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Abstract

This study examines in which way literature is presented in four schoolbooks for the Swedish 

senior high school of today, compared to descriptions and selections in Swedish universities.

The study covers two basic schoolbook categories used in the teaching of Swedish and 

comparative literature: anthologies and textbooks. The four anthologies structures and their 

joined canon are presented, and the text canon of 12 common writers is studied and compared 

to the corresponding text canon in the universities selection of texts to main courses in 

comparative literature. The four textbooks are analysed by close reading of the presentations 

of four different writers and their works, where the textbooks for the Swedish senior high 

school are viewed through the glass of literary guides used in Swedish universities. The study 

also analyses what literary perspective is present in the Swedish school principles for 

education in literature and display, through earlier didactic studies, a sketch of the classroom 

reality of education in literature.

The study finds that the examined schoolbooks for the Swedish senior high school tend to, 

not only shorten the text length and amount of texts but also, simplify the selection and 

presentation of the writers production. This leads to certain fixed and, in some cases, almost 

stereotyped ‘roles’ that are assigned to the writers and limits their production. The examined 

schoolbooks also tend to focus on the themes and meaning of the texts, while neglecting the 

structure, language and form. Further more, the view on canon is often fairly uncomplicated 

and seemingly unaware of the many years of canon debates.

The selection of the four examined anthologies and textbooks for the Swedish senior high 

school, Ekengrens svenska, Svenska spår 2, Den levande litteraturen and Möt litteraturen, 

were based on popularity on the market. The corresponding material for Swedish universities 

was based on the selection in main courses in comparative literature from four of the largest 

universities: Göteborg, Lund, Stockholm and Uppsala. The selection of the four different 

writers and their work was based on a study on the canon of school editions of complete 

literary works in senior high schools of Stockholm.
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Inledning

De senaste åren har meningen med såväl litteraturundervisningen i skolan som 

litteraturvetenskapen i sig ifrågasatts och debatterats. Man har frågat sig varför man bör läsa 

litteratur, man har frågat sig vilken litteratur elever i skolan bör läsa och man har rentav frågat 

sig huruvida litteraturvetenskapen befinner sig i en existentiell kris. Litteraturvetenskapen 

verkar fråga sig vad den är bra för, medan skolan verkar fråga sig vad litteratur är bra för. 

Kanske en av de funktioner litteraturvetenskapen kan tillhandahålla är att förmedla sin syn på 

litteratur till skolan. Men gör litteraturvetenskapen det? Och lyssnar skolan?

I denna uppsats kommer skolans litteratursyn att undersökas och jämföras med 

litteraturvetenskapens litteratursyn. Skolans syn på litteratur, så som den indirekt förmedlas i 

undervisningen, påverkar vår egen litteratursyn och blir därför vital för litteraturens ställning i 

samhället i stort. Detta påverkar i synnerhet litteraturvetenskapens ställning men också 

människors förhållande till litterära texter i allmänhet, och i egenskap av detta bör 

litteraturundervisningen i skolan ständigt undersökas.

En betydelsefull faktor för hur litteraturundervisningen ter sig i dagens klassrum är, utan 

större tvivel, läraren. Men det visar sig att också andra faktorer blir betydelsefulla i 

litteraturundervisningen idag, i synnerhet de läromedel som eleverna får tillgång till och som 

lärarna ofta använder sig av. Ett frekvent användande av läromedel visar på en specifik syn på 

litteraturundervisning och lärande, som har påvisats i ett antal didaktiska undersökningar, men 

det får också som konsekvens att synen på litteratur inte bara färgas av lärarens syn utan även

i hög grad styrs av läromedlen. 

Men hur ser denna litteratursyn ut? Hur behandlar man verk och författarskap? Och hur 

skiljer sig skolans litteratursyn från litteraturvetenskapens förhållande till litteratur? Hur ser 

kanon ut i gymnasiet i jämförelse med universitetens urval? Hur presenteras litterära verk och 

deras författare och epoker i gymnasiets läromedel? Skiljer sig dessa skolans beskrivningar av 

litteraturen från litteraturvetenskapens och på vilket sätt är de i så fall annorlunda? Eller ligger 

litteraturbeskrivningarna i gymnasiets läromedel nära sina motsvarigheter på universitetsnivå? 

Svar på några av dessa frågor skulle kunna tillhandahålla ett bättre underlag för en diskussion 

om förhållandet mellan litteraturvetenskapens och skolans litteraturundervisning, och vad 

litteraturvetenskapen har att erbjuda skolundervisningen.
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Syfte och metod

Syftet med denna undersökning är att finna tendenser i hur litteraturhistoriska läroböcker och 

antologier för gymnasiet skiljer sig från sina motsvarigheter på universitetsnivå.

Kanon kommer att undersökas genom en allmän studie av författarkanon i antologier, samt 

en närmare studie av textkanon hos ett mindre urval författarskap. Skillnader i 

litteraturhistoriska läroböcker kommer att undersökas genom ett mindre antal nerslag i kapitel 

om författare och verk, vars diskurser kommer att analyseras med fokus på litteratursyn och 

med hjälp av närläsning och jämförelser med litteraturvetenskapliga motsvarigheter på 

universitetsnivå.

Disposition

Efter en kort genomgång av tidigare forskning på området kommer, under rubriken 

”Litteraturundervisningen i teori och praktik”, en allmän granskning av 

litteraturundervisningen i den svenska gymnasieskolan och dess litteratursyn att genomföras. 

Detta görs genom att först granska Skolverkets riktlinjer – litteraturundervisningens regelverk 

– och därefter se på tidigare fältstudier av litteraturundervisning i skolan. Inledningen avslutas 

med att undersökningens urvalsprinciper redovisas.

Själva undersökningen består av två större avsnitt: ”Antologier” och ”Litteraturhistoriska 

läroböcker”. I det första avsnittet kommer skillnaderna i författarkanon, och även skillnaderna 

i några gemensamma författares textkanon, att studeras mellan de undersökta antologierna för 

gymnasiet och litteraturlistor på universitet. I ”Litteraturhistoriska läroböcker” kommer 

nerslag att göras i sammanlagt fyra författarskap: Voltaire, Zola, Söderberg och Lagerlöf. Här 

kommer, genom närläsning, skillnaderna i beskrivningar av litteratur och författarskap mellan 

litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiet och litteraturvetenskapliga historiegenomgångar 

för universitetsstuderande att analyseras. Undersökningen avslutas därefter med en 

slutdiskussion, där undersökningens resultat diskuteras och inledningsavsnitten återanknyts

med undersökningsavsnitten.
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Tidigare forskning

Den litteraturpedagogiska forskningen som behandlar litteraturläsning och läromedel i den 

svenska skolan är relativt begränsad i omfattning. Den första större studien i ämnet kan sägas 

vara Karin Tarschys ”Svenska språket och litteraturen”. Studier över 

modersmålsundervisningen i högre skolor, där svenskämnets historia, med tyngdpunkt på 

tiden från mitten av 1800-talet fram till 1905, på ett övergripande sätt tecknas och där 

läromedlen endast behandlas i förbigående.1 I Jan Thavenius bok Modersmål och fadersarv. 

Svenskämnets traditioner i historien och nuet finner man, till skillnad från Tarschys 

deskriptiva undersökning, ett mer analytiskt och kritiskt perspektiv, men här är tyngdpunkten 

lagd på 1600-talets svenskundervisning.2 Thavenius har vidare bidragit med flera verk som 

väl tecknar svenskämnets historia ända fram till 1900-talets mitt.3 Tillsammans med ett antal 

skolforskare är Thavenius också verksam inom Pedagogiska gruppen i Lund, vars 

debattböcker i viss mån har utsatt skolans läromedel för kritisk granskning. Huvudsakligen 

har dock intresset i gruppen lutat mot ämneshistoria och ämneskritik. Bland större arbeten kan 

nämnas Bengt Linnérs avhandling Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens 

institutionella villkor, som med en receptionsanalytisk inriktning belyser elevers läsning i 

relation till skolans institutionella ramverk.4

Helt läromedelsinriktad är Annica Danielssons avhandling Tre antologier – tre 

verkligheter. En undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975.5 Studien 

granskar litterärt och tematiskt tre för tiden frekvent brukade antologier (Svensk litteratur, 

Dikt och Tanke samt Svenska för gymnasiet) och påvisar bland annat betydande förändringar i 

det litterära urvalet under efterkrigstiden. En undersökning av den lyriska antologin från 

1730-talet och framåt finner man i Staffan Björcks studie Svenska språkets skönheter.6 Här 

har dock alla skolantologier från 1900-talet, med undantag av Gunnar Tideströms Lyrik från 

vår egen tid, uteslutits. En ingående studie av hur Tegnérs författarskap behandlats i bland 

                                                
1 Karin Tarschys, Svenska språket och litteraturen. Studier över modersmålsundervisningen i högre skolor (diss. 
Stockholm 1955).
2 Jan Thavenius, Modersmål och fadersarv. Svenskämnets traditioner i historien och nuet (Stockholm 1981).
3 Se Jan Thavenius, Klassbildning och folkuppfostran. Om litteraturundervisningens traditioner (Stockholm 
1991), Jan Thavenius, ”Om litteraturundervisningens genombrott vid sekelskiftet”, i Diktaren och hans 
formvärld, red. R. Arvidsson m.fl. (Malmö 1975) samt Jan Thavenius, Litteraturundervisningen i Sverige 1800-
1950. En bibliografi (Stockholm 1989).
4 Bengt Linnér, Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens institutionella villkor, (diss. Malmö 1984).
5 Annica Danielsson, Tre antologier - tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 
1945-1975 (diss. Lund 1988).
6 Staffan Björck, Svenska språkets skönheter. Om den lyriska antologin i Sverige – dess historia och former
(Stockholm 1984).
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annat läseböcker från såväl gymnasiet som de lägre årskurserna från 1840 till 1970 föreligger 

i Bengt Lewans uppsats ”Tegnér i skolan”.7

I Lars Brinks avhandling Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 

1910-1945 finner man en grundlig genomgång av gymnasiets litteraturhistorier, antologier 

och fristående verk under 1900-talets första hälft.8 Han finner bl.a. vissa gemensamma 

litterära förhållningssätt som under tiden löstes upp, samt en relativt fast kanon av litterära 

idealgestalter och text- och författarurval. Ett delresultat från denna avhandling redovisades 

tidigare med titeln Författaren som idealgestalt, där texten är koncentrerad kring fyra 

litteraturhistoriska läroböcker.9 Lars Brink tar i avhandlingen sin utgångspunkt i tre litterära 

förhållningssätt, formulerade av Bengt-Göran Martinsson i Tradition och betydelse. Om 

selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets 

litteraturundervisning 1865-1968.10 I sin analys skiljer Martinsson mellan tre litterära 

förhållningssätt: det idealistiska, det historisk-empiriska och det psykologisk-symboliska, 

vilka nedan förklaras utifrån Lars Brinks kortare genomgång. 

Med det idealistiska förhållningssättet betraktas författaren och dennes verk som unika, 

vackra och sanna. De är stående över verkligheten med icke-mimetiska världar, sannare än 

verkligheten. Såväl innehåll som form förväntas harmoniera och det litterära verket har, som 

Brink beskriver det, hög status. I det historisk-empiriska förhållningssättet har det litterära 

verket inte denna höga status, utan betraktas istället som en historisk-samhällelig produkt, 

skriven av en yrkesmänniska snarare än ett geni. Litteraturen kan enligt detta betraktelsesätt 

här snarare kallas mimetisk och sägas skildra en ”spegling” av verkligheten, och bör alltså 

inte bedömas rent estetiskt. Med det psykologisk-symboliska förhållningssättet är författaren 

än en gång att betrakta som unik, men snarare i exil av något slag än höjd till skyarna. Det 

relevanta hos författaren är dennes själsliga historia, och man betraktar litteraturen som en 

skildring av symboliskt allmängiltiga frågor eller en människas, oftast författarens, livskamp. 

Precis som vad gäller det idealistiska förhållningssättet besitter det litterära verket här hög 

status.11

Bland litteratursociologiska kanonundersökningar kan bl.a. Gunnar Hanssons 

forskningsrapport och enkätundersökning av gymnasieelevers litteraturläsning från 1974 
                                                
7 Bengt Lewan, ”Tegnér i skolan. Målsättningar i litteraturundervisningen 1840-1970”, Årsbok. 
Vetenskapssocieteten i Lund (Lund 1972). 
8 Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945 (diss. Uppsala 1992).
9 Lars Brink, Författaren som idealgestalt. Fyra litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiet 1880-1945 
(Uppsala 1991).
10 Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse. Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär 
betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968 (diss. Linköping 1989).
11 Genomgången av Martinssons tre litterära förhållningssätt är hämtad från Brink, 1992, s. 65 f.
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nämnas.12 Dessutom har en komparativ studie i ämnesuppfattning och kanonbild i gymnasiets

och högskolans litteraturutbildningar tillhandahållits av Brink i Kanon och tradition, där 

sammanlagt 75 litteraturlärare från lärarutbildningar, litteraturvetenskapen och gymnasiet får 

besvara en enkät.13

Relevant för uppsatsen blir också forskning av mer didaktiskt slag. Magnus Perssons 

nyligen utkomna Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen visar på såväl legitimeringar som kritiska passager i dagens gällande kursplaner 

för svenska, samt en genomgång av olika läromedels legitimeringar för litteraturläsning.14

Olga Dysthes Det flerstämmiga klassrummet, Gun Malmgrens Gymnasiekulturer, Christina 

Olin-Schellers Mellan Dante och Big Brother samt inte minst Gunilla Molloys Läraren 

Litteraturen Eleven tillhandahåller tillsammans en grundlig bild av hur dagens 

svenskundervisning ser ut i praktiken och erbjuder dessutom didaktisk-teoretiska perspektiv 

på litteraturläsning i skolan.15 Trots de senaste årens forskning och ämnets beröringspunkter 

med såväl didaktisk som litteratursociologisk forskning saknas det fortfarande en djupare 

studie i utformningen av gymnasieskolans läromedel. Brinks avhandling och Perssons Varför 

läsa litteratur? undersöker visserligen läromedel, men båda studierna väljer ett övergripande 

perspektiv. En analys som med närläsning studerar den diskurs som uttrycks i utvalda delar av 

läromedel för gymnasiet, och jämför dessa med hur samma delar behandlas inom 

litteraturvetenskapen på högskolenivå, verkar saknas.

                                                
12 Gunnar Hansson, ”Textval och erfarenheter i litteraturundervisningen”, i Litteraturläsning i gymnasiet, 
(Stockholm 1974).
13 Lars Brink, ”Konsensus om kanon? Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare”, i Kanon och 
Tradition. Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, red. Lars Brink & Roy 
Nilsson (Gävle 2006). 
14 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen (Lund 
2007). 
15 Olga Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att lära (Lund 1996).
Gun Malmgren, Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur (diss. Lund 1992).
Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar (diss. Karlstad 
2006).
Gunilla Molloy, Läraren Litteraturen Eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet (diss. 
Stockholm 2002).
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Undervisningens förutsättningar

Nedan kommer litteraturundervisningens förutsättningar att skissas upp, genom dels en analys 

av skolverkets riktlinjer samt en genomgång av klassrumssituationen enligt tidigare forskning.

Litteraturundervisningen i teori och praktik

Skolverkets riktlinjer
För att kunna närma sig frågan hur gymnasieskolan betraktar och behandlar litteraturen i 

jämförelse med litteraturvetenskapen bör man börja med att titta på svenskämnets riktlinjer, 

då man redan här kan skönja selektionen och fokuseringen av litteraturvetenskapliga 

perspektiv. I dagens gymnasieskola är svenskämnet uppdelat i två kurser, Svenska A och 

Svenska B, samt tre karaktärsämneskurser: Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation, 

Litterär gestaltning och Litteratur och litteraturvetenskap. Den kurs som blir relevant i denna 

studie är Svenska B, då den av mer än en forskare påvisats stå för det traditionellt litterärt och 

kulturhistoriskt orienterade. Malmgren påvisar exempelvis uppdelningen i ett ”lågt” 

färdighetsämne och ett ”högt” litteraturhistoriskt ämne, vilket understöds i såväl Molloys som 

Olin-Schellers avhandlingar.16 Även Persson pekar på att den ”litterära eller 

litteraturhistoriska bildningen tycks koncentrerad till den ’högre’ B-kursen”.17 I kursplanen 

för svenskämnet karaktäriseras dessutom Svenska B av att den ”har jämfört med Svenska A 

en mer analytisk inriktning och ger eleverna möjligheter att utveckla en förståelse av både 

skrift- och bildbaserade texters djupare innebörd”.18 Såväl analys som förståelse av litterära 

texter kan sägas vara grundpelare i den litteraturvetenskapliga diskursen. Kursen Litteratur 

och litteraturvetenskap kommer också att beröras men den är som sagt en karaktärsämneskurs 

och de läromedel som kommer att studeras inriktar sig oftast uttryckligen mot Svenska A och 

Svenska B. Dock är kursen intressant för att tydligare åskådliggöra vilka delar av 

litteraturvetenskapen som inte får utrymme i Svenska B.

                                                
16 Se Malmgren, Molloy och Olin-Scheller.
17 Persson, s. 148.
18 Skolverket, ”Svenska”, Gymnasial utbildning, Ämnen, http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx, 08-08-01 
[min kursiv].
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Svenska B har sex mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs.19 Dessa är parvis 

fördelade i tre olika inriktningar. I de första två målen ska eleven kunna ”förmedla” tankar i 

tal och skrift, ”göra sammanställningar”, ”dra slutsatser” och ”föra fram argument”. Eleven 

ska ha ”utvecklat skrivandet” som ett medel och redskap. Denna inriktning lutar sig alltså mot 

målet att eleven ska kunna uttrycka sig. I de två sista målen ska eleven bland annat kunna 

”göra iakttagelser och diskutera språkliga skillnader”. Detta skulle kunna röra sig om ett

litteraturvetenskapligt förhållningssätt, men de språkliga skillnaderna som skall iakttas och 

diskuteras är inte av litterär art utan har snarare en språkteoretisk karaktär då de ”exempelvis 

kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort”. Iakttagelserna handlar alltså om 

kronolekter, sociolekter, dialekter och så vidare. Detta förtydligas i nästa mål då eleven ska 

”känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats”. Inriktningen som 

utgörs av det tredje och fjärde målet är dock litteraturvetenskapligt betonad. Här ska eleven 

kunna analysera ”litterära texter” från olika tider och kulturer, ”tillägna sig och ha kunskap 

om” centrala verk samt ha ”stiftat bekantskap med författarskap”. Redan här kan man också 

urskilja en specifik riktning inom litteraturvetenskapen. 

