har också varje elev rätt att förvalta över sina litterära preferenser och tolkningar. 

!

!
6.2.3 Diskursernas innehåll och konflikt - kort sammanfattat 

Uppsatsens första frågeställning syftar till att undersöka litteraturkanondiskursen och 

litteraturdidaktikdiskursen innehåll. Detta presenteras i figur 1, vilken illustrerar kring vilka centrala 

begrepp och idéer de båda diskurserna centreras. Det underbygger vår förståelse av den konflikt 

som råder mellan diskurserna, och ger oss den nödvändiga fördjupning som förutsätts för att kunna 

diskutera uppsatsen andra frågeställning: i vad består konflikten? 

Konflikten, menar jag, är en kamp om att få definiera två huvudsakliga element inom vad som 

kan benämnas som det övergripande skönlitterära fältet. Dessa element utgörs av god litteratur - 

vilket koncentreras dels kring vad som betraktas som  "god litteratur", men också vad "god 

litteratur" är - och litteraturundervisningen - närmare bestämt målet med litteraturundervisningens, 

men också elevens inverkan på litteraturundervisningen. 

Kortfattat handlar god litteratur för litteraturdidaktikdiskursen om ett relativt och 

anpassningsbart innehåll, och det menas att god litteratur är den litteratur som för varje individ är 

unik, personlig och didaktiskt meningsskapande. Litteraturkanondiskursen är å andra sidan 

fullkomligt ointresserad av litteraturdidaktikdiskursens relativism och menar att det finns god 

litteratur som definieras som god på grund av kontextbundna faktorer (såsom historiska, estetiska, 

stilistiska och innovativa värden). Gällande det andra elementet, litteraturundervisningen, vill 
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litteraturkanondiskursen se en undervisning som bottnar i en gemensam kulturell historicitet och 

kontext, vilket förstärker idén om ett gemensamt kulturellt (och därför samhälleligt) värde. 

Litteraturdidaktikdiskursen är i jämförelse inte intresserad av att skapa en kulturell gemensam 

nämnare, utan betraktar litteraturundervisningen som en process som stärker personlig och 

gemensam förståelse om empatisk förmåga, men framförallt också den demokratiska känslan och - 

därmed - förmågan.  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7. Diskussion: Och nu då? 
Är det efter föregående kapitel möjligt att tala om litteraturkanondiskursen och 

litteraturdidaktikdiskursen som hegemoniskt positionerade? Kortfattat: nej. Det finns snarare 

tendenser som talar för att diskursernas konflikt befinner sig i ett stillestånd, och att båda har nått 

"mättnad" inom sina respektive "fält". Med det menar jag att det finns institutioner - arenor - inom 

vilka diskurserna har brett ut sig och uppnått ett slags lokal "hegemonisk" position. Begrundas 

exempelvis den forskning av litteraturundervisning som inte har lika tydligt didaktiska tendenser 

som Rosenblatt och Molloy, såsom Beach et al. (2011) och Langer (1995), finns det en betydligt 

starkare anknytning till de begrepp och idéer som omger nodalpunkten personlig litteratur (se figur 

1.) än representationslitteratur.  

Det kan också sägas om litteraturkanondiskursens aktualitet och status bland personer i 

maktposition i ett kulturellt hänseende. Här vill jag hänvisa till Buchenberger Lantz (2007), som 

tydliggör hur kanonfrågan framförallt dryftas av människor som anser sig ha det kulturella kapital 

som krävs för att överhuvudtaget kunna uttala sig rättvist om saken. Gällande 

litteraturdidaktikdiskursen existerar inte den typen av tankar; litteraturundervisningsfrågan dryftas 

av allt i från ledande forskare och politiker till den breda allmänheten.  

Litteraturdidaktikdiskursen tenderar framförallt att befinna sig i en starkare ställning vad gäller 

svensk grund- och gymnasieskoleundervisnings praxis, vilket inte bara kan förstås som en 

utveckling av att det är just den didaktik som diskursen framhåller som dessa institutioner i regel 

arbetar med; det är också ett förhållningssätt som i undervisningssituationer kan påstås vara desto 

mer praktiskt tillämpligt - att låta elever basera sin läsning på sina intressen är som synes mer 

uppskattat och givande än obligatorisk läsning.    9

Men hur förhåller sig diskurserna gentemot läroplanernas förhållande till god litteratur och 

litteraturundervisning? I det avseendet blir det mycket tydligt hur de båda diskurserna trots allt 

tycks existera i ett nästintill sammanflätat tillstånd. Svenskundervisningen - här med ett exempel 

hämtat ur Lpo 11 (snarlika formuleringar återfinns i Lgy 11 (Skolverket 2011b) ska nämligen 

innehålla: 
!
- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur 
som belyser människors villkor och identitets och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. [...] 
- Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.  
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- Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen 
och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. (Skolverket, 2011a, 
s. 226) 

!
Litteraturundervisningen ska alltså innehålla läsning av både personlig litteratur ("litteratur som 

belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor") och representationslitteratur 

("skönlitterärt betydelsefulla [...] författare") vilket gör att lärare inte kan välja sitt förhållningssätt 

gentemot det innehåll de båda diskurserna förespråkar. 

Den dikotomi som den diskursteoretiska premissen konstituerar, och som analysen ovan styrker, 

mynnar i läroplanerna alltså ut i ett förhållande där båda diskursernas innehåll sammanslås. Det må 

förefalla kompromissartat, men faktum är att det finns plats för både litteraturkanondiskursen och 

litteraturdidaktikdiskursen i läroplanerna. Jag menar att det nu är på sin plats att tala om de 

överväganden jag nämner i uppsatsens inledning. 

Att enhälligt basera litteraturundervisningen på endera diskurs skulle i längden vara ödesdigert, 

inte bara eftersom båda diskursernas innehåll ska täckas i läroplanerna, utan också med hänseende 

till den relation till skönlitteratur i allmänhet som en ensidig undervisning skulle konstituera. Denna 

balansakt är dock svår att praktiskt genomföra eftersom litteraturdidaktikdiskursen har en desto mer 

utpräglad position än litteraturkanondiskursen i undervisningssammanhang. 

En didaktiskt praktisk medelväg kan tänkas vara att komponera en undervisningsplan där elever 

själva får undersöka hur den klassiska representationslitteraturen förhåller sig till den litteratur som 

eleverna läser på sin fritid eller liknande, dvs. deras personliga litteratur. En annan idé är att 

undersöka hur litteraturkanondiskursens innehåll (vilket inte nödvändigtvis bör baseras på Blooms 

(1994) kanonskrivning) kan vidgas och/eller moderniseras. Dock inte sagt att kanontanken ska 

överges i litteraturundervisningen - som vi kan läsa så är den en del av den. Istället tror jag att 

undervisningen kan gynnas av att ha ett mångfasetterat, delvis kanoniskt, innehåll och ett 

individfokuserat angreppssätt; som jag ser det, är det en risk med att litterär kanon kan förstås som 

instrumentell. Med det sagt tror jag ändå att det finns en viktig aspekt i den elevcentrerade 

undervisningens potential att utmana, utveckla, och undersöka de bakomliggande mekanismerna 

som verkar i, och upprättar, en kanonskrivning.  

Litteraturundervisningens innehåll och målsättning bör därmed i ett optimalt tillstånd vara en 

sammanjämkning av litteraturkanondiskursens traditionella innehåll och litteraturdidaktikdiskursens 

receptionscentrerade läsningspraktik.  
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Utöver en fördjupad förståelse av hur de analyserade diskursernas tar sig i uttryck, och hur de 

kan förstås utifrån ett lärar- och elevperspektiv, kan den här uppsatsen också påstås presentera en 

för den litteraturdidaktiska forskningen värdefull begreppsapparat. Med det menar jag att 

uppsatsens analys kan ge oss en fördjupad förståelse av hur litteraturkanondiskursen och 

litteraturdidaktikdiskursen kan förstås både i och med de båda diskursernas diskreta innehåll, men 

också i vår förståelse av hur det varierade innehållet mynnar ut i den konflikt som råder dem 

emellan. Och eftersom det rör sig om diskurser som ligger i konflikt i flera nivåer kan de två 

centrala flytande signifikanterna, den goda litteraturen och litteraturundervisningen också tänkas 

dryftas utanför pedagogikens område. 