I det första av de två målen som berör litteraturvetenskapen står det att eleven ska ”kunna 

jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter 

med anknytning till vald studieinriktning”. Elevens analysmetod är här alltså att ”jämföra” 

och ”se samband”, det vill säga en metod av komparativ och intertextuell natur. Den 

komparativa analysen ska ske ”mellan” texter från ”olika tider och kulturer”. Det kan 

måhända endast vara en olycklig formulering men som den är ställd i dokumentet innefattas 

inte en jämförelse mellan texter från samma tid och kultur. En konsekvens av detta är att varje 

text riskerar att betraktas som en representant för en viss tid och kultur, och jämförelser 

mellan olika texter kan istället komma att bli jämförelser mellan olika tider och kulturer. Den 

skönlitterära texten riskerar följaktligen att bli förminskad till ett idéhistoriskt tidsdokument, 

ett medel för att skildra en historisk epok. 

Även Magnus Persson menar sig finna denna kulturhistoriska empirism, en etikett han 

lånar från Bengt-Göran Martinsson, och dess betoning på texter som en produkt av tid och 

miljö. Något som framstår ”som otidsenligt, som ett eko från en, ur litteraturteoretiskt 

perspektiv, förgången tid. En tid före strukturalismens och poststrukturalismens språk- och 

litteraturteorier”.20 Persson frågar sig dessutom vad dessa jämförelsers mål är och påpekar att 

                                                
19 Kursplanen i Svenska B för gymnasieskolan citeras i fortsättningen efter Skolverket, ”SV1202 – Svenska B”, 
Gymnasial utbildning, Kurser, http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx, 08-08-01.
20 Persson, s. 150.
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”[r]isken är att jämförelserna uppfattas som ett självändamål och mynnar ut i ren 

formalism.”21 Utöver den historisk-kulturella jämförelsen ska enligt kursplanen analysen 

också kunna ske ”mellan texter med anknytning till vald studieinriktning”. Att texten antingen 

ska fungera som ett uttryck för en viss tid och kultur eller anknyta till elevens studieinriktning 

tyder på att den litterära texten verkar avkrävas en tydlig funktion. Antingen ska texten skildra 

en del av vår historia eller så ska den åtminstone anknyta till studieinriktningen. Även Persson 

är inne på detta då han menar att Svenska B bygger på ”(en underförstått) styrd läsning som 

ser litteraturen som kunskapskälla”.22 Man kan också fråga sig exakt hur ett skönlitterärt verk 

anknyter till en gymnasial studieinriktning, är det genom form eller innehåll?

I det andra litteraturvetenskapligt inriktade målet står det att eleven ska ”ha tillägnat sig 

och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 

bekantskap med författarskap från olika tider och epoker”. Det här målet berör vad eleven ska 

”ha tillägnat sig”, ”ha kunskap om” och ”ha stiftat bekantskap med”, alltså vad eleven ska ha 

läst och läst om. Någon specifik litteraturvetenskaplig metod står alltså inte att direkt finna i 

detta mål, men en viss historisk-biografisk ton riskerar att slås an mot slutet av formuleringen 

då eleven menas ska – förutom att bara läsa litteratur – ha stiftat bekantskap med 

”författarskap från olika tider och epoker”. Av någon anledning är frasen ”tider och kulturer” 

här utbytt med det mer historiskt knutna ”tider och epoker”, vilket är värt att notera då målet 

behandlar kursens litterära stoff. Det material eleven ska ha läst och ha läst om är ”centrala 

svenska, nordiska och internationella verk”. Här demonstreras en påtaglig inriktning mot 

”kulturarvet”, där man utgår från det nationella och breddar sig utåt. För vad eller vilka de 

litterära verken ska vara ”centrala” specificeras inte, vilket tyder på en syn på kanon som 

något enhetligt, självklart och kanske till och med eftersträvansvärt. Kanonbegreppet verkar 

onekligen relativt okomplicerat i styrdokumenten för Svenska B.

Betygskriterierna i dagens gymnasieskola är uppdelade i tre steg: Godkänt, Väl godkänt och 

Mycket väl godkänt. Här specificeras de ovanstående målen tydligare då man mer detaljerat 

beskriver vad som krävs på varje nivå. Tre kriterier med litteraturvetenskaplig betoning 

förekommer i betyget Godkänt. Det första kriteriet är närmast en omformulering av ett av 

ovan diskuterade mål: ”Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via 

böcker, teater och film och påvisar samband och skillnader.” Det finns här tre tydliga 

skillnader från, eller utvecklingar av, målet: ”tider och kulturer” har ersatts med ”epoker och 

                                                
21 Ibid., s. 149.
22 Ibid., s. 148.
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kulturer”, ett vidgat textbegrepp har skrivits in då litterära texter ska ha tillägnats via ”böcker, 

teater och film” och uttrycket ”jämföra och se samband” har omformulerats till ”påvisar 

samband och skillnader”. Att ”tider” ersatts med ”epoker” antyder en syn på tid som uppdelad 

i historiskt avgränsade epoker, vilket kan sägas stämma överens med det ovan påvisade 

kulturhistoriska synsätt som verkar figurera i kursplanen. 

Det andra kriteriet lyder: ”Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i 

texterna och redovisar sina intryck i tal och skrift.” Här finner vi en litteraturvetenskaplig 

metodik som inte fått uttryck i de ovan beskrivna målen, en diskussion av ”innehåll, gestalter 

och bärande tankar i texterna”. Det är för det första en inomtextlig analys som åberopas, men 

den ska visserligen därefter utmynna i en redovisning av elevens egna, subjektiva, ”intryck”. 

Det blir för det andra tydligt här att analysen inriktar sig på ett innehållsplan och de ”bärande 

tankar” som nämns förutsätts alltså också hittas på denna innehållsmässiga nivå. Det tredje 

kriteriet för betyget Godkänt med litteraturteoretisk betoning berör tydligt det ovan nämnda 

målet om beläsenhet, men här handlar det om att redogöra för några ”betydelsefulla 

författarskap och idéströmningar”. Att det är ”betydelsefulla” och inte ”centrala” stoff 

undviker inte det faktum att en närmare specificering av för vilka eller vad stoffet är relevant, 

centralt, betydelsefullt eller viktigt uteblir även här. Värt att notera är dock att stoffet i detta 

kriterium inte inbegriper skönlitterära verk utan är helt inriktade på en biografisk och 

idéhistorisk linje, vilket stärker bilden av kursplanens perspektiv som i första hand historisk-

kulturell och biografisk. 

För betyget Väl godkänt finner man två kriterier som direkt berör litteraturvetenskapen och 

dessutom ett kriterium som egenhändigt betonar ett vidgat textbegrepp genom att kräva 

självständiga analyser av ”bildbaserade” medier. Det första kriteriet har tydlig anknytning till 

litteraturteori: ”Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av 

litterära begrepp.” Detta första kriterium har dock en alltför allmän och generell hållning för 

att man ska kunna utläsa på vilket sätt och med vilka perspektiv analysen och tolkningen ska 

utföras, utan att för den delen explicit påpeka dess allmänhet och därmed öppna upp för flera 

perspektiv. Här finns snarare en struktur som tyder på att man antagligen förutsätter ett visst 

outtalat perspektiv. Det tydligt litteraturvetenskapliga i formuleringen är i första hand att 

eleven ska använda sig av ”litterära begrepp”. Men detta är, som Persson påpekar, den enda 

passagen där kunskap i litteraturvetenskaplig begreppsbildning dyker upp i explicit form.23

Detta är dock inget ovanligt för svenskämnet, menar Persson, och åskådliggör detta genom att 

                                                
23 Ibid., s. 154.
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peka på tidigare kursplaners explicita varningar ”för andra (föregivet) litteraturvetenskapligt 

präglade läspraktiker: alltför omfattande handboksläsning, begreppsexercis, analys. Texterna 

skulle själva stå i centrum, hette det”.24

I det andra kriteriet för Väl godkänt ska eleven vid läsningen reflektera över de 

”samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid”. 

Även här finner vi en syn på det litterära verket som en historisk produkt av en viss tid och 

kultur. Men denna gång ligger fokuseringen på hur texten förklaras av sin kontext istället för, 

som i fallet med riktlinjerna, det motsatta. Det litterära verket ska enligt kursplanen 

följaktligen representera en viss tid och kultur, för att både kunna skildra denna epok och 

samtidigt kunna förklaras av densamma. Eleven ska också kunna reflektera ”över textens 

giltighet för vår tid”, en formulering som Persson tar upp för att exemplifiera hur otydliga 

styrdokumenten i svenskämnet kan vara:

Men vad innebär till exempel en fras som ”textens giltighet för vår tid”? Vilket raster skall giltigheten 
filtreras fram igenom? Ett estetiskt? Etiskt? Politiskt? Existentiellt? Handlar det om att neutralisera de 
upptäckta skillnaderna och reducera det obekanta eller utmanande till det välbekanta och trygga? Handlar 
det på nytt om att skapa en harmonisk gemenskap till priset av att heterogeniteten döljs, inkorporeras eller 
marginaliseras? Giltighet för vem? Intressanta frågor som läsaren av dokumentet dessvärre lämnas ensam 
att brottas med.25

Persson väljer en relevant fras som exempel. Det finns många frågetecken med denna 

formulering, som dock styrdokumentet kategoriskt undviker att påpeka. Giltighet är ett i 

grunden normerande ord och dessutom förutsätter uttrycket ”vår tid” att man vet vilka detta 

allmänna pronomen syftar på. Precis som i fallet med det första kriteriet för betyget Väl 

godkänt kan man alltså även här skönja en struktur som tyder på att man antagligen förutsätter 

en viss värderande hållning. Och precis som i det mål där tillägnandet av ”centrala” verk 

behandlas verkar man ha en syn på värdering och validitetsbedömning som något kanoniskt 

enhetligt, icke-komplext och kanske rentav eftersträvansvärt. 

För betyget Mycket väl godkänt finner man två kriterier som tydligt grundar sig i 

litteraturvetenskapen. Båda dessa liknar kriterierna för Väl godkänt men de är mer detaljerade 

och specifika, och det är troligt att det är hitåt kriterierna för Väl godkänt strävar. I det första 

kriteriet krävs att eleven ”diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den miljö, den 

tid och det samhälle där de har uppstått”. Parallellen till kriteriet för Väl godkänt är tydlig, 

men här ska eleven ”diskutera och analysera” de litterära verken med en historisk-kulturell 

kontextuell medvetenhet snarare än att bara lyckas ”reflektera” över hur kontexten format 

                                                
24 Ibid., s. 151. 
25 Ibid., s. 149.
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verket. Om analysen bör innehålla något mer än tecken på en kontextuell medvetenhet står ej 

att finna i detta kriterium, men blir något tydligare i det andra kriteriet: ”Eleven tolkar 

bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter.” Möjligtvis är det också detta man 

strävar efter i kriteriet för Väl godkänt där eleven ska analysera och tolka texter samt använda 

sig av litterära begrepp. Man kan här fråga sig om skillnaden mellan Väl godkänt och Mycket 

väl godkänt ligger i att eleven lyckas tolka texten på ”rätt” sätt, alltså tolkar bildspråk och 

uppfattar olika innebörder som känns giltiga för läraren. Tydligt är åtminstone att tolkningen, 

väl uppe på det högsta betyget, innefattar såväl innehållslig analys som enklare stilistisk 

tolkning i form av ”bildspråk”. Detta är dock den enda passagen i styrdokumentet där 

formanalys överhuvudtaget berörs. När traditionen, som Persson visat, explicit har undvikit 

begreppsexercis och litteraturvetenskapliga läspraktiker, verkar man samtidigt ha avhållit sig 

från litteraturvetenskapens mer forminriktade och strukturalistiska teorier för att istället 

inrikta sig på en rent innehållsmässig tolkningsnivå.

Sammanfattningsvis verkar det, i riktlinjerna för Svenska B, finnas flera formuleringar som 

pekar mot ett särskilt litteraturvetenskapligt perspektiv vid tolkning, en tolkning som i 

grunden är komparativ historisk-kulturell kontextualisering och som dessutom kan ha vissa 

biografiska inslag. Vidare verkar kanonbegreppet och värderingen av skönlitteratur i ”högt” 

och ”lågt” vara okomplicerat, trots inslag av ett vidgat textbegrepp. Tolkning och analys i 

Svenska B håller sig också nästan enbart på ett innehållsmässigt plan, där texter närmast 

kommer att likna textuella representationer av idéer och tankar från antingen författare eller 

en viss tids samhälle. Även om eleven visserligen ska kunna redogöra för sina egna subjektiva 

intryck av texter för betyget Godkänt så blir det ändå påtagligt att det också antas finnas 

mening i de litterära verk som tillägnas och att det finns vissa innebörder som eleven ska 

kunna finna genom analys och tolkning. Det är mycket av litteraturvetenskapliga perspektiv 

och kunskaper som inte nämns i Svenska B. 

En del av dem verkar, som Persson uttrycker det, ha ”’gått i exil’ till karaktärsämneskursen 

Litteraturen och litteraturvetenskap”.26 Här ska eleven kunna ”ta ställning till några olika 

litteraturvetenskapliga perspektiv”, ”resonera kring skönlitteraturens former och funktioner”, 

fördjupa sina kunskaper kring förhållandet mellan litteratur och historia ”såväl idéhistoriskt 

som estetiskt, etiskt och socialt” samt även kunna ”resonera om värdering av skönlitteratur”.27

                                                
26 Ibid., s. 154.
27 Skolverket, ”SV1203 – Litteratur och litteraturvetenskap”, Gymnasial utbildning, Kurser, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx [min kursiv].
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Det ovan kursiverade ”former och funktioner” återkommer på alla tre betygsnivåer, varför den 

innehållsliga analysen här verkar ha fått sällskap av den i Svenska B ignorerade stilistiska 

analysen. Kanonbegreppet kompliceras genom att yrka på diskussion och reflektion kring 

värdering av skönlitteratur och kontextualiseringen är också breddad till fler faktorer än det 

rent idéhistoriska. Detta är dock en karaktärsämneskurs, vilket innebär att i praktiken inte alla 

elever läser denna kurs och de flesta läromedlen som används inte tar dessa bredare 

perspektiv i beaktande.28 I praktiken behöver dock inte den faktiska undervisningen i Svenska 

B se ut som riktlinjerna enligt ovanstående analys verkar förespråka. Man bör således fråga 

sig om dessa ovan uppdagade tendenser faktiskt existerar i praktiken.

Litteraturundervisning i klassrummet
I Christina Olin-Schellers avhandling Mellan Dante och Big Brother, där fyra svensklärare 

och deras klassrum undersöks kvalitativt, kan man läsa:

Relativt tidigt under studiens gång stod det klart för mig att det är lärarnas uppfattning om betydelsen av 
B-kursens litteraturhistoriska inslag som skapar oro. Detta stoff kopplas också intimt samman med det 
som ses som en viktig målsättning med kursen – att ge bildning. Bildningsuppdraget likställer de alla med 
kännedom om historiska epoker och kanoniserade författare och deras verk. ”Bildning, det är ju klassiker, 
stora författare och stora verk”, säger Inger i vår andra intervju.29

De fyra lärarnas uppfattning om begreppet bildning tycks, som Olin-Scheller påpekar, ”främst 

handla om en ytlig allmänbildande kompetens som resultat av utbildning”.30 Hon är heller inte 

ensam om att visa på denna uppfattning. Som ett ytterligare exempel kan nämnas Gunilla 

Molloy, som i sin avhandling Läraren litteraturen eleven med ett varnande finger pekar på

hur lätt litteraturundervisningen tenderar att bli att man lär om litteratur istället för att lära av 

litteratur.31 Vilket också ligger nära det ”monologiska” klassrum som Olga Dysthe i sin studie 

Det flerstämmiga klassrummet försöker att finna vägar ifrån.32 Denna uppfattning av 

begreppet bildning anses av bland annat Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning

som alltför begränsande, då bildning tidigare inneburit en djupare personlig intellektuell och 

själslig utveckling genom att bland annat läsa ”god” litteratur samt lära sig självreflektion och 

                                                
28 Kursen ”Litteratur och litteraturvetenskap” ligger i Samhällsprogrammet med inriktning Kultur. I Skolverkets 
statistik över elever på riksnivå 2007/2008 läste 2476 elever av totalt 390 058 gymnasieelever denna inriktning. 
Se Skolverket, ”Tabell 4 D”, Gymnasieskolan – Elever – Riksnivå, 
http://www.skolverket.se/sb/d/1718#paragraphAnchor(), 08-08-07.
29 Olin-Scheller, s. 99.
30 Ibid.
31 Se Molloy, s. 311 ff.
32 Se “Det monologiska och det dialogiska klassrummet” i Dysthe, ss. 222-227.
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en öppenhet för det okända.33 I Skola för bildning vill man istället aktualisera denna äldre 

betydelse av begreppet, härstammande från den tyska upplysningens och nyhumanismens 

bildung.34 Men trots denna vilja verkar detta inte vara den allmänna uppfattningen av 

begreppet. Lärarna tycks istället se ”det litteraturhistoriska inslaget i B-kursen som ett mer 

eller mindre givet stoff där ’allt’ måste hinnas med för att eleverna ska bli bildade.”35 Denna

uppfattning att hela den kanoniska litteraturhistorien måste hinnas med i Svenska B har 

visserligen, som Olin-Scheller påpekar, ”inget stöd i svenskämnets kursplaner”, eller 

åtminstone inget direkt stöd.36 Man skulle dock kunna hävda att denna uppfattning kan vara 

en konsekvens av den litteraturvetenskapliga inriktning som analysen ovan visat föreligger i 

riktlinjerna för Svenska B.

Vilken den allmänna uppfattningen av begreppet bildning är blir relevant när man läser 

Lars Brinks studie i Kanon och Tradition. I Brinks enkätundersökning utreds bland annat 

ämnesuppfattningen hos tre olika litteraturlärargrupper, varav en grupp på 25 lärare är 

svensklärare i gymnasieskolan.37 En av undersökningens frågor lyder: ”Vad anser du vara det 

mest utmärkande för ämnet du undervisar i?” Därefter ges sex bundna alternativ: ”ett ämne 

som utvecklar läslust”, ”ett bildningsämne”, ”ett demokrati- och värdegrundsämne”, ”ett 

ämne som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt/kritiskt tänkande”, ”ett färdighetsämne”

samt ”ett erfarenhetspedagogiskt ämne”. Det finns också en möjlighet för enkätdeltagarna att 

införa ett eget alternativ. Uppgiften var att välja tre av alternativen och att därefter rangordna 

dessa val. Svaren poängsattes med 3, 2 respektive 1 poäng.38 De sex bundna alternativen är 

enligt Brink själv hämtade från ”de begrepp och beskrivningar som funnits med i de senaste 

decenniernas debatt och forskning om svenskämnet”.39 Resultaten visar att gymnasielärarna i 

första hand ser sitt ämne som ”ett bildningsämne”. Alternativet får 44 poäng i Brinks studie, 

långt mer än nästkommande alternativ ”ett färdighetsämne”, som får 28 poäng. Det blir 

således tydligt att gymnasielärarna i Brinks undersökning ser det som sin huvuduppgift att ge 

eleverna bildning.40

                                                
33 För en fördjupning av begreppet bildning, se exempelvis: Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen 
(Stockholm 1995) eller Bernt Gustavsson, Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det 
moderna samhället (Stockholm 1996).
34 Se Läroplanskommittén, Bildning och kunskap. Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för 
bildning (SOU 1992:94), s. 20 ff.
35 Olin-Scheller, s. 100.
36 Ibid.
37 Brink, 2006, ss. 149-181.
38 Ibid., s. 159 ff.
39 Ibid., s. 161.
40 Resultatet finns att läsa i ”Tabell 2” i Brink, 2006, s. 162.
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I Skola för bildning förklaras att: ”I dagens språkbruk används många gånger ordet 

bildning i betydelsen bildningsgods, en fast uppsättning kunskaper och förhållningssätt.”41

Om lärarna i Brinks studie alltså har tolkat ”ett bildningsämne” såsom Olin-Schellers lärare 

eller som Läroplanskommittén menar att begreppet används ”i dagens språkbruk” visar detta 

på en bred uppfattning i praktiken att svenskämnet, och i synnerhet kursen Svenska B, ska 

utbilda eleverna i historiska epoker och kanoniserade författare samt deras verk. 

Gunilla Molloy skriver att det för lärare är ”en naturlig tanke att vi skall lära oss något från, 

eller av, ett skolämne”.42 Genom att peka på otydligheten i kursplanen kommer hon därefter 

fram till slutsatsen att svensklärare på högstadiet därför kan ”få svårt att motstå en

ämnesuppfattning som hävdar att vi också skall lära ut något om något. Språkutveckling kan 

tendera att bli undervisning om språket, vilket ofta kan bli grammatikundervisning eller fakta 

om språket i den skönlitterära texten”.43 Detta, anser jag, behöver inte bara gälla 

högstadielärare utan även svensklärare på gymnasienivå. Molloy fortsätter:

Genom att ta moment efter moment, eller kapitel efter kapitel i ett läromedel, upprätthåller både lärare 
och elever föreställningen att man faktiskt gör något på svensklektionerna – vilken man också gör. Frågan 
är vad man lär. När läraren undervisar om ämnet, ligger det också i skolans tradition att denna kunskap 
skall kunna testas och kontrolleras. Lärarens behov av kunskapskontroll kan därmed komma att påverka 
elevernas inställning till läsning av skönlitteratur. 44

Utifrån vad vi sett att lärarna i Olin-Schellers studie påstår så verkar deras uppbyggnad av 

litteraturundervisningen i gymnasiet följa Molloys beskrivning. Olin-Scheller påpekar också 

hur åtminstone lärarna i själva studien uppfattar att ”inte bara de själva, utan också merparten 

av svensklärarkåren, ser epokstudier som centrala för svenskämnet och att de flesta 

förespråkar en traditionell kronologisk litteraturhistorisk undervisning”.45 Det blir påtagligt att 

den tidigare behandlade inriktningen i kursmålen för Svenska B där de litterära verken

betraktas som textuella representationer av en viss epok och där den kulturell-historiska 

kontexten sätts i fokus här har realiserats även i praktiken. Med en praktik som denna kommer 

ofta läromedel såsom litteraturhistorier och antologier att betyda mycket för 

litteraturundervisningen. Av allt att döma verkar också undervisningen i Svenska B i 

synnerhet följa litteraturhistoriska genomgångar där man, som Molloy menar, i kapitel efter 

                                                
41 Läroplanskommittén, s. 13.
42 Molloy, s. 311.
43 Ibid.
44 Ibid., s. 312.
45 Olin-Scheller, s. 100.
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kapitel kan gå ”framåt” och där, som Olin-Scheller påpekar, historiska epoker, stora verk och 

stora författare behandlas.
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Urvalsprinciper

Gymnasieskolans läromedel
Läromedel betraktas ofta som en paraplyterm för flera olika verktyg i 

litteraturundervisningen. Bokförlagen presenterar gärna hela paket av läromedel i svenska där 

språkteoretiska handböcker, text- och uppgiftsböcker, litteraturhistoriska läroböcker, 

antologier och lärarhandledningar tillsammans utgör en helhetslösning för läraren och 

eleverna. Alla dessa delar betraktas som läromedel men de läromedel som är av intresse för 

denna studie är i första hand de litteraturhistoriska läroböckerna, antologierna och 

klassuppsättningarna, då dessa tydligast anknyter till litteraturvetenskapen och då vi här vill 

undersöka hur litteratur och författare presenteras för eleven eller studenten. Med 

litteraturhistoriska läroböcker menas genomgångar av litterära verk, författare och litterära 

epoker. Oftast presenteras dessa i kronologisk ordning, men det förekommer även vissa fall av 

mer tematisk struktur. Antologier innebär i denna studie böcker som i ett eller flera band 

samlar urval av skönlitterära texter. Ibland kan dessa texturval förekommas av en kort 

introduktion och åtföljas av instuderingsfrågor, men de kan också presenteras helt fristående 

utan kommentarer. Även klassuppsättningar är av intresse, då dessa är litterära romaner som 

läses i sin helhet av alla i klassen för att sedan diskuteras.46

För att utrymmet är begränsat kan endast ett fåtal läromedel studeras varför ett urval måste 

ske, som gärna kommer så nära verkligheten som möjligt. Det finns ingen offentlig statistik 

på vilka läromedel som används i skolan idag. Lars Brink kunde i sin avhandling utgå från 

läroverkens årsredovisningar och kataloger då han undersökte läromedelskanon i gymnasiet 

mellan 1910 och 1945, men årsredovisningar försvann i slutet på 60-talet och även 

katalogerna har sedan dess tappat i såväl kvalitet som tillgänglighet.47 Istället baseras här 

urvalet på marknadsläget, som i Sverige domineras av fyra större bokförlag: Bonnier, Liber, 

Natur och kultur samt Gleerups. Dessa har dock ett flertal läromedelspaket vardera och en 

avgränsning är därför nödvändig även här. Avgränsningen har skett genom att intervjua 

respektive bokförlag om vilka av deras läromedel som är mest efterfrågade i dagsläget, vilket 

ledde till de fyra läromedelspaketen: Ekengrens Svenska, Möt litteraturen, Den levande 

litteraturen samt Svenska spår 2.48 Vid osäkerheter har fokus legat på litteraturgenomgångar 

                                                
46 Definitioner av dessa tre sorters läromedel kan variera men i denna uppsats gäller ovan beskrivna 
preciseringar. 
47 Brink, 1992, s. 58.
48 Intervjuerna skedde under våren 2008.
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för Svenska B, i ämnet Svenska (inte Svenska som andraspråk) och, där åtskillnad gjorts, i 

första hand för de studieförberedande programmen. Denna avgränsning är i första hand 

genomförd p.g.a. brist på utrymme, och det skulle vara minst lika intressant att studera de för 

denna studie uteslutna områdena. Det är fortfarande osäkert hur väl detta urval av läromedel 

stämmer överens med verkligheten, då lärare kan ha fler läromedel att tillgå och därmed 

möjligheten att välja ut olika delar från olika böcker. Men det är ändå rimligt att anta att en 

större del av Sveriges elever får möta något av dessa fyra läromedel i sin gymnasiala 

utbildning, enär de uppskattas vara de mest populära läromedlen av de största bokförläggarna 

inom området. Nedan följer en kort presentation av de fyra läromedel som kommer att 

analyseras närmare.

Ekengrens svenska ges ut av Natur och Kultur och är skriven av Brita Lorentzson-Ekengren 

och Hans-Eric Ekengren. Den vänder sig främst till kurserna Svenska A, Svenska B och 

Svenska C på gymnasiet. Läromedelspaketet består bland annat av två litteraturböcker, vilka 

är kronologiskt ordnade litteraturhistoriska läroböcker från gamla skapelsemyter till vår tids 

poesi. I de båda litteraturböckerna samsas skönlitterära avsnitt med litteraturhistoriska och 

resultatet blir, som förlagets hemsida kallar det, ”en litteraturhistoria och en textantologi i 

samma bok”. Utöver detta finns det två textböcker som kan användas fristående eller som 

komplement. Här betraktas de som komplement, då de är av fördjupande karaktär, och 

hamnar således utanför undersökningen.

Den levande litteraturen ges ut av Liber, är skriven av Ulf Jansson och en del av det så 

kallade Jansson-Levander-paketet. Den vänder sig främst till de studieförberedande 

programmen och kursen Svenska B. Den levande litteraturen är namnet på den 

litteraturhistoriska läroboken, till vilken antologin Levande texter är uppbyggd. I förordet till 

Den levande litteraturen kan man läsa: ”I jämförelse med Jansson-Levander: Litteraturen –

epoker och diktare är Den levande litteraturen väsentligt kortare. De idéhistoriska avsnitten är 

färre, i omskriven form finns några av dem kvar som fördjupningar.” Värt att notera är alltså 

att denna förkortade version är den mest populära läroboken från Liber.

Möt litteraturen ges ut av Gleerups och är skriven av Bengt Brodow och Ingrid Nettervik. 

Den vänder sig främst till de studieförberedande programmen och kursen Svenska B.49 Möt 

litteraturen består av en litteraturhistorisk lärobok samt en antologi: Möt litteraturen. 

Antologi. De båda böckerna ger, enligt förlagets hemsida, ”en översikt över litteraturen från 

                                                
49 Bland de yrkesförberedande programmen är istället läroboken Svenska timmar den mest efterfrågade, enligt 
intervju.
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äldsta tider till våra dagar” och dess innehåll beskrivs som ”rikt och mångfasetterat”. Det står 

även att läsa följande om den litteraturhistoriska genomgången: ”Epoker, litterära strömningar 

och betydelsefulla författarskap presenteras med tonvikt på deras verk. Litteraturen sätts 

också in i sitt idé- och samhällshistoriska sammanhang.” Man ser här hur medvetet 

läromedlen anknyter till riktlinjerna, med inriktningen att beskriva epoker och författarskap 

genom verk, trots att tonvikten ändå ligger på det senare, och med fokuseringen på 

litteraturens idéhistoriska kontext.

Svenska spår 2 ges ut av Bonniers och är skriven av Monica Ahlenius och Annika Leibig. 

Boken är avsedd för elever i Svenska B och har i praktiken ersatt den betydligt fylligare

läroboken Källan, som tidigare varit populärast bland Bonniers läromedel i denna kurs.50

Denna lärobok skiljer sig markant i uppbyggnad gentemot de andra läroböckerna då den, 

förutom att vara en ”allt i ett”-bok där färdighetsträning integreras med litteratur och språk, 

också är den enda läroboken som strukturerats efter teman. Det finns heller ingen antologi 

utöver denna bok utan antologin är integrerad i litteraturgenomgången. Man utgår här från 

fyra olika teman med respektive anknytning till olika tider: Rötter (äldre litteratur), Barndom 

(1700-talslitteratur), Längtan (1800-talslitteratur) och Protest (1900-talslitteratur). Dessutom 

startar varje tema med modernare inslag som exempelvis ett avsnitt från Sagan om ringen, ett 

avsnitt om film och texter av Tove Jansson och Ulf Dageby. Svenska spår 2 är trots detta 

endast 285 sidor långt, och många verk som diskuteras i de andra läroböckerna nämns inte 

alls. Detta sidantal kan jämföras med de andra litteraturhandböckerna som, med tillhörande 

antologier, uppgår till närmare 700 sidor hos såväl Möt litteraturen som Ekengrens svenska

samt över 1100 sidor hos Litteraturen lever. Läroboken är uttalat inriktad på att understödja 

”metoder där arbetsprocessen värderas lika mycket som produkten, s.k. processinriktade 

metoder”.51 Detta medför att fokus medvetet riktas bort från själva läromedlet och boken blir 

således inte lika styrande i litteratursyn.

Klassuppsättningar
Vilken litteratursyn som förmedlas genom diskussioner av klassuppsättningar är helt beroende 

av lärare och klassrumssituation, och en sådan studie skulle kräva ett alltför omfattande 

fältarbete. Däremot kan man få fram en beskrivning av den kanon för klassuppsättningar som 

återfinns i dagens gymnasieskola. För att utforska detta skickades en enkätundersökning ut 

                                                
50 Svenska spår 1 är avsedd för Svenska A.
51 Monica Ahlenius & Annika Leibig, Svenska spår. 2 (Stockholm 2002), s. 3.
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under hösten 2007 till drygt 90 olika gymnasieskolor i stockholmsområdet.52 Att enkätens 

medverkande begränsades till endast stockholmsområdet berodde snarare på tidsbrist än något 

annat. Det skulle utan tvekan vara av högsta intresse att göra en liknande undersökning på 

nationell nivå där svarskvoten också antagligen skulle kunna bli större. Denna enkät fick dock 

endast sammanlagt 24 giltiga svar och man bör således inte dra några större slutsatser kring 

detta resultat. Enkätens enda fråga lyder: ”Vilka titlar använder du i klassuppsättning på din 

Svenska B-kurs?” Resultatet återges i Tabell 1 och Tabell 2 under ”Bilagor”. Tabell 1 är en 

sammanställd lista över alla titlar som nämnts samt antalet omnämnanden dessa fått och 

Tabell 2 är en lista över de författare som nämnts samt antalet omnämnanden. Listorna visar 

att Candide av Voltaire brukas av en stor majoritet (67 %), följt av Zolas Thérèse Raquin (38 

%) och Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (21 %). Inte förrän på delad femteplats kommer 

det första verket av en kvinnlig författare: Kejsarn av Portugallien. Tittar man på 

författarskapen så står fortfarande Voltaire och Zola överst på listan, men dessa följs sedan av 

Shakespeare (29 %). Därefter kommer Söderberg, Lagerlöf och Kafka (25 % vardera) på 

fjärde plats, följt av Strindberg på femte plats. 

Vissa lärare ger sina elever alternativ mellan flera olika titlar av en och samma författare. I 

dessa fall har alla verken räknats in i Tabell 1 medan de i Tabell 2 endast har räknats som ett 

omnämnande av ett författarskap. Här finns en risk till missvisande information då det kan 

finnas fall där man inte påpekat detta i enkäten. Risken torde dock vara liten då alla 

medverkande som nämnt flera verk av en och samma författare också har påpekat att eleven 

får välja ett av dessa. Resultatet bör alltså betraktas som en lista över vilka titlar som figurerar 

som klassuppsättningar i dagens litteraturundervisning och man bör inte försöka utläsa hur 

mycket och vad varje klass läser. Resultatet innefattar dessutom endast de titlar som tolkats 

som att de används i undervisningen och inte de titlar som omnämnts som tillgängliga på 

skolan. Slutligen bör det också påpekas att ett flertal lärare ber eleverna välja en av ett större 

antal olika titlar som presenteras på en lista med vissa specifika teman, som exempelvis 

”utomeuropeisk litteratur”. Dessa har inte tagits med i resultatet då de specifika verken oftast 

inte har listats och då eleverna inte här läser samma verk, varför det inte lyder under 

uppsatsens definition av klassuppsättningar. Man bör också ta hänsyn till att det är i första 

hand romaner som används i klassuppsättningar, varför lyrik och drama till stor del faller bort. 

                                                
52 Mailets rubrik löd ”Att: Ämnesansvarig i Svenska eller lärare i Svenska B” och skickades till skolornas 
expedition, vissa skickades direkt till slumpvis utvald svensklärare i skolan då kontaktadress till skolan inte 
kunde hittas.



23

I synnerhet resultat kring dramatiken bör ses på med försiktighet, då lärarna kan välja att ta 

eleverna på teaterbesök hellre än att läsa pjäser i klassuppsättning. 

Resultatet på denna undersökning är, som antytts, mycket skissartad och osäker, varför 

inga direkta slutsatser kan dras. Däremot kommer resultatet att ligga som grund för urvalet av 

de verk och författare som denna studie väljer att titta närmare på. De verk och författare som 

utan vidare förklaringar bör närstuderas är följaktligen Candide av Voltaire, Thérèse Raquin

av Zola och Doktor Glas av Söderberg, då dessa är de tre mest använda klassuppsättningarna.

Därefter har även ett författarskap valts ut, efter Tabell 2: Selma Lagerlöf. Detta kräver en 

grundligare förklaring, då Shakespeare hamnar högre upp på listan och Lagerlöf också delar 

plats med Kafka. För att i största mån försöka undvika de risker som finns i 

enkätundersökningen bör, som påpekats, författarskap baserade på dramatik och lyrik 

undvikas och urvalet i denna uppsats avgränsar sig således till endast prosaverk. Detta är den 

största bidragande orsaken till att Shakespeare inte behandlas i den kommande 

undersökningen. Kafkas författarskap hade varit minst lika motiverat att studera som 

Lagerlöfs men p.g.a. utrymme måste en avgränsning göras och Lagerlöf väljs då framför 

Kafka i egenskap av att vara svensk, kvinna, och eventuellt möjlig att ställa i jämförelse med 

Söderberg. Detta urval kan troligen ifrågasättas på flera vis, och i synnerhet att Lagerlöf väljs 

före Shakespeare och Kafka kan diskuteras. Men i slutändan är valet av de verk som kommer 

att studeras närmare just ett val och urvalet har blott ett underlag i ovan nämnda 

undersökning.