Denna fördjupning öppnar också upp för hur de båda diskurserna kan undersökas i framtiden; 

eftersom denna uppsats har upprättat begreppsliga hjälpmedel, menar jag att det är möjligt att närma 

sig hur de diskurserna tar sig i uttryck också i ett praktiskt hänseende. Särskilt intressant skulle vara 

om diskurserna närmades utifrån ett material som inte utgörs av text; här tror jag att intervju kan 

vara en särskilt intressant undersökningsmetod, och om fler diskurser kunde identifieras i och med 

nytt material. Det skulle också vara värdefullt att undersöka om de båda diskurserna har fler arenor 

där det råder konflikt, och därmed också om det kan tänkas existera fler idéer som det råder 

oenighet om. Och eftersom det material som analyseras här är begränsat till fyra författare, är det 

möjligt att föreställa sig att diskursernas innehåll med utifrån ett bredare omfång inte är begränsat 

till vad jag visar i figur 1.  

En sista tolkning av analysen visar också att det är möjligt att tala om nivåer i de båda 

diskurserna. Med det menar jag att diskursernas nodalpunkter, dvs. kärnor, omges av lager på lager 

av betydelsebärande innehåll. Litteraturkanondiskursen har t.ex. idén om kulturarv, vilket i sin tur 

främjar idén om att kanon är ständigt aktuell och allmängiltig. Idén om ett kulturarv ligger i sin tur 

närmare idén om kanon som en representation än vad idén om en ständig aktualitet gör. Därför bör 

det omgivande lagret kulturarv förstås som ett centralare innehåll i litteraturkanondiskursen än 

tanken om aktualitet. Diskursiva nivåer är förvisso inte helt förbindliga med Laclau och Mouffes 

(1985) diskursteori, utan ligger närmare den besläktade kritiska diskursanalysen och dess idé om 

diskursordning (Winther Jørgensen och Philips, 1999), som menar att det existerar en gräns mellan 

vad som är diskurs och vad som är social praktik. Jag menar likväl att det finns en anledning att 

lyfta tolkningen av nivåer inom litteraturkanondiskusrsen och litteraturdidaktiskdiskursen som ett 

belägg för att det i fortsatta studier finns anledning att dels pröva den diskursteoretiska slutsats jag 

själv når, men också i avseende att närma sig dessa diskurser från ett annat perspektiv. 
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Slutligen vill jag lyfta fram den dikotomi som jag nämner ovan och som genomgående löper 

genom uppsatsens analys och diskussion. Enkelt uttryckt: varför förstås allting i en diskursteoretisk 

premiss som isolerade öar?  

Här vill jag hänvisa till den metodologiska konflikttanken och också påpeka att densamma 

framhåller diskurser som i förhållande till varandra är autonoma (Laclau och Mouffe, 1985). De 

element som diskurser strider om är samma element som gör att vi överhuvudtaget kan tala om en 

tvåsamhet när det gäller litteratur, kanon och undervisning. Hade endera diskurs åtnjutit hegemoni 

hade föreliggande analys överhuvudtaget inte kunna genomförts. Den tudelade litteratursynen är 

inte bara ett intyg på att det existerar skilda meningar om vad som är god litteratur och vad som är 

bra litteraturundervisning, det är också ett tecken på att varje litteraturundervisningsmoment 

befinner sig i ett konfliktartat tillstånd, och som därför bör kännas av varje lärare som någon gång 

undervisar litteratur. 

!
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