Litteraturvetenskapens historiehandböcker, sekundärlitteratur, 
antologier och litteraturlistor
Vilka handböcker som används i litteraturvetenskapliga grundkurser är i jämförelse med 

gymnasieskolans läromedel lättare att utreda, då universitet och högskolor har offentliga 

litteraturlistor för sina kurser. Dessutom är urvalet av de litteraturhistoriska handböcker som 

används nästintill identiskt hos de större universiteten (Stockholm, Göteborg, Lund och 

Uppsala). Svensk litteraturhistoria behandlas av Bernt Olsson och Ingemar Algulins 

Litteraturens historia i Sverige samt i vissa fall även Lars Lönnroth och Sven Delblancs Den 

svenska litteraturen medan resten av världens litteratur genomgående behandlas av Olsson 

och Algulins Litteraturens historia i Världen. Dessutom används Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria som komplement av samtliga. Olsson och Algulins båda verk ryms i 

ett gemensamt band medan Lönnroth och Delblanc finns i antingen en äldre version med sju 
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band eller i en nyare upplaga på tre band. Stockholms universitet hänvisar till både den äldre 

och nyare versionen, Uppsala hänvisar till den äldre och Göteborg till den nyare. Utöver dessa 

övergripande historiehandböcker hänvisar samtliga universitet dessutom till annan 

sekundärlitteratur om enskilda verk, epoker, genrer eller författarskap. Störst vikt kommer 

följaktligen att läggas på Olsson och Algulins två verk, samt Nordisk kvinnolitteraturhistoria

vid analysen med Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien. Dock kommer utstick att göras till 

Lönnroth och Delblanc, men också annan sekundärlitteratur, vid behov, då det är 

litteraturvetenskapen och inte Olsson och Algulin som står som motpol i jämförelsen med 

gymnasiets litteraturhistorier. En kortare jämförelse med den något äldre historiehandboken 

Epoker och diktare kommer också att göras, då den under lång tid använts som 

historiehandbok innan ovan nämnda verk.

Det finns en mängd antologier som brukas i mer eller mindre utsträckning på universitet 

och högskolor. Vissa av dessa har inriktningar som till exempel dramatik, lyrik, vissa epoker 

eller liknande, medan andra har ett bredare spektrum och är mer allmänna. En antologiserie 

som har ett bredare spektrum, och som används av många universitet och högskolor i Sverige 

är Litteraturens klassiker i urval och översättning. En annan mycket populär antologi bland 

högskolor och universitet som också har denna mer allmänna inriktning på texturval är Texter 

från Sapfo till Strindberg. När det kommer till svenska verk är det oftast Svensk litteratur som 

figurerar. Dessa antologier skiljer sig dock betydligt från antologierna för gymnasiet, då de 

förra inte alls lika ofta tar med textutdrag från olika romaner. Detta antagligen eftersom man 

förutsätter att romaner läses i sin helhet. Urvalet av gymnasiets antologier kommer därför i 

första hand att jämföras med litteraturlistor från grundkurserna på fyra universitet: Stockholm, 

Göteborg, Uppsala och Lund. Det är i litteraturlistorna som urvalet av texter i praktiken görs 

på universitetsnivå, eftersom man i många fall läser hela romaner specificerade i 

litteraturlistorna samt hänvisar till dikter, drama och annat från antologierna.
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Undersökning

Som påpekats i ovan genomförda analys av Skolverkets riktlinjer och genomgång av tidigare 

forsknings studier av litteraturundervisningen på gymnasiet tenderar skönlitterära texter att, i 

både teori och praktik, betraktas som textuella representationer av en viss epok. Läromedlen 

spelar därför antagligen, som antytts i tidigare kapitel, en stor roll i litteraturundervisningen. 

För att komma närmare vilken bild av litteraturhistorien gymnasiets läromedel ger och på 

vilket sätt man där beskriver litteratur krävs en undersökning av såväl antologier som 

litteraturhistoriska läroböcker. 

Antologier

I undersökningen av de valda antologierna kommer en genomgång av urval och 

författarkanon samt en närmare studie av texturval i den gemensamma författarkanon att 

genomföras. Detta för att försöka måla upp skillnaderna i författarkanon mellan gymnasiet 

och universitet samt undersöka hur texturvalen, textkanon, hos vissa författarskap skiljer sig 

åt mellan de båda undervisningsnivåerna. En sådan bild kommer inte att kunna bli annat än 

skissartad, då undersökningen inte är heltäckande utan snarare har begränsat såväl antalet 

antologier för gymnasiet som universitet att jämföra med. Dessutom har denna studie, då det 

kommer till textkanon, hellre inriktat sig på nerslag i ett mindre urval av författarskap än att 

försöka behandla alla författarskap. Utöver detta finns det också mycket som är problematiskt

med att uttolka kanon ur antologier. Försök att fastställa hur viktigt ett författarskap anses,

genom att räkna antalet sidor eller antalet verk, är riskabelt. Som Brink påpekar får lyriker 

ofta mindre antal sidor, eftersom dikter ofta är korta, men samtidigt tenderar också vissa 

prosaförfattare att bli underrepresenterade, då antologiutgivaren kanske förutsätter att denne 

författares verk läses i klassuppsättningar. En författare kan också få mer sidor om denne har 

en lång och skiftande produktion, vilket inte nödvändigtvis innebär att författaren värderas 

högt. Dessutom är, enligt Brink, lyrik i allmänhet starkt representerad i skolan, då en analys 

av en dikt passar väl in i lektionens tidsram och dessutom ökar antalet verk per sida i 

antologin.53 Vad som styr antologiutgivarens urval går inte heller att veta och det behöver inte 

alltid vara för att utgivaren anser detta urval vara det viktigaste eller bästa. Urvalet kan 

                                                
53 Brink, 1992, s. 193.
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mycket väl basera sig på andra faktorer, såsom att följa en viss tematisk linje, eller att belysa 

en viss del av en epok, eller för att man tror den valda texten särskilt tilltalar målgruppen, eller 

kanske bara för att dess textlängd anses passande.

Översikt

De för gymnasiet undersökta antologierna har lite olika uppbyggnad varför en kort 

genomgång är nödvändig. Läromedelspaketet Möt litteraturen har sitt litterära urval samlat i 

en fristående bok: Möt litteraturen Antologi (som för enkelhets skull endast kommer att 

benämnas Möt litteraturen i denna del). Enligt förordet innehåller antologin ”ett urval texter 

ur världslitteraturen med tonvikt på de senaste hundra åren”.54 Tittar man på 

innehållsförteckningen visar det sig dock att urvalet snarare är begränsat till västerländsk 

litteratur, då de enda författarna som kan sägas komma från andra delar av världen är Salman 

Rushdie och Yaşar Kemal. Däremot ligger tonvikten definitivt på 1900-talet då författare från 

detta sekel får ta upp ungefär halva antologin i sidantal. Möt litteraturen är i stora drag 

kronologiskt ordnad och indelad i 10 kapitel. Antologin håller sig i första hand till traditionell 

tidsbunden epokindelning men vissa mer temaliknande indelningar har också gjorts, vilket 

inte är helt oproblematiskt. Man kan till exempel fråga sig om Marcel Proust bör hamna under 

”Borgerlig och proletär diktning” eller under ”Modernismen”. Då författare finns står denna 

som rubrik med födelse och död i parentes under namnet. Därefter skrivs titeln på verket ut. 

Är det ett utdrag så påpekas detta explicit och ofta framförs dessutom en kort introduktion till 

handlingen. Utöver detta och några få ordförklaringar samt enstaka bilder lämnas läsaren 

ensam med texten och inga instuderingsfrågor följer på texten. Istället finner man ett kapitel i 

slutet av antologin med frågor, uppgifter och lästips på texterna, ordnade efter olika teman. 

Även Den levande litteraturen har sitt litterära urval samlat i en fristående bok: Levande 

texter. Denna antologi menar sig innehålla ”ett urval litterära texter”, i vilket man också här, 

förutom enstaka undantag, menar ett västerländskt urval litterära texter. 55 De tre författare 

som kan kallas icke-västerländska är Yaşar Kemal, Gabriel Garcia Marquez och eventuellt 

V.S. Naipaul. Tonvikten av urvalet ligger på 1800-talet och 1900-talet, vilka får ungefär 150 

sidor respektive 170 sidor av totalt cirka 490 sidor i antologin. Urvalet i Levande texter är 

indelat i 11 kapitel, där nästan alla kapitel är tidsrelaterade och till stor del vedertagna epoker. 

Kapitlet ”Manligt, kvinnligt, jämlikt” är ett undantag, där Ernest Hemingway, Moa 
                                                
54 Bengt Brodow & Ingrid Nettervik, Möt Litteraturen. Antologi (Malmö 1999), s. 3. 
55 Ulf Jansson, Levande texter. Antologi för litteraturläsning och temastudier, 2. bearb. uppl. (Stockholm 2004), 
s. 3. 
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Martinsson och Karin Boye placeras. Varför dessa författare inte kan placeras under kapitlet 

”Omvälvningarnas decennier”, som rör sig mellan 1900-talets början ända fram till Ekelöfs 

dikt från 1945, går att diskutera. Under kapitlet ”Manligt, kvinnligt, jämlikt” finner man även 

en fördjupning som kallas ”Den folkliga prosan – en unik svensk litteratur” och som 

antagligen också fungerar som rubrik till de tre författarna Vilhelm Moberg, Ivar Lo-

Johansson och Harry Martinsson, vilka är placerade därefter. 

Liksom i fallet med Möt litteraturen fungerar författarnamnet som rubrik och efterföljs av 

dennes födelse och död inom parentes. Därefter presenteras författaren och dennes 

författarskap kort för att sedan återge verket. Det markeras inte explicit om verket är ett 

utdrag eller inte, annat än att en kort introduktion ges och/eller att en underrubrik sätts ut. I 

vissa fall blir det tydligt att det rör sig om ett utdrag, som i fallet med Don Quijote som både 

får underrubrik (”Väderkvarnarna”) samt en introduktion till textens början.56 I andra fall blir 

det dock otydligt, som i fallet med Stiernhielms Herkules, då en introduktion ges men texten 

börjar från verkets början.57 Underrubrikerna är, som i fallet med Don Quijote, många gånger 

Levande texters egna rubriker. Antologin är fylld av ordförklaringar och varje text avslutas 

med en mängd instuderingsfrågor, uppdelade i två kategorier: ”A. Vad står det?” och ”B. 

Tänk vidare”. A-frågorna ska enligt förordet ”hjälpa till med närläsning i texten” och B-

frågorna ”inbjuder till reflektion över texternas innebörd”.58 I slutet finns dessutom ett kapitel 

där temastudier möjliggörs genom att placera in författarskap från olika epoker i ett 

gemensamt tema.

Ekengrens svenska har ett annat upplägg än de tidigare två. Här har man valt att blanda in 

antologin direkt i läroböckerna, vilket leder till att man får två läroböcker fyllda med urval 

från litterära texter. I förordet till Ekengrens svenska 1 menar författarna att de ”har strävat 

efter att ge eleverna exempel på välkända och representativa texter ur västerlandets litteratur, 

texter som är viktiga att få lära känna för alla elever”.59 Antologin håller sig också tydligt till 

västerländsk kanon.60 I förordet på Ekengrens svenska 2 är ”ur västerlandets litteratur” 

borttaget, men man finner egentligen endast en text som kan kallas icke-västerländsk, skriven 

av Gabriel Garcia Márquez, varför det i stora drag även här är västerländsk kanon som 

                                                
56 Ibid., s. 90.
57 Ibid., s. 114.
58 Ibid., s. 3.
59 Hans-Eric Ekengren & Brita Lorentzson-Ekengren, Ekengrens svenska. Litteraturbok 1 (Stockholm 2002), s. 
3. 
60 Med antologi menas här, och i fortsättningen, texturvalet i den kombinerade antologi och litteraturhistoriska 
läroboken.
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återges.61 Tonvikten ligger tydligast på 1900-talet, som får mer än 300 sidor av sammanlagt 

cirka 470 sidor. Urvalet i de båda böckerna är uppdelat i sammanlagt 14 kapitel, vilka i 

allmänhet följer en tydlig kronologisk indelning i förhållandevis vedertagna epoker. Vid två 

tillfällen går man ifrån kronologin till fördel för en nationell respektive internationell 

uppdelning av författarskap.62 Det första kapitlet, ”Myter”, och det sista kapitlet, ”Poesin 

lever!”, är de enda två kapitel som följer en genre, dock utan större påverkningar på 

kronologin, då myterna rör äldre skapelsemyter och Gilgamesheposet, och all lyrik i ”Poesin 

lever!” är hämtad från 1900-talet. 

I Ekengrens svenska beskrivs först författarskap och verk genom läroböckernas 

litteraturhistoriska del, och därefter presenteras ett litterärt urval från detta författarskap. 

Presentationen av författaren blir därför förhållandevis större och mer djuplodande än i de

andra antologierna och många gånger har man som läsare redan fått ett referat av handlingen i 

verket som i urval sedan återges. Detta leder antagligen till att det blir förhållandevis tydligt 

om texten är ett utdrag eller inte, trots att detta inte markeras lika uttryckligt som i Möt 

litteraturen. Ekengrens svenska har valt att sätta verkets kapitelrubrik, om sådan finns, som 

rubrik inom citationstecken följt av verkets titel i mindre typsnitt under. I de fall som verket 

inte har kapitelrubrik sätter man istället verkets titel som rubrik inom citationstecken. Man 

undviker alltså att kursivera titeln, vilket visserligen inte skapar några större problem men 

som dock innebär att man utan egentlig orsak avstår från möjligheten att lära eleven en 

tämligen vedertagen notapparat. Texterna i antologin följs av några ordförklaringar vid behov, 

samt ett antal instuderingsfrågor som man uppmanas samtala kring. Samtalsfrågorna är enligt 

förordet ”enbart tänkta som stöd och stimulans i arbetet med texterna”.63 Utöver dessa finns 

det efter varje epokavsnitt ytterligare uppgifter som antingen är rena skrivuppgifter eller mer 

djuplodande undersökningsuppgifter som alla utgår från texterna.

Liksom i Ekengrens svenska har man i Svenska spår 2 valt att kombinera antologi och 

litteraturhistorisk lärobok. Svenska spår 2 har sin utgångspunkt i s.k. processinriktade 

metoder, ”där arbetsprocessen värderas lika mycket som produkten”, varför upplägget på 

många sätt skiljer sig från alla de tidigare behandlade läromedelspaketen.64 I förordet kan man 

läsa: 

                                                
61 Se Hans-Eric Ekengren & Brita Lorentzson-Ekengren, Ekengrens svenska. Litteraturbok 2 (Stockholm 2003), 
s. 3. 
62 ”Den nordiska medeltiden” respektive ”Den europeiska medeltiden” samt ”1900-talet – förändringens tid” 
respektive ”Svenskt 1900-tal”.
63 Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 2002, s. 3.
64 Ahlenius & Leibig, s. 3. 
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Vi har låtit samlingsbegreppen Rötter, Barndom, Längtan och Protest styra texturvalet. Många klassiker 
återfinns där och den som så önskar kan lätt komplettera med sina favoritförfattare.65

Styrande för texturvalet blir alltså dessa fyra samlingsbegrepp, som också representerar olika 

tider. Konsekvensen blir att de litterära epokerna bantas ner och förenklas till att passa in 

under dessa mycket generaliserade begrepp. En bred och komplex epok som exempelvis 

Romantiken får här endast representeras av Lord Byron, John Keats, Erik Johan Stagnelius 

och Percy Bysshe Shelley. Samtidigt bör man dock påpeka att denna tydliga tolkning av 

litteraturhistorien skulle kunna visa på en medvetenhet om omöjligheten att vara heltäckande. 

De andra undersökta antologierna menar sig inte heller vara heltäckande, men man påpekar 

inte heller lika tydligt vad som varit styrande i urvalet. Ekengrens svenska påpekar 

visserligen, enligt citatet ovan, att man valt texter som är ”välkända” och ”representativa” och 

som ”är viktiga att få lära känna för alla elever”. Men detta visar snarare på en omedvetenhet 

om flera års kanondebatt, eftersom man här knappast verkar ha reflekterat kring vad som bör 

anses som representativt och viktigt, och vem som har rätt att bestämma detta. Tonvikten i 

urvalet hos Svenska spår 2 kan sägas ligga på de senaste tre århundradena, då dessa 

tillsammans utgör lite mer än två tredjedelar av boken i sidantal. 

Trots att upplägget följer de fyra övergripande samlingsbegreppen är ändå texterna 

kronologiskt ordnade, dock med vissa inslag av texter från senare 1900-tal. Varje text i 

Svenska spår 2 föranleds av en presentation av författare och författarskap, men trots att detta 

är en kombinerad litteraturhistorisk lärobok och antologi, har den i detta hänseende större 

likheter med den fristående antologin Levande texter, som också har korta presentationer av 

författarna, än med den kombinerade antologin och läroboken Ekengrens svenska, som har en 

betydligt fylligare genomgång av varje författarskap. När en text återges står här verkets titel 

som rubrik, följt av en kort introduktion och, om så finns, verkets kapitelrubrik. Dessutom 

avslutas varje text med att explicit nämna varifrån texten är tagen, exempelvis: ”Ur Candide, 

1759”.66 Texterna avslutas med några uppgifter som kan röra faktaförståelse, närstudium, 

funderingar, diskussioner eller eget skapande, alla med utgångspunkt från texten.

Gemensamt för de undersökta antologierna är den allmänt kronologiska ordningen och 

tonvikten på senare litteratur, i synnerhet 1900-tal. Urvalet är i stort sett helt baserat på 

västerländsk litteratur. De få undantag som finns är sammantaget Salman Rushdie, Yaşar 

Kemal, Gabriel Garcia Márquez och V.S. Naipaul. Det bör påpekas att dessa författare är föga 

                                                
65 Ibid.
66 Ibid., s. 129.
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förvånande att finna i västerländsk kanon och svenska läromedel.67 Indelningar i kronologiskt 

ordnade epoker är vanligt hos antologierna, men det händer att delar baserade på tema eller 

genre bryter kronologin. I vissa fall blir detta problematiskt, i synnerhet i Möt litteraturen där 

man blandar in egenproducerade tematiska delar tillsammans med vedertagna 

litteraturhistoriska epoker. Vad det får för konsekvenser av att texterna får stå själva i 

fristående antologier respektive vara direkt inbäddade i den litteraturhistoriska läroboken är 

svårt att utröna. Däremot blir det tydligt vad det innebär att, som i Svenska spår 2, kombinera 

en litteraturhistorisk lärobok och antologi på knappt 300 sidor. Antalet texter skiljer sig tydligt 

gentemot antalet i de andra tre undersökta antologierna. Då Svenska spår 2 har ungefär 60 

textutdrag så har Möt litteraturen cirka 100, Ekengrens svenska drygt 130 och Levande texter 

uppemot 170. Bara Möt litteraturen Antologi är på mer än 300 sidor, alltså större än hela 

Svenska spår 2, och antologin Levande texter är ungefär 500 sidor. Detta märks också då man 

tittar på den gemensamma kanon som antologierna ger upphov till. 

Den gemensamma kanon består av sammanlagt 12 författarskap.68 Dessa författarskap 

finns representerade i samtliga fyra undersökta antologier. Om man tittar på författarskap som

endast finns representerade i tre av fyra undersökta antologier finner man istället 31

författarskap.69 I 23 fall av 31, alltså i 74 % av fallen, är det då Svenska spår 2 som saknar 

detta författarskap.70 Tillsammans finns det totalt utdrag från mer än 280 olika författarskap i 

de fyra undersökta antologierna, och av dessa är det alltså endast 12 författarskap (4 %) som 

är gemensamma. De gemensamma författarskapen för samtliga fyra undersökta antologier är: 

Shakespeare, Molière, Defoe, Voltaire, Goethe, Bellman, Lenngren, Stagnelius, Zola, 

Strindberg, Boye och texter från den poetiska Eddan. Den poetiska Eddan är en samling 

fornnordiska texter, och är således inte skrivet av en och samma författare. Men det får här för 

enkelhetens skull räknas som ett ’författarskap’ i sig. Fyra specifika verk bland 

författarskapen, Shakespeares Hamlet, Defoes Robinson Crusoe, Voltaires Candide och den 

poetiska Eddans Hávamál, finns representerade i samtliga undersökta antologier. Tittar man

                                                
67 Rushdie och Naipaul skriver på engelska. Márquez och Naipaul har båda fått nobelpriset i litteratur och 
Rushdie har fått Booker-priset, blivit adlad och har en professur i USA. Kemal har fått Stig Dagermanpriset, har 
översatts till både engelska och svenska, har länge varit kandidat till nobelpriset och har dessutom bott i Sverige 
under en viss tid.
68 Se Bilagor, Tabell 3.
69 Se Bilagor, Tabell 4. Observera att tabellen utgår från verk i första hand, och författarskap i andra hand. Därav 
32 författarskap och inte 35, då 3 författarskap redan finns representerade i Tabell 3. 
70 I sex fall är det Ekengrens svenska och i ett fall var är det Möt litteraturen respektive Levande texter som 
saknar författarskapet.
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på endast tre av fyra antologier finner man sammanlagt 18 fall där de 35 gemensamma 

författarna också har gemensamma verk representerade.71

Textkanon hos 12 olika författarskap

Nedan kommer urvalet av texter, eller textkanon, hos de 12 gemensamma författarskapen att 

studeras närmare. Författarskapens textkanon kan beskrivas som ’starka’ eller ’svaga’ och 

som ’breda’ eller ’smala’. Om ett författarskap har en ’stark’ textkanon så har många 

antologier valt samma texter och har ett författarskap en ’svag’ textkanon så har antologierna 

valt vitt skilda texter. Om ett författarskap har en ’bred’ textkanon så finner man sammantaget 

många olika texter av samma författare i de fyra antologierna och har ett författarskap en 

’smal’ textkanon så finner man få olika titlar representerade. De kommer att jämföras med 

litteraturlistor från grundkurser i fyra stora svenska universitet: Göteborg, Lund, Stockholm 

och Uppsala.72

Textkanon ur den poetiska Eddan kan benämnas som ’stark’ och ’smal’ i de undersökta 

antologierna, då samtliga antologier har med utdrag ur Hávamál och tre av fyra har med

utdrag ur Völuspá, men inget utöver detta.73 Samtliga undersökta universitet listar Hávamál, 

Völuspá och Trymskvida. Dessutom nämns även Gudrunarkvida explicit på två universitet 

och Atlakvida i ett. Dessa kväden tas alltså inte med alls i de undersökta antologierna. 

Dessutom är, inte helt orimligt, utdragen ur Hávamál och Völuspá väsentligt kortare bland de 

undersökta antologierna från gymnasiet än de som används på universitetsnivå. Utdragen kan 

i stort beskrivas som begränsade till de levnadsregler som man kanske främst också brukar 

förknippa med Hávamál, och alltså inte de mer mytologiska delar som återger Odins egna 

berättelser om exempelvis hur han lyckades komma åt skaldemjödet hos jättarna. Även bland 

dessa levnadsregler finner man dock en gemensam textkanon. I samtliga undersökta 

antologier finner man strofen: ”Fä dör, fränder dö, själv dör du likaledes. Ett vet jag som 

aldrig dör: dom över död man.” Två strofer finns representerade i alla antologier utom en. 
                                                
71 Se Bilagor, Tabell 4.
72 Se ”Litteraturlista för LV1110, Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 hp”, Göteborgs universitet, 
Litteraturvetenskapliga institutionen, 
http://hum.gu.se/institutioner/litteraturvetenskap/litteraturvetenskap/grundutbildning/kursplaner/, 08-08-07.
”LIVA01, Litteraturvetenskap: Grundkurs”, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, 
http://www.sol.lu.se/litteraturvetenskap/utbildning/kurs.html?courseid=4103, 08-08-07.
”Litteraturvetenskap I”, Stockholms universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 
ftp://ftp.littvet.su.se/pub/littvet/Litteratur/LittlistaGNI.pdf, 08-08-07.
”Litteraturvetenskap A”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 
http://www.littvet.uu.se/littvet%20A.html, 08-08-07. 
73 Alla utom Möt litteraturen har med delar från både Völuspá och Hávamál, Möt litteraturen har endast delar 
från Hávamál.
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Den ena av dessa strofer lyder: ”Ej är så gott, som gott man säger, öl för mänskors ätt; ju mer 

du dricker, dess mindre vet du, vart ditt vett tar vägen.” Den andra strofen lyder: ”Lång 

omväg till ovän är, fast hans gård vid vägen vore; men till god vän är vägen gen, vore han än 

fjärran faren.” Antalet strofer i de undersökta antologierna varierar. Levande texter har hela 20 

strofer, Möt litteraturen har 11 strofer, Ekengrens svenska har 6 strofer och Svenska spår 2 

har endast 5 strofer. Än större skillnad på antalet strofer är det i utdragen av Völuspá. Levande 

texter har där 19 strofer representerade medan Ekengrens svenska endast har 5 strofer och 

Svenska spår 2 blott 3 strofer, med berättande text inskjuten emellan stroferna för att beskriva 

handlingen. Möt litteraturen har inte med Völuspá alls, och det finns en tydlig tendens att 

lägga större vikt vid Hávamál, som i stort kan sägas vara mer jordbunden och 

vardagsförnuftig än Völuspás stora skapelsemyter och beskrivningar av världens undergång.

Av Shakespeares texter förekommer Hamlet, Romeo och Julia, Stormen, Eternal summer

och En midsommarnattsdröm. De tre sistnämnda verken förekommer i endast en antologi 

vardera. Svenska spår 2 har ett litet stycke ur Stormen samt hela Eternal summer, både på 

engelska och i svensk översättning vid sidan om.74 Möt litteraturen har en del ur En 

midsommarnattsdröm, där Puck berättar om hur Pyramus förvandlats till åsna och hur Titania 

vaknar upp och blir förälskad i denne.75 Två antologier (Ekengrens svenska och Svenska spår 

2) har utdrag ur Romeo och Julia och båda två utdragen kommer från den berömda scenen 

under Julias balkong. I Svenska spår 2 är utdraget dock kortare, den slutar mitt i Romeo och 

Julias dialog, än i Ekengrens svenska, som slutar då Julia avbryts av rop inifrån huset.76 I

Ekengrens svenskas utdrag finner man också, utan förvarning, att en del, uttalad av Julia,

försvunnit.77 Samtliga fyra antologier har ett textutdrag ur Hamlet, och samtliga utdrag 

innefattar Hamlets monolog i tredje akten, scen 1: ”Att vara eller icke vara”. Svenska spår 2 

och Ekengrens svenska har begränsat utdragen till endast Hamlets monolog och slutar således 

då Ophelia närmar sig scenen.78 Möt litteraturen slutar vid Hamlets sista ord för scenen: ”I 

kloster! Gå; och det fort! Farväl.”79 Levande litteratur låter texten fortsätta och därmed också 

innefatta Ofelias, Polonius och Kungens tolkningar av Hamlets agerande. Dessutom har 

Levande litteratur ännu ett textutdrag, från tredje akten, scen 4, då Hamlet pratar med 

                                                
74 Ahlenius & Leibig, s. 56 ff. 
75 Brodow & Nettervik, 1999, s. 50 f. 
76 Se Ahlenius & Leibig, s. 52 samt Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 2002, s. 228.
77 Textpassagen som saknas lyder: ”O Romeo Romeo varför är du Romeo?/ Förneka din familj, välj bort ditt 
namn./ Eller svär bara att du älskar mig/ Så är jag inte mer en Capulet.” 
Se William Shakespeare, Romeo och Juliet, sv. övers. Göran O. Eriksson (Stockholm 1983), s. 44.
78 Se Ahlenius & Leibig, s. 55 samt Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 2002, s. 220.
79 Brodow & Nettervik, 1999, s. 50.
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Drottningen samt dödar Polonius, vilken återges i sin helhet.80 Bland de fyra undersökta 

antologierna blir tyngdpunkten på Shakespeares tragedier tydlig, och man ser dessutom en 

fokusering på de kanske mest berömda passagerna. Shakespeares textkanon i de undersökta 

antologierna är således ’stark’ och förhållandevis ’smal’. I universitetens litteraturlistor är 

perspektivet bredare. På Uppsala Universitet ska tre tragedier läsas, däribland Hamlet, samt 

två komedier och några sonetter. Stockholms Universitet vill att man läser en komedi (The 

Mercant of Venice), ett sagospel (A Midsummer Night’s Dream eller The Tempest) och en 

tragedi. I Göteborgs Universitets litteraturlista finner man Hamlet, Macbeth och A 

Midsummer Night’s Dream. Lunds Universitet har Hamlet som obligatorisk läsning, då man 

också ser på olika teaterföreställningar av pjäsen, och därefter kan man läsa antingen Hamlet, 

Macbeth eller A Midsummer Night’s Dream och sonetter av Shakespeare, beroende på vilka 

temakurser man väljer. Såväl tragedier som komedier eller sagospel, samt i flera fall 

Shakespeares sonetter, läses alltså på universitetsnivå. Förutom att dessa läses i sin helhet har 

man alltså en tydligare breddning på Shakespeares verk än i de fyra undersökta antologierna 

från gymnasiet.

Moliéres författarskap representeras av sammantaget tre texter: Tartuffe (Levande texter

och Möt litteraturen), Don Juan (Svenska spår 2) och Den girige (Ekengrens svenska). Det 

utdrag av Don Juan man finner i Svenska spår 2 är endast ett stycke långt och citerar Don 

Juans tal till sin betjänt Sganarelle om hyckleri.81 Utdraget av Den Girige i Ekengrens svenska

är däremot på hela 11 sidor och återger scen 2 då Harpagon talar om giftermål med sina två 

barn.82 Båda utdragen från Tartuffe återger Elmires avslöjande av Tartuffes bedrägeri. Möt 

litteraturen väljer att börja från scen 5, fjärde akten, och Levande texter från scen 6. Av någon 

anledning har dock Levande texter valt att utesluta en passage av Elmire, där hon låtsas foga 

sig och göra Tartuffe till viljes.83 Man kan fråga sig varför, då passagens textlängd knappast 

berättigar att den utesluts av utrymmesskäl. Man finner dessutom en förklaring mitt i texten i 

form av en parentes, vilket riskerar att tolkas som en del av den skönlitterära texten.84

Moliéres textkanon i de fyra antologierna följer i stort universitetens textkanon, även om 

Tartuffe kanske kunde ha varit tydligare representerad, enär de fyra undersökta universitetens 

litteraturlistor alla innefattar Tartuffe. Stockholm och Göteborg erbjuder dock möjligheten att 

                                                
80 Jansson, Levande texter, ss. 94-103.
81 Ahlenius & Leibig, s. 61.
82 Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 2002, ss. 244-256.
83 Jansson, Levande texter, s. 109.
84 ”(Det är en samvetslös skurk som talar)”, Jansson, Levande texter, s. 109.
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läsa Misantropen, och Lund Den girige, istället för Tartuffe medan Uppsala vill att man läser 

såväl Tartuffe som De löjliga preciöserna. 

En tydligt ’stark’ och ’smal’ textkanon finner man, kanske föga förvånande, i Defoes 

författarskap. Det enda verket som representeras är Robinson Crusoe och detta representeras i 

samtliga undersökta antologier. Möt litteraturens utdrag återger när Robinson, under sitt 

tredje år på ön, börjar baka bröd och Ekengrens svenska citerar ett längre förlopp av 

Robinsons förhållande till kannibalerna, som börjar besöka ön, med ett antal uteslutningar. I 

Levande texters utdrag återges Robinsons första upprättande av en bostad på ön samt en 

beskrivning av redskap, med mera. Här uppkommer också en reflektion av Robinson kring sin 

belägenhet och en inre diskussion mellan ”försynen” och ”förnuftet”, vilket också är den del 

som återges i Svenska spår 2. Värt att notera är att ingen antologi har något utdrag från när 

Fredag kommit in i romanen. Antalet sidor Robinson Crusoe får i antologierna spänner sig 

från 1 sida i Svenska spår 2 till sammanlagt 8 sidor text i Ekengrens svenska. Intressant här är 

att man i universitetens litteraturlistor endast finner Defoe och Robinson Crusoe i en temakurs 

på Lunds universitet. Annars är detta författarskap inget som de undersökta universiteten 

verkar behandla i sina grundkurser. Här skiljer sig alltså kanon avsevärt mellan de undersökta 

antologierna och universitetens litteraturlistor, kring vilket man endast kan spekulera om 

varför. Kanske blir Defoes nästintill facklitteraturmässiga stil ett enkelt exempel om man i 

gymnasiet vill beskriva upplysningen som en epok indränkt i förnuft? Eller också kanske 

verket har, med sina mängder av förenklade barnbokseditioner, snarare skapat sig en plats i 

barn- och ungdomslitteraturkurser än i de redan till brädden fyllda grundkurserna?

Ännu en tydligt ’stark’ och ’smal’ kanon finner man hos Voltaire, där samtliga undersökta 

antologier har ett utdrag från Candide. Det första kapitlet i romanen, då Candide jagas ut i 

världen, finns representerat i Svenska spår 2 och Levande texter. Den senare antologin har 

även med skildringen av bulgarernas krig från kapitel 2 i romanen. Början av kapitel 2, ända 

fram till skildringen av bulgarernas krig, finns att läsa i Möt litteraturen. Ekengrens svenska 

har däremot valt ett kapitel längre fram (kapitel 5), där Candide lider skeppsbrott och stiger 

iland samtidigt som en jordbävning tar vid. Denna ’starka’ och ’smala’ textkanon av Voltaire 

finner man också på universitetsnivå, där Candide läses i sin helhet i samtliga undersökta 

universitet.

Av Bellmans texter förekommer Epistel nr 2, 9, 23, 30, 35, 71, 72, 80 och 81 samt

Vaggvisa för min son Carl den 18 augusti 1787. Det kan således sägas vara en ’bred’

textkanon i de fyra antologierna. Visserligen bör man ha i åtanke att det rör sig om kortare 

visor, och inga långa kapitel, men trots detta finner man att sidantalet är förhållandevis stort. 
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Svenska spår 2, som hade 1 sida vigd åt Robinson Crusoe, har utdrag från Bellman på 

närmare 4 sidor och Levande texter, som hade 6 sidor ägnat åt Defoes verk, har uppemot 12 

sidor av Bellmans epistlar. Det är dock relativt ojämnt fördelat i antal verk. Levande texter har 

sammanlagt 6 verk och Ekengrens svenska har 4 verk, medan Möt litteraturen och Svenska 

spår 2 endast har 2 verk vardera. Starkast textkanon finner man hos Epistel nr 23, som

återfinns i 3 av 4 antologier och som återger en monolog av Fredman, liggandes utanför 

krogen Kryp-in i väntan på att den ska öppnas.85 De universitet som explicit listar vilka verk 

av Bellman som skall läsas (Stockholm och Lund) riktar uppmärksamheten på Epistel nr 23, 

25, 30, 48, 72, 79, 80, 81 och 82, Sång nr 6, 21, 31, 32, 41 och 64, Vaggvisa för auctors 

yngsta son Charles den 8 Augusti 1787 samt Lefwerne. Antalet epistlar är detsamma på dessa 

två universitet som på de fyra undersökta antologierna och även valet av epistlar liknar 

varandra. Men universiteten har en bredare textkanon, då man också har med texter från 

Fredmans sånger och, i Lund, även texten Lefwerne. 

Lenngrens textkanon kan sägas vara både ’stark’ och ’smal’, med ”Pojkarne” representerad 

i tre av fyra antologier. Utöver denna dikt finns också ”Portraiterne”, ”Några ord til min k. 

dotter, i fall jag hade någon” samt ”Den mödosamma världen” representerade vid ett tillfälle 

vardera. Tre antologier har två dikter från författaren och en antologi, Möt litteraturen, har 

endast en dikt. Denna textkanon verkar ligga i linje med de litteraturvetenskapliga 

grundkurserna. I Uppsala ska man läsa ”några dikter”, vilket kan jämföras med ”ett tjugotal 

dikter” i Bellmans fall, och i de två universitet som explicit listar vilka verk man ska läsa 

(Lund och Stockholm) når antalet dikter aldrig över fyra stycken. De verk som nämns är 

”Portraiterne”, ”Pojkarne”, ”Några ord til min k. dotter i fall jag hade någon” på båda 

universiteten, samt ”Epigram” eller ”Grefvinnans besök” i Lund och ”Et sätt at göra 

Herdaqväden” i Stockholm. Även valet av dikter av de undersökta antologierna i gymnasiet 

kan sägas likna universitetets urval, med undantag av Möt litteraturen som har valt endast en 

dikt, ”Den mödosamma världen”, som inte nämns explicit av något universitet.

Textkanon hos Goethe kan sägas vara ’smal’ och ’stark’ i de undersökta antologierna på 

gymnasiet. Det enda prosaverk som framförs är Den unge Werthers lidanden, från vilket

utdrag presenteras i tre av fyra antologier. Utöver denna roman finner man sammanlagt tre

dikter av Goethe i de undersökta antologierna: ”Älvkungen” (Svenska spår 2), ”Vildros” 

(Ekengrens svenska och Levande texter) och ”Vandrarens nattsång” (Levande texter). Svenska 

spår 2 har endast dikten ”Älvkungen” och Möt litteraturen har endast ett utdrag från Den 

                                                
85 Episteln finns representerad i Möt litteraturen, Levande texter och Svenska spår 2. 



36

unge Werthers lidanden. De undersökta universitetens litteraturlistor visar på en ’stark’ men 

också en desto mer ’bred’ textkanon. Både Den unge Werthers lidanden och Faust finner man 

i samtliga undersökta universitet, och dessutom finner man, förutom i Göteborgs universitet, 

en större mängd lyrik.86 Faust I har en tydligt ’stark’ ställning i universitetens urval, men får i 

de undersökta antologierna på gymnasiet helt stå pass för Den unge Werthers lidanden. Värt 

att notera är att denna senare nämnda roman är från Goethes tidiga ’Sturm und Drag’-period,

som kan sägas sluta 1775, då Goethe flyttar till Weimar och blir ämbetsman och adlad 

hovman, medan Faust I avslutades 1808. Även ”Vildros”, som finns i såväl Ekengrens 

svenska som Levande texter, är från denna tidigare period, och ”Älvkungen” och ”Vandrarens 

nattsång” är från tidigt 1780-tal. Goethes författarskap sträcker sig ända in på 1830-talet och 

det är därför tydligt att författarens textkanon i de undersökta antologierna från gymnasiet 

begränsar sig till de tidigare verken. Detta är värt att påpeka då Goethe som författare 

genomgår olika stadier. Levande texter har dock valt att påpeka Goethes egenskap av att som 

ung ha varit ”en känslosam revoltör och bildstormare” och som äldre blivit ”den upplyste 

resonören och en symbol för traditionen från den klassiska litteraturen”.87 Något liknande 

nämns dock inte hos de andra antologierna.

I framställningen av Den unge Werthers lidanden väljer två av antologierna, Möt 

litteraturen och Levande texter, att framföra flera små textavsnitt från skilda ställen i boken. 

Båda antologierna visar på en linje från en lyckligt förälskad Werther till densammes 

förtvivlade kärlek och båda antologierna avslutar med ett utdrag från romanens sista 

dramatiska scen mellan Werther och Lotte. Möt litteraturen har denna linje utmålad med två 

brev (”13 juli” och ”12 december”) samt den avslutande scenen.88 Mellan varje textdel finns 

korta förklaringar av handlingen och man avslutar med att kort berätta hur Werther 

avslutningsvis tar sitt liv. Levande texter har istället fyra brev (”16 juli”, ”18 augusti”, ”21 

augusti” och ”5 september”) samt den avslutande scenen.89 Brevet från 16 juli liknar i stor 

utsträckning brevet från 13 juli, som i stort visar på Werthers lyckliga förälskelse i Lotte. 

Både Levande texter och Möt litteraturen har, med vissa förkortningar, med brevet från 12 

december, som beskriver Werthers förtvivlade betraktelser över ett töväders översvämningar. 

Levande texter har dock råkat kalla detta brev för 5 september och den avslutande scenen för 

                                                
86 Stockholm har 7 dikter, ”Heidenröslein”, ”Prometheus”, ”Ganymed”, ”Ein Gleiches”, ”Das Göttliche”, 
”Erlkönig”, ”Selige Sehnsucht” och ”Kennst du das Land” ur Wilhem Meister samt akt 5 från Faust II. Lund har 
tre texter: ”Harzresa om vintern”, ”Salig längtan” ur Väst-Östliga Divan, ”Prometheus” samt ”Låt mig gråta”. 
Uppsala specificerar inte närmare vilka dikter som skall läsas.
87 Jansson, Levande texter, s. 169.
88 Brodow & Nettervik, 1999, s. 67 ff.
89 Jansson, Levande texter, s. 169 ff.



37

12 december. Emellan dessa brev har alltså Levande texter också ett brev från 18 augusti, som 

man menar visar på Werthers förändrade upplevelse av naturen, samt ett brev från 21 augusti, 

där Werthers förtvivlan tydligt åskådliggörs. Även i Levande texter finner man korta 

förklaringar av handlingen samt att Werther i slutet tar sitt liv. Här uppmärksammar man 

dessutom läsaren när brevformen övergår till berättarform och förklarar vem som agerar 

berättare i romanens slut, vilket helt utelämnas av Möt litteraturen. I Ekengrens svenska väljer

man istället att kort beskriva romanens handling och därefter återge det sista Werther skriver 

(”Efter elva”), samt berättarens redogörelse för Werthers död och dess efterverkningar.

Stagnelius textkanon är förhållandevis ’svag’ och ’smal’ i de undersökta antologierna för

gymnasiet. Tre dikter, ”Till förruttnelsen”, ”Näcken” och ”Amanda”, finns representerade i 

två antologier vardera och två dikter, ”Vän, i förödelsens stund” och ”Allt sen människor 

först”, finns representerade i en antologi vardera. Levande litteratur har tre dikter, Möt 

litteraturen och Ekengrens svenska har två dikter och Svenska spår 2 har en dikt av 

författaren. Jämför man med universitetets textkanon så finner man många likheter. Fyra

dikter, av de totalt 11 olika dikter som explicit listas av universiteten, återfinns i de undersökta 

antologierna. Dessa fyra dikter finns representerade hos båda de universitet som uttryckligt 

listar vilka dikter som skall läsas (Stockholm och Lund). En av antologiernas dikter, ”Allt sen 

människor först”, nämns inte hos något universitet.

Zolas författarskap representeras av två texter i de undersökta antologierna: Thérèse 

Raquin i två antologier (Möt litteraturen och Ekengrens svenska) och Den stora gruvstrejken i 

två antologier (Svenska spår 2 och Levande texter). Författarens textkanon kan här således 

sägas vara ’smal’ och förhållandevis ’stark’, då det antingen är det ena eller det andra verket

som används. På universitetens litteraturlistor finner man också en relativt ’smal’ och ’stark’ 

textkanon av Zola, men författarskapet i sig verkar inte heller lika självklart att ta upp på 

universitetsnivå. Stockholms universitet har inte med Zola och i Uppsala får man välja en 

roman av antingen Dickens eller Zola. I Lund och Göteborg finner man Thérèse Raquin på 

litteraturlistorna, och i Göteborg även ett utdrag ur Den experimentella romanen. Varför Den 

stora gruvstrejken används mer i de undersökta antologierna än på universitetsnivå kan 

antagligen delvis bero på att man oftare läser hela verk på universiteten och att Thérèse 

Raquins dryga 200 sidor då ter sig rimligare än Den stora gruvstrejkens nära 500 sidor. Både 

Möt litteraturen och Ekengrens svenska har valt den passage i Thérèse Raquin då Camille 

mördas.90 Utdraget från Ekengrens svenska är lite kortare, men de slutar båda med samma

                                                
90 Brodow & Nettervik, 1999, s. 105 ff. samt Ekengren & Lorentzson-Ekengren, Ekengrens svenska. 
Litteraturbok 2 (Stockholm 2003), s. 47 ff.
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dräpande mening: ”Det blev roddarna som fick äta upp Camilles middag.”91 Levande texter 

och Svenska spår 2 har valt olika passager från Den stora gruvstrejken. I Svenska spår 2 

återges en episod då butiksägaren Maigrat dör och vanhedras, och i Levande texter återges 

beskrivningen av Etiennes första gång nere i gruvan.

Strindbergs författarskap är ett av få som i de undersökta antologierna med tydlighet kan 

sägas ha en ’bred’ textkanon. Ekengrens svenska har utdrag ur 8 olika verk och Levande 

texter har utdrag ur 7 olika verk. Svenska spår 2 har också utdrag ur 7 olika verk om man 

räknar varje utdrag ur Strindbergs brev och Möt litteraturen har utdrag från 3 verk; en dikt, ett 

drama och en roman.92 På universitetets litteraturlistor finner man ett ungefär lika stort antal 

olika verk, om inte snäppet mindre. Stockholm har 5 listade verk, Lund har 5, Uppsala har 6 

eller fler och Göteborg har endast 2 explicit listade, men med en hänvisning till fler texter från 

antologi enligt lärares anvisningar. Den största skillnaden ligger dock i själva urvalet. Då 

universitetet har urval med Strindbergs dramatik som stark företrädare har istället de 

undersökta antologierna från gymnasiet oftare dikter eller brev från författaren. De undersökta 

antologierna har sammanlagt 6 olika dikter och 6 olika brev representerade medan 

universitetets litteraturlistor endast nämner totalt 2 dikter explicit och inga brev.93

Sammantaget finner man 3 olika drama i de undersökta antologierna. Ett drömspel finns 

representerat i Ekengrens svenska, Fröken Julie finns i Möt litteraturen och Fadren finns i 

Levande texter. Bland universiteten finner man både Ett drömspel och Fröken Julie på 

samtliga litteraturlistor, och dessutom finns Mäster Olof, Den starkare, Till Damaskus I och 

Spöksonaten nämnda på enstaka ställen. Det finns ingen ’stark’ textkanon hos de undersökta 

antologierna när man tittar på Strindbergs dramatik eller lyrik. Däremot finns det en ’stark’ 

textkanon bland Strindbergs prosaverk, då samtliga antologier utom Svenska spår 2 har med 

utdrag från Röda rummet.94 Värt att notera är att både Möt litteraturen och Ekengrens svenska 

återger samma passage, då Arvid Falk hör fru Falk och fru Homan försöka frälsa snickaren. 

Levande texter har istället valt romanens början, från beskrivningen av Stockholm till och 

med samtalet mellan Falk och Struve.

                                                
91 Brodow & Nettervik, 1999, s. 109, och Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 2003, s. 49.
92 Det finns i Svenska spår 2 fem korta utdrag ur Strindbergs brev, som i innehållsförteckningen märks ut som 
om de vore litterära verk till antologidelen, men som vissa läsare snarare skulle betrakta som citerade stycken i 
brödtexten. Om man räknar dessa fem små stycken som en litterär del i antologin har Svenska spår 2 endast 3 
olika verk av Strindberg.
93 Ekengrens svenska har 3 dikter och 1 brev, Levande texter har 2 dikter, Svenska spår 2 har 1 dikt och 5 brev
och Möt litteraturen har 1 dikt. En dikt nämns i två olika antologier: ”Vid Avenue de Neuilly” i 
Sömngångarnätter på vakna dagar.
94 Svenska spår 2 har istället valt den självbiografiska romanen Tjänstekvinnans son, vilken tillsammans med de 
fem personliga brev som återges måste sägas ge en tydlig inriktning på Strindbergs liv och leverne, trots att 
dikten ”Esplanadsystemet” också finns med i antologins urval.
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I de undersökta antologierna finner man sammanlagt sju olika dikter av Karin Boye, varav 

endast en dikt, ”Ja visst gör det ont” återfinns i två antologier. Författarskapets textkanon är 

således ’svagt’ och förhållandevis ’smalt’, då endast Levande texter har tre dikter återgivna 

och Svenska spår 2 bara har en enstaka dikt. De universitet som explicit listar dikter att läsa 

(Stockholm och Lund) visar på en inte helt olik bild. Även här finner man sammanlagt sju 

olika dikter, varav fyra av dessa återfinns i de undersökta antologierna från gymnasiet. Dessa 

fyra gemensamma dikter kommer från antingen Härdarna (1927) eller från För trädets skull 

(1935), d.v.s. från ett förhållandevis senare skede i Boyes författarskap. Två av de tre dikter 

som återfinns i de undersökta antologierna men inte explicit på universitetens litteraturlistor 

kommer från Boyes debutsamling Moln (1922). Två av de tre dikter som inte återfinns i de 

undersökta antologierna men däremot nämns bland universiteten kommer istället från 

antingen Härdarna eller De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter, vilken utgavs 

postumt 1941. Det finns således en svag sammantagen tendens i de undersökta antologierna 

från gymnasiet att inrikta sig mer på tidigare verk av Boye, i jämförelse med universiteten 

som snarare verkar benägna att välja dikter från ett senare skede i Boyes författarskap.

Sammanfattningsvis kan man se att det i de undersökta antologierna finns väldigt få 

författarskap som fått en ’bred’ textkanon. De flesta författarskapens texturval är ’starka’ och 

’smala’, vilket innebär att endast en viss sida av författarskapen ofta åskådliggörs. I många 

fall riskerar detta att leda till en förenklad och rentav vinklad bild av författare, som t.ex. när 

Goethe endast representeras av texter från sina tidiga Sturm und drag-år eller när 

Shakespeares stora textproduktion får representeras av två tragedier: Romeo och Juliet och

Hamlet. Att texterna är nerkortade i jämförelse med universiteten kommer inte som någon 

överraskning, då man omöjligt kan läsa lika mycket textmassa under Svenska B som under en 

grundkurs på universitetsnivå, men många gånger är alltså bredden på texturvalet också 

tydligt nerbantad. Även i fall som med Bellman, där textkanon kan sägas vara förhållandevis 

’bred’, finner man ett urval med tydlig inriktning, då många epistlar finns representerade men 

inga sånger. Det enda författarskapet, förutom Bellman, som kan sägas ha en ’bred’ textkanon 

i de undersökta antologierna är Strindberg. Här har man oftast åtminstone en dikt, ett 

prosaverk och ett drama återgivet.
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Litteraturhistoriska läroböcker

I undersökningen av litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiet kommer det att göras 

nerslag i sammanlagt fyra författarskap och vissa texter. Valet av författarskap och texter är 

baserat på en enkätundersökning av vilka klassuppsättningar som används i 

litteraturundervisningen, och har redovisats ovan i ”Urvalsprinciper”. Närläsningar och 

jämförelser med litteraturhistoriska genomgångar på universitetsnivå kommer att genomföras. 

Detta för att försöka belysa hur de litteraturhistoriska läroböckerna för gymnasiet skiljer sig i 

sina beskrivningar av litteratur och författarskap gentemot deras litteraturvetenskapliga 

motsvarigheter på universitetet.

Voltaire – ”Samhällskämpen”

Den roman som enligt den gjorda undersökningen otvetydigt används i klassuppsättning av 

flest lärare är Voltaires Candide. Eller optimismen.95 Candide brukar klassas som en conte 

philosophique, en satir och som Voltaires mest betydande verk. I samtliga gymnasiets 

litteraturböcker beskrivs först personen Voltaire samt dennes liv och därefter behandlas verket 

Candide. I Olsson och Algulins litteraturhistoriska genomgång placeras Voltaires liv i en 

bredvidliggande spalt, och i brödtexten behandlar man istället endast Voltaires produktion. 

Konsekvensen blir att produktionen hamnar i centrum och att det biografiska snarare får en 

funktion av vidareläsning för den intresserade. Detta är alltså inte fallet i gymnasiets 

litteraturböcker där Voltaires liv blir, med undantag från Svenska spår 2, minst lika tungt 

vägande som hans verk. Det blir därför lika relevant att undersöka beskrivningen av 

författaren som beskrivningen av verket i sig.96

Olsson och Algulin kallar Voltaire för upplysningens centralgestalt: 

Länge var han den som mest verkade för spridandet av upplysningen och som med störst lidelse stred mot 
fördomar och politiskt och religiöst förtryck. Under de sista decennierna av hans liv framträdde 
encyklopedisterna med radikalare idéer, men Voltaire stred till sin död för sina ideal. (LHIV, s. 240)97

Efter denna relativt kraftfulla inledning fortsätter beskrivningen av Voltaires liv, dock med 

tydligt fokus på hans litterära produktion, för att sedan avslutas med orden: ”Hatad var 

                                                
95 Voltaire, Candide (Stockholm 1987). 
96 Detta förfarande gäller inte bara Voltaire utan alla analyserade författare i uppsatsen.
97 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, 4. bearb. uppl. (Stockholm 1995), s. 240. 
I fortsättningen kommer sidhänvisningarna från detta verk integreras i texten, med titeln i förkortad form, som 
ovan.
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Voltaire ända till sin död, men han blev också beundrad och älskad av många, som 

vallfärdade för att se ’patriarken på Ferney’.” (LHIV, s. 242) I gymnasieskolans 

litteraturböcker finns dock inte samma fokus på Voltaires litterära produktion när man 

beskriver dennes liv. Då Olsson och Algulins enbart biografiska genomgång explicit nämner 8 

verk nämner Svenska spår 2 och Den levande litteraturen 4 verk och de andra läroböckerna 

endast två verk var, Candide inräknad.98 Tyngdpunkten ligger här istället på mannen Voltaire 

och dennes kamp mot överheten. 

I Ekengrens svenska börjar beskrivningen av Voltaire med dennes ”ursinniga” kamp för 

klädeshandlaren Calas religiösa åsiktsfrihet. (ES 1, s. 285)99 Detta fungerar som en illustration 

för denne ”upplysningstidens mest fruktade och hatade franske satiriker”. (ES 1, s. 285) 

Ekengrens svenska menar att maktens män var ”rädda” för honom och de såg till att han ”fick 

skaka galler i Bastiljen”. (ES 1, s. 285) Voltaire däremot var modig nog att öppet våga hylla 

England, och ”myndigheterna lyckades aldrig tysta Voltaire. Hans penna glödde allt hetare”. 

(ES 1, s. 285) Sidan innan, på samma uppslag, består av en enda stor målning av Voltaire i 

hans cell i Bastiljen med bildtexten: ”Voltaire var en fruktad man. Politiker och myndigheter 

var rädda för honom. Därför hamnade han i det beryktade fängelset i Bastiljen i Paris […].” 

(ES 1, s. 284) Här framträder alltså en bild av Voltaire som en, av ”myndigheterna” fruktad 

kämpe för de svagare. Olsson och Algulins ”kraftfulla” inledning ter sig i jämförelse tämligen 

sval mot denna beskrivning av ”upplysningens mest fruktade” man. 

Ekengrens svenska är dock inte ensam om denna sortens presentation av 

upplysningstänkaren. I Möt litteraturen illustreras Voltaires ”kvickhet och personliga mod” 

genom en fejd med en adelsman, där Voltaire, trots sin lägre ställning, står på sig till den 

graden att han blir fängslad och senare måste gå i landsflykt. Här är dock beskrivningen av 

den modige och fruktade Voltaire nedtonad, men han menas trots detta ändå ha ett ”utvecklat 

ekonomiskt sinne” och vara känd för ”sina orädda debattskrifter […]. Till och med kyrkan 

vågade han angripa”. (ML, s. 89)100 I Den levande litteraturen finner man en mer objektiv ton, 

men man undviker inte att påpeka hans fängelsevistelse i Bastiljen, hans påtvingade exil, hans 

                                                
98 LHIV nämner: OEdipe, Zaïre, La Henriade, Lettres sur les Anglais eller Lettres philosophiques, Mahomet, Le 
Siècle de Louis XIV, dikten ”Le désastre de Lisbonne” och Candide ou l’Optimisme. Fler verk nämns i såväl 
brödtexten om Voltaires litteratur samt i ett kapitel om historieskrivning längre fram. Se LHIV, s. 243.
Läromedlen nämner, förutom Candide: Traktat om toleransen (Den levande litteraturen), Histoire de Charles 
XII (Möt litteraturen, Svenska spår 2 och Den levande litteraturen), Lettres sur les Anglais eller Lettres 
philosophiques (Svenska spår 2 och Ekengrens svenska) samt Filosofiskt lexikon (Svenska spår 2 och Den 
levande litteraturen).
99 Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 2002, s. 285. I fortsättningen kommer sidhänvisningarna från detta verk 
integreras i texten, med titeln i förkortad form, som ovan.
100 Bengt Brodow & Ingrid Nettervik, Möt litteraturen (Malmö 1998), s. 89. I fortsättningen kommer 
sidhänvisningarna från detta verk integreras i texten, med titeln i förkortad form, som ovan.
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”förmåga att skaffa sig inflytelserika vänner” och hans ”vassa samhällskritik”. (DLL, s. 87)101

Svenska spår 2 skiljer sig väsentligt i beskrivningen av Voltaire, såväl i dess omfång som i 

dess ton. Författarens liv beskrivs här endast kort, med visst fokus på hans komplikationer i 

att kunna bosätta sig någonstans en längre tid, och därefter listas fyra verk som benämns som 

kända. Efter denna korta introduktion återges sedan första kapitlet i Candide, varför verket här 

tar upp mer plats än författaren. I Svenska spår 2 verkar det finnas en tydlig vilja att hålla sig 

objektiv och kortfattad i beskrivningen av författaren.

De andra läromedlen, som uppehåller sig längre vid personen Voltaire än vad Svenska spår 

2 gör, verkar istället snarare hysa en vilja att visa på Voltaires goda samhällskritiska och 

folkliga moral och att belysa rättskämpen Voltaires stridsanda för de svagare. 

Beskrivningarna närmar sig ibland (i synnerhet hos Ekengrens svenska) rena hjälteskildringar, 

med vissa konnotationer till Robin Hood: ”Älskad av folket men hatad av myndigheterna 

[…].” (ES 1, s. 286) En historia som återberättas i såväl Ekengrens svenska som Den levande 

litteraturen är Voltaires personliga samhällsengagemang och betydelse i fallet Calas, där 

Voltaire lyckas framtvinga ett frikännande mot kyrkans vilja. (DLL, s. 88) Denna hjältegloria 

är kraftigt nedtonad i Litteraturens historia i världen, där man påpekar hans roll som agitator 

och som världssamvete, men undviker att beskriva Voltaire som någon social rättskämpe för 

de svagare såväl som att dela upp världen i den onda överheten och det goda, men fattiga, 

folket. 

Är detta fokus på samhällskämpen Voltaire från de undersökta läromedlen, med undantag 

av Svenska spår 2, ett avtryck från äldre traditioner, då författaren också skulle stå som ett 

moraliskt uppbyggligt ideal?102 Eller är det ett försök att väcka intresset för en man vars 

perukklädda uppsyn förutsätts verka tråkig i en gymnasieelevs ögon?103 Med en sådan tonvikt 

på människan och samhällskämpen Voltaire, i jämförelse med hans litterära produktion, kan 

man fråga sig varför han blir relevant i litteraturböckerna. Är orsaken att han är en moralisk 

förebild eller det att han är en stor författare? 

Alla läromedel utom Svenska spår 2 har ett kortfattat referat av handlingen i Candide. 

Svenska spår 2 väljer att istället direkt framlägga hela första kapitlet i boken och liknar därför 

                                                
101 Ulf Jansson, Den levande litteraturen. Litteraturhistoria för gymnasieskolan, 2. bearb. uppl. (Stockholm 
2004), s. 87. I fortsättningen kommer sidhänvisningarna från detta verk integreras i texten, med titeln i förkortad 
form, som ovan.
102 Se exempelvis: Brink, 1991.
103 I samtliga gymnasiets litteraturhistoriska verk finns det bilder på Voltaire iklädd peruk, som på många sätt är 
typiskt för framställningen av äldre tiders storheter. I Litteraturens historia i världen finner man istället en 
bronsbyst av Voltaire, utan peruk. 
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mer upplägget i antologierna, varför detta läromedel lämnas utanför den kommande analysen 

av de kortfattade referaten. Referaten från Möt litteraturen och Ekengrens svenska görs med 

hjälp av tre karaktärer; Candide, Pangloss och Kunigunda, medan Den levande litteraturen 

också nämner Martin. I Olsson och Algulins genomgång av handlingen nämner man endast 

Candide och Pangloss vid namn, men både Kunigunda och Martin finns med i referatet.104

Tillsammans med Martin nämns även ”en vederdöpare, en gammal gumma” och ”en 

sydamerikansk indian” explicit som de få ”goda människorna” i berättelsen. (LHIV, s. 242) 

Förutom Martins omnämnande i Den levande litteraturen varken nämns eller berörs dessa av 

gymnasiets litteraturböcker. Naturligtvis kan inte korta referat av en hel roman inbegripa alla 

karaktärer, men att utesluta vissa karaktärer innebär också att handlingen riskerar att 

förvridas. Ett tydligt fall av detta finner man i Ekengrens svenska, där Cacambo – den 

sydamerikanske indianen som är Candides ressällskap under bl. a. vistelsen i Eldorado – helt 

utesluts och istället ersätts av Pangloss. (ES 1, s. 286) Detta är en passage vi snart kommer att 

få tillfälle att återvända till. 

I de kortfattade referaten av handlingen beskrivs oftast vistelsen i Eldorado mer ingående. 

Dock skiljer sig beskrivningarna av Eldorado, och i synnerhet förklaringarna på varför 

Candide lämnar landet, varför det blir relevant att undersöka denna passage i syfte att se hur 

beskrivningarna skiljer sig åt. Olsson och Algulin benämner Eldorado som ”det utopiska 

landet” och förtydligar: ”Där är människorna lyckliga, där är den bästa av världar.” (LHIV, s. 

241) Men Candide lämnar Eldorado, och man nämner som orsak att Candide ”inte står ut med 

den enformiga lyckan” samt att han ”saknar sin ungdoms älskade, för vars skull han en gång 

drevs ut ur paradiset”. (LHIV, s. 241) Här kan man egentligen urskilja tre olika orsaker till 

Candides avfärd, varav längtan till Kunigunda är den som explicit nämns i texten. Implicit 

kan man utläsa Candides rastlöshet över ”den enformiga lyckan” i oviljan att stanna och, som 

det står i Candide, ”bli som alla andra” samt den starkare viljan att skryta inför sina vänner.105

På ett symboliskt plan skulle man också kunna finna en tredje orsak, då Kunigunda är den 

”för vars skull han [Candide] en gång drevs ut ur paradiset”. Tidigare i Litteraturens historia i 

världen nämner man hur Candide blir ”fördriven från Paradiset, ett slott i Westfalen”. (LHIV, 

s. 241) Paradiset man nämner här har naturligtvis bibliska konnotationer (därav versalen), och 

det är antagligen också detta bibliska paradis man syftar på då man påminner om Kunigundas 

inblandning i fördrivandet av Candide. Att koppla samman detta just här blir också att koppla 

                                                
104 Kunigunda som ”sin [Candides] ungdoms älskade” och Martin som ”en ny mentor med en realistisk livssyn”. 
(LHIV, s. 241)
105 Voltaire, Candide (Stockholm 1987), s. 78.
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samman Eldorado med Paradiset, och att Candide lämnar Eldorado blir på ett symboliskt plan 

att människan – trots en andra chans – skulle lämna Paradiset igen. Detta må mycket väl vara 

en tolkning att ifrågasätta, men den illustrerar dock alltjämt de drag av komplexitet som 

Olsson och Algulins historiegenomgång ibland innefattar. 

Om man tar den litteraturvetenskapliga grundkursen på Stockholms universitet så får man, 

utöver Olsson och Algulins verk, också läsa en del av William F. Bottiglias analys ”Candide’s 

Garden”. Bottiglia visar här hur Candide är en genomgång av olika symboliska trädgårdar, 

eller sätt att leva, och radar upp sammanlagt 12 stycken som återfinns i berättelsen. De flesta 

av dessa är ”false Edens”, men Eldorado skiljer sig från de tidigare falska: ”Eldorado is 

negative in the sense that it is a myth, perfect and unreal; but it is also positive in the sense 

that it offers a philosophic ideal for human aspiration.” 106 Dess negativitet ligger alltså i att 

det är en utopi, en perfekt omöjlighet. Enligt Bottiglia menas därmed att det är p.g.a. detta 

som Candide inte kan stanna i Eldorado. 

Denna förklaring finns ej att återfinna bland gymnasiets litteraturhistorier. Möt litteraturen 

beskriver Eldorado som ett lyckoland, som Candide lämnar endast p.g.a. sin längtan till 

Kunigunda. (ML, s. 90) Här har vi en förenkling där man, utan att påpeka landets utopiska 

drag, valt att hålla sig till det rent bokstavliga i texten, eller delar av texten. I Den levande 

litteraturen är Eldorado ett drömland ”där alla är lyckliga” och man väljer att tolka passagen 

som att om ”inte Candide åter tappat bort Kunigunda hade han kanske stannat där”. (DLL, s. 

89) I Ekengrens svenska verkar man dock inte ha valt att hålla sig till texten överhuvudtaget: 

Till sist får han [Candide] ändå besöka ett lyckoland – Eldorado. Här finns guld och ädla stenar i mängd. 
Men invånarna i Eldorado är trots sin ofantliga förmögenhet inte alls lyckliga. Så Candide och Pangloss
drar vidare, bort mot nya olycksöden. (ES 1, s. 286 [min kursiv]) 

Utöver tidigare nämnda faktafel där Pangloss har ersatt Cacambo menar man alltså även att 

invånarna i lyckolandet Eldorado inte alls är lyckliga. Här kopplas också rikedom tydligast 

ihop med lycka. Olsson och Algulin har valt att inte alls nämna rikedomarna i deras 

beskrivning av lyckan i Eldorado, för rikedomarna är ju inte heller relevanta för befolkningen 

i landet. Det läromedel som klarast följer denna linje är Möt litteraturen: ”Här lever alla i fred 

och lycka. De är omgivna av rikedomar, men dem bryr de sig inte inte [sic!] mycket om.” 

(ML, s. 90)

                                                
106 William F. Bottiglia, ”Candide’s garden”, i Voltaire. A collection of Critical Essays, red. William F. Bottiglia
(Englewood, N.J. 1968), s. 91.
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I samtliga referat spelar teodicéproblemet en viktig roll samt idén om att människan skulle 

leva i ”den bästa av världar”, en idé starkast företrädd av Leibniz.107 Olsson och Algulin väljer 

att inte nämna Leibniz och breddar istället Voltaires satir till att inbegripa ”hela den under 

1700-talet rådande optimismen och tron på människans godhet” och ”[t]anken att världen 

skapats för människorna” samt ”adelshögfärd, krig, de vitas undertryckande av de svarta, 

religiös fanatism, läkarvetenskap och även den litterära smak som satte Homeros eller Milton 

högt”. Bland gymnasiets läromedel är det kanske Möt litteraturen som kommer närmast. För 

trots att man förklarar hur ”Leibniz hade försökt bevisa att vi lever i den bästa av alla tänkbara 

världar, eftersom den är skapad av Gud” så påpekar man också att ”Leibniz harmonilära har 

mycket gemensamt med upplysningens tro på ett ändamålsenligt ordnat världsallt”, och trots 

att man därefter avrundar stycket med att framlägga teodicéproblemet så kallar man detta för 

”utgångspunkten för Voltaires roman”, och alltså inte hela meningen med romanen. (ML, s. 

90) Rubriken till kapitlet lyder dock ”Den bästa av världar?”, vilket naturligtvis gör att fokus 

hamnar på just denna tanke. (ML, s. 90) Dessutom nämns ingenstans i den fortlöpande texten 

att Voltaire skulle utgjuta sin satir mot någonting annat än Leibniz harmonilära. 

Även Ekengrens svenska har ovan stående formulering i sin rubrik, men här finns inga 

försök att visa på en större bredd i satiren. Man menar istället att ”bakom den ironiska ytan 

ville Voltaire berätta om hur elaka människor är mot varandra” och ägnar sista kapitlet åt 

teodicéproblemet, där man blir än tydligare i sin tolkning av boken: ”När man läst Candide är 

det svårt att tro på en god Gud. Den här världen kan bara inte vara den bästa tänkbara. Det var 

precis det Voltaire ville säga med sin bok.” (ES 1, s. 286) Man undrar om författarna i 

Ekengrens svenska hade kommit fram till en annan tolkning om de hade översatt undertiteln 

korrekt, och inte till: ”Om optimismen.” (ES 1, s. 285) Kanske hade man då åtminstone insett 

att ironin i boken inte ligger i huruvida själva boken är optimistisk eller inte, och undanhållit 

sig från att skriva: ”Voltaire var bara elak och ironisk. Candide är inte någon optimistisk bok.” 

(ES 1, s. 285) 

I Den levande litteraturen påpekar man att den optimism Voltaire ”liksom många 

upplysningsmän kände” senare omvandlades till en mer skeptisk hållning, men i referatet av 

Candide nämner man ingenstans romanens satir gentemot denna optimism (eller någonting 

annat). Det närmsta referatet kommer en antydan till Voltaires satir är i beskrivningen av 

Pangloss, som menas vara ”en grov karikatyr på den kände filosofen Leibniz – och vars 

ständiga fras att vi lever i den bästa av alla tänkbara världar framstår som alltmer absurd” 

                                                
107 Teodicéproblemet är enkelt uttryckt ett koherensproblem: Om Gud är allsmäktig och god, hur kan det finnas
ondska i världen?
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(DLL, s. 89). Förenklingen är tydlig. I samtliga undersökta referat av Candide från gymnasiets 

läroböcker beskrivs handlingen som ett enda långt satiriskt traderande av, eller åtminstone 

motstånd mot, tanken att vi lever i den bästa av världar, och bilden av Candide blir lätt att 

Voltaire ägnat nästan 200 sidor åt att konstatera endast denna poäng: Att vi inte lever i den 

bästa av världar.

Utöver detta har samtliga referat valt att tolka de berömda slutorden, ”vi måste odla vår 

trädgård”, med liknande sensmoraler som utfall. Ekengrens svenska beskriver slutet som 

förhållandevis okomplicerat och efterlängtat. Då man berättat hur Candide slår sig ner på en 

bondgård fortsätter man med de avslutande orden: ”Här får de äntligen den ro och frid de 

längtar efter. Nu kan de lugnt arbeta i sin trädgård.” (ES 1, s. 286) I Möt litteraturen nämner 

man grannbondens ord om hur arbetet håller livets tre stora olyckor, ledan, lasten och nöden 

borta, samt Candides bevingade slutord, vilka föranleds av följande formulering: ”Både 

Candide och Pangloss har länge den fasta tron att de lever i den bästa av världar och att det 

finns en mening med allt. Och meningen och harmonin finner de till slut i ett anspråkslöst och 

strävsamt liv på landet.” (ML, s. 90) Här finner man alltså den liknande sensmoralen att ett 

”strävsamt liv på landet” håller olyckorna borta, och Candides slutord kopplas direkt ihop 

med detta.108 Minst tolkande, men ändå med samma sensmoral som ovan, är Den levande 

litteraturen som återger grannbondens livsinställning och därefter menar att ”Candide 

instämmer och när Pangloss och Martin grälar avrundar han med sin nyvunna visdom: ’Men 

vi måste odla vår trädgård.’”. (DLL, s. 89) 

Dessa tolkningar må vara mer intresseväckande än en kort kommentar om slutordens 

mångtydighet, som i Olsson och Algulins text, men de är just tolkningar. Orsaken till Olsson 

och Algulins påpekande om slutordens mångtydighet är för att denna slutförklaring faktiskt är 

mångtydig, vilket en lång tradition av litteraturvetenskaplig forskning har visat på. I samtliga 

ovan behandlade tolkningar uttrycks dock dessa som självklara sanningar, inte som en av flera 

möjliga interpretationer. Beskrivningen av Candide får därför snarare en form av facit, som 

naturligtvis öppnar för eleven att inte ens intressera sig för själva frågan eller ekvationen –

eleven har ju redan fått svaret. 

I Olsson och Algulins text om Candide nämner man ett antal formmässiga, strukturella och 

stilistiska drag. Förutom att benämna romanen som en satir menas grundstrukturen vara 

hämtad från pikareskromanen, man antyder också det tidigare belysta temat kring Paradisets 

                                                
108 Så till den grad att man lockas till att uppfatta Candides slutord som ett svar på grannens tal om arbete och 
livets stora olyckor. (Se ML, s. 91)
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trädgård, man kallar romanen för en ”desperat roman” i all sin ”fantastik och komik” och 

dessutom menar man att ”det rasande tempot, osannolikheterna och de snabbt förbiglidande 

scenerna förstärker intrycket av absurditet”. (LHIV, s. 241 f.) Det enda som nämns i de 

gymnasiala litteraturhistorierna sammantaget är påpekandet i Ekengrens svenska om ”den 

ironiska ytan” i romanen. Annars nämns inte ens det tydliga faktum att Candide är en satir i 

varken Ekengrens svenska, Möt litteraturen, Den levande litteraturen eller Svenska spår 2. 

Det råder en total avsaknad av form, struktur och stilistik i gymnasiets litteraturböcker. Att 

säga att det gymnasiala litteraturvetenskapliga perspektivets tyngdpunkt ligger på innehåll är 

en underdrift.

En jämförelse med Epoker och diktare visar i första hand på hur starkt koncentrerad 

beskrivningen av Voltaire och dennes författarskap är i de undersökta läroböckerna för 

gymnasiet.109 I Epoker och diktare får man en djupare och i synnerhet mindre upphöjande 

beskrivning av Voltaires liv samt beskrivningar av ett flertal verk, där Candide är ett av dessa. 

Man får dessutom flera möjliga anledningar till Voltaires mörkare världsåskådning under 

senare år, och jordbävningen i Lissabon framstår inte som ensamt incitament till skrivandet av 

Candide.110 Slutligen är Epoker och diktare, till skillnad mot de undersökta läroböckerna,

tydlig med att tala om tolkningar av slutorden: ”Yttrandet har ofta tolkats så, att vi bör dra oss 

undan världen i den stoiskt vises förakt för både lycka och olycka. Inte minst med tanke på 

Voltaires eget rastlösa liv är en annan tolkning rimligare: Vi skall alla göra vårt bästa i vårt 

lilla hörn av världen; […].”111

Om man försöker benämna de gymnasiala litteraturböckernas synsätt gentemot Candide i 

termer av Martinssons tre, tidigare beskrivna, litterära förhållningssätt så ligger det historisk-

empiriska förhållningssättet närmast till hands. Verket är en spegling av, i det här fallet den 

onda, verkligheten och är en produkt av sin tid – den kyrkokritiska men också optimistiska 

upplysningen. Men tittar man på beskrivningen av författaren Voltaire så passar detta 

förhållningssätt mindre väl. Författaren Voltaire är, enligt litteraturböckerna, mer än en man 

med skrivande som yrke utan är, som tidigare visats, snarare en samhällshjälte. Hans tillvaro i 

exil belyses ofta och hans litteratur verkar betraktas som skildringar av allmängiltiga frågor 

eller som uttryck för Voltaires egen livskamp mot överheten. Tittar man endast på personen så 

finner man således snarare ett psykologisk-symboliskt förhållningssätt, även om detta endast 

stämmer in delvis då man ingalunda kan finna kopplingar till symbolik och själsliv i de 

                                                
109 Lennart Breitholtz och Peter Hallberg, Epoker och diktare 1. Allmän och svensk litteraturhistoria, red. 
Lennart Breitholtz, (1982 Stockholm), ss. 559-568.
110 Ibid., s. 566 f.
111 Ibid. s. 567 [min kursiv].
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analyserade litteraturböckerna. Kombinationen av dessa två förhållningssätt medför att 

personen Voltaire upphöjs samtidigt som verket endast blir en historisk produkt. 

Tyngdpunkten – det intressanta och spännande – landar på samhällskämpen Voltaire, inte de 

verk han skrev.

Zola – ”Naturalisten”

Till skillnad mot det samstämmiga upplägget i beskrivningarna av Voltaire och Candide

varierar upplägget bland de olika läroböckerna då Émile Zola och dennes, i klassuppsättning, 

mest lästa verk, Thérèse Raquin, behandlas. Endast Den levande litteraturen börjar med att 

beskriva Zola, för att därefter behandla verken. Möt litteraturen och Ekengrens svenska börjar 

istället med verket Thérèse Raquin, och Svenska spår 2 börjar snarare i en beskrivning av 

epoken naturalism. Egentligen börjar alla läroböcker med en beskrivning av naturalismen i 

tidigare kapitel, där Zola nämns såväl i Den levande litteraturen som i Ekengrens svenska. 

Gemensamt för alla läroböcker är alltså den självklara kopplingen mellan författarskapet Zola 

och epoken naturalism. Denna koppling är också väl grundad i litteraturhistorisk forskning.112

Det nära samband som finns mellan Zola och naturalism motiverar därmed också en 

undersökning av läroböckernas beskrivningar av själva epoken såväl som författaren och, 

endast i viss mån, dennes verk.

Naturalismen beskrivs som en utveckling av realismen i samtliga litteraturhistoriska 

läroböcker. För Den levande litteraturen handlar det om en ”skärpning” av realismen, (DLL, 

s. 144) för Ekengrens svenska är naturalismen en ”vidareutveckling av det realistiska 

berättandet”, (ES 2, s. 6)113 och enligt både Svenska spår 2 och Möt litteraturen gick de 

naturalistiska författarna ”ett steg längre” än de realistiska författarna. (SS, s. 180 respektive 

ML, s. 139) Olsson och Algulin undviker liknande formuleringar och påpekar istället 

exempelvis hur naturalismen ”föregripits av Balzacs intentioner att spegla det franska 

samhället i dess helhet och skildra individerna som biologiska arter, organiskt framsprungna 

ur samhällskroppen”. (LHIV, s. 412) Denna franska realismens ”illusionsfritt analytiska 

studier av människan” blir i läroböckerna något som undviks. (LHIV, s. 347) Kanske i ett 

försök att förenkla distinktionen mellan realism och naturalism, då naturalismen i samtliga 

läroböcker förklaras genom att påpeka dess strävan att likna naturvetenskapen och man med 

detta menar att naturalistiska författare tar sig an att analytiskt studera människan liksom 
                                                
112 Olsson & Algulin kallar till och med Zola vid ett tillfälle för ”naturalisthövdingen”. (LHIV, s. 415)
113 Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 2003, s. 6. I fortsättningen kommer sidhänvisningarna från detta verk 
integreras i texten, med titeln i förkortad form, som ovan.
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naturvetaren analytiskt studerar naturen. I alla läroböcker utom Svenska spår 2 förklarar man 

också i en parantes att franskans ”naturiste”, som naturalismen fått sitt namn från, betyder 

naturvetenskapsman eller naturvetare. (DLL, s. 145, ML, s. 139 och ES 2, s. 6) En punkt som 

samtliga läroböcker trycker starkt på är naturalismens vägran att väja för beskrivningar av det 

obehagliga. Svenska spår 2 får stå som representativt exempel: ”En författare skulle beskriva 

allt han såg och inte utesluta någonting bara för att det kunde vara avskyvärt eller 

motbjudande.” (SS, s. 180)114

Alla läroböcker utom Svenska spår 2 tar också upp den samtida kritik naturalistiska 

författare fick utstå för att man skildrade dessa obehagligheter. Direkt därefter försvarar 

samma läroböcker de naturalistiska författarna mot denna kritik. Försvaren skiljer sig dock åt. 

Ekengrens svenska menar att ”även det ’fula’ kan bli stor litteratur. Det visade Zola och hans 

efterföljare, August Strindberg i Sverige var en av dem”. (ES 2, s. 47) I Möt litteraturen kan 

man istället läsa: ”Det finns mycket av lungsotshosta, superi, prostitution och smutsiga 

gränder i de naturalistiska romanerna. Men detta var snarast en biprodukt av naturalisternas 

sökande efter sanningen.” (ML, s. 139) För Ekengrens svenska kan litteratur vara stor 

oberoende dess ”skönhet”, medan man i Möt litteraturen snarare verkar antyda att ”fulheter” 

var ett nödvändigt ont i sökandet efter något viktigare. Den levande litteraturen har en längre 

utläggning kring ämnet: 

Naturalistisk litteratur hudflängdes av litteraturkritiker i akademier och tidningar. Ofta var det frågan om 
rent politiska invändningar förklädda till omdömen om litteratur. Så var det t.ex. när naturalistiska 
romaner sades frossa i det fula och det sjuka. Inför sådana angrepp försvarade sig dåtidens naturalister 
lätt: kolgruvor är fula och gruvarbetarna kan knappast lastas för att de präglas av sitt slit. När de fattiga 
dränker sitt elände i sprit blir de sjuka. Och är det bristfällig litteratur att avbilda den fula och sjuka 
verkligheten som den är, så hjälp då till att förbättra verkligheten!

Anklagelser för att frossa i det frånstötande har sedan upprepats mot all litteratur som skildrat 
obehagliga sidor av tillvaron. Dostojevskijs djupdykningar i själslivet, Baudelaires rysliga poesi om 
människokroppen, Strindbergs äktenskapsdramer, Kafkas och Sartres ångestskildringar, Remarques och 
Väinö Linnas krigsskildringar – listan på anklagade är mycket lång. Men till slut har man tvingats 
erkänna att det hör till litteraturens uppgifter att utforska verklighetens alla skrymslen. I så måtto är en 
stor del av den moderna litteraturen naturalismens arvtagare. (DLL, s. 162)

Här får försvaret ”vi avbildar bara verkligheten som den är” också en bredare koppling till 

andra författarskap vilket, trots utropandet av naturalismen som den moderna litteraturens 

förfader, ändå sätter in epoken som en del i ett längre historiskt sammanhang. Orsaken till 

naturalismens skildringar av det ”fula” beskrivs samstämmigt som en proklamation att skildra 

den nakna sanningen, eller till och med att avslöja verkligheten. Med detta och, som citatet 

ovan också visar, antyds ett starkt samhällsengagemang hos naturalistiska författare som 

kanske inte alltid var självklart. Olsson och Algulin skriver om 1800-talets senare decennier: 

                                                
114 Jfr DLL, s. 145, ML, s. 139 och ES 2, s. 6.
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Författarna kan visserligen fortfarande vara socialt och politiskt utåtriktade och vid lägliga tillfällen gripa 
in i samhällsdebatten, som t.ex. Zola i Dreyfusaffären. Men i stor utsträckning tenderar de att dra sig 
alltmer utåt till en social periferi av bohemiska kotterier. Den litterära institutionen blir mer avskild i 
förhållande till samhället i övrigt och utvecklar i högre grad sitt eget liv. […] Litterära rörelser med eget 
program, som naturalismen och symbolismen, blir allt vanligare, och de stöder sig på en av tidens 
dominerande modeföreställningar: att man måste vara modern och verka med tanke på framtiden. (LHIV, 
s. 407)

Här kopplas för det första naturalismen också ihop med symbolismen, istället för att endast 

beskrivas som en utveckling av realismen. Dessutom poängterar man att naturalismen var en 

litterär rörelse med ett eget program, ett teoretiskt manifest. I texten som följer citatet ovan 

påpekas också hur diktarnas ofta borgerliga identitet inte alltid överensstämde med 

arbetarklassen, vilka var den tidens stora sociala reformförespråkare, varför det istället bland 

annat blir ”de vänsterextremistiska strömningarna som starkare attraherar de konstnärliga och 

litterära kotterierna. Bohemeri och anarkism är väl samkörda”. (LHIV, s. 407) I Ekengrens 

svenska är naturalismen enklare förklarad: 

Överallt i Europa talades det bara om de stora tekniska och industriella framgångarna, om naturforskarnas 
spännande upptäckter. Världen var sig inte riktigt lik längre. Tiden andades naturvetenskap. 
Ändå levde tusentals människor runt om i Europa i den djupaste nöd. Man behöver bara tänka på alla barn 
och kvinnor i de engelska kolgruvorna och väverierna. Enda sättet att avslöja verkligheten, resonerade 
Zola, var att skriva om allt in i minsta detalj. Här hade litteraturen sin chans. (ES 2, s. 46)

Naturalismen blir här ett socialistiskt projekt med naturvetenskaplig precision som metod, 

utan några vidare nyanseringar. Kanske beror detta till viss del på att det är den franska 

naturalismen som beskrivs och man exkluderar således exempelvis den tyska naturalismen, 

vars experimentella inriktning snarare hade en rent litterär karaktär. Det finns dock 

nyanseringar på vissa ställen bland läroböckernas beskrivning av naturalismen, som till 

exempel påpekandet i Svenska spår 2 om naturalismens deterministiska sida: ”De 

naturalistiska författarna var även övertygade om att människan inte har någon fri vilja, utan 

hon styrs av instinkter och drifter.” (SS, s. 160) För att komma åt dessa nyanseringar måste 

man dock titta närmare på beskrivningarna av Zola och dennes författarskap, som ofta får stå 

som exempel för epoken.

Två läroböcker, Ekengrens svenska och Möt litteraturen, öppnar sina kapitel om Émile Zola 

med citat ur Thérèse Raquin. Båda dessa citat är hämtade från när Laurent befinner sig på ett 

bårhus och citaten beskriver, med Zolas detaljrikedom, döda kroppar. Här utgår man alltså 

från texten, till skillnad mot kapitlet om Voltaires författarskap som istället utgick från 

författaren. Men citaten har ett klart syfte. Det är inte en slump att båda läroböckerna citerar 

vistelsen på bårhuset, då det här blir tydligast att Zola inte viker undan för obehagligheter. 
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Möt litteraturen fortsätter efter citatet med en snabb förklaring av varifrån textpassagen är 

hämtad för att sedan förklara romanen som ”äkta naturalistisk genom att den vill förklara 

ondskans uppkomst och visa på dess verkningar och inte väjer för att skildra vare sig sexualliv 

eller döda kroppar på ett närgånget sätt”. (ML, s. 151) Därefter introduceras Zola som ”den 

mest övertygade naturalisten” och det inledande citatet blir därmed lika mycket ett exempel 

på epoken naturalism som en intresseväckande introduktion till verket. (ML, s. 151) I 

Ekengrens svenska dröjer man längre kvar vid romanen Thérèse Raquin men med en 

genomgående undran kring varför Zola skrev så detaljerat om ett ruttnande lik, vilket slutligen 

mynnar ut i en programförklaring av naturalismen. (ES 2, s. 45) Även här blir alltså citatet 

från romanen lika mycket en utgångspunkt för att beskriva naturalismen som för att beskriva 

författaren. Zola blir här mer än en av naturalismens viktigaste författare, han blir snarare 

naturalismen personifierad. Kanske finner man här ännu en anledning till den relativt 

onyanserade bilden av naturalism, nämligen att den naturalism som beskrivs i läroböckerna är 

Zolas naturalism. 

I Svenska spår 2 citeras en längre passage från Den stora gruvstrejken, istället för Thérèse 

Raquin, där butiksägaren Maigrat jagas till sin död och därefter vanäras av byns kvinnor 

genom att kastreras och hånas. Efter citatet ställs frågor kring texten som, med fokus på den 

postuma kastreringen och Maigrats historia av sexuella utnyttjanden av byns kvinnor, 

avrundas med uppgiften ”[d]e naturalistiska författarna väjde inte för obehagliga 

beskrivningar. Leta efter ett sådant exempel i texten”, och slutligen frågan: ”Vad tycker du 

om naturalistiska beskrivningar?” (SS, s. 185) Att texten ska illustrera naturalismens vägran 

att väja för det obehagliga är tydligt, vilket också kanske är det tydligaste inslaget i själva 

texten och svaren på frågorna därefter blir i och med detta relativt självklara. 

Dessa tre läroböcker (Svenska spår 2, Ekengrens svenska och Möt litteraturen) tar alla upp 

kritiken om att naturalistiska författarskap skulle frossa i obehagligheter och bemöter denna 

kritik. Men i deras val av citat är det just obehagliga verklighetsskildringar som hamnar i 

fokus, och inte de sanningssökande, de naturvetenskapligt experimentella eller de 

deterministiska drag som naturalismen innehar, varför man kan fråga sig huruvida denna 

kritik stämmer bättre in på läroböckerna än de naturalistiska författarskapen. Är denna 

fokusering på ruttna lik och kastrering ett effektsökeri eller en effektiv väg in i förståelsen av 

naturalismens ståndpunkter? I Ekengrens svenska utgår man från detta effektfulla citat för att 

förklara naturalismens ståndpunkter och när det tidigare nämnda försvaret mot samtidens 

kritik kommer har läsaren fått en djupare genomgång av naturalismens tankevärld. Kapitlet 

avslutas också med ett längre citat från Thérèse Raquin där Camille mördas och frågorna 
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kring denna passage fokuserar snarare på Zolas intresse för människans inre drifter och 

mekanismer. (ES 2, s. 49) I Svenska spår 2 nämns istället kritiken innan citatet och läsaren 

lämnas, som tidigare antytts, med frågor som snarare ska tydliggöra Zolas vägran att väja för 

obehagliga skildringar. I Den levande litteraturen används istället det enda citatet, taget från 

Den stora gruvstrejken, för att åskådliggöra hur ”arbetarna som samhällsklass – som ett 

arbetande, kämpande och tänkande kollektiv av individer – för första gången [träder] fram i 

litteraturen”. (DLL, s. 160) Här uttrycks eventuellt en annan sida av Zola, som inte 

nödvändigtvis är en beskrivning av naturalismen.

I jämförelse med beskrivningarna av Voltaire får Zolas person relativt litet utrymme i 

läroböckerna. I Den levande litteraturen beskrivs Zola som en ”orädd förkämpe för 

demokratiska rättigheter”. (DLL, s. 159) Ekengrens svenska nämner endast att Zola ”var 

oerhört noggrann då han planerade en berättelse. […] Zola lämnade ingenting åt slumpen”, 

som på sätt och vis snarare är en beskrivning av naturalistiska författares arbetssätt. (ES 2, s. 

46) Utöver detta beskrivs annars bara Zolas naturalistiska avsikter, vilket också är fallet i de 

andra undersökta läroböckerna. Ett undantag är dock omnämnandena av den s.k. 

Dreyfusaffären där Zola, likt Voltaire med Calas, hjälpte att rentvå den oskyldigt dömde 

officeren Dreyfus från högförräderi. Alla läroböcker utom Ekengrens svenska nämner denna 

händelse. Den levande litteraturen och Svenska spår 2 har utöver en genomgång av 

händelseförloppet också med en bild på Zolas kritiska tidningsartikel med rubriken 

”J’Accuse…!”. Även här använder Den levande litteraturen ordet ”orädd” för att beskriva 

Zolas ”kamp för rättvisa”. (DLL, s. 162) Intressant att notera här är det starkare värderande 

ordvalet Den levande litteraturen gör i jämförelse med passagen om Voltaires 

samhällsengagemang i fallet Calas. Samtidigt gäller det inverterade förhållandet i Ekengrens 

svenska. Ekengrens svenska, nämner inte ens Dreyfusaffären men är däremot den lärobok som 

starkast använder värderande ord i beskrivningen av fallet Voltaire och Calas. Trots denna 

detalj i Den levande litteraturen står det ändock klart att Dreyfusaffären generellt sett nämns 

som en parantes för att belysa Zolas samhällskritiska sida, till skillnad mot beskrivningen av 

fallet Calas, som snarare syftar till att underbygga bilden av Voltaire som samhällskämpe. 

Zolas samhällsengagemang kopplas istället oftare ihop med dennes förhållande till 

objektivitet i sitt naturalistiska författarskap.

Efter en beskrivning av den naturalistiska författarens vetenskapliga anspråk, som de 

uttrycktes av Zola, står det att läsa i Olsson och Algulins litteraturhistoria: 
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Naturligtvis var Zolas vetenskapliga anspråk endast skenvetenskapliga. Litteraturens fiktion kan aldrig 
vara vetenskap i egentlig bemärkelse. För Zola var också den moralistiska tendensen viktig, och med 
tiden tog han också alltmer politisk ställning i socialistisk riktning, ställde sig på arbetarklassens sida och 
underkastade det konservativa etablissemanget en häftig kritik. (LHIV, s. 413)

Denna ”moralistiska tendens” och skenvetenskaplighet påpekas tydligt i Ekengrens svenska: 

”Författaren skulle dessutom sätta en egen prägel på sin konst. Konsten var inte någon 

vetenskaplig rapport.” (ES 2, s. 45) Även Den levande litteraturen nämner detta då man 

menar att Zola ”[s]om tur är överdriver” i de förord där Zola påstod att han ”bedrev 

experiment på samma sätt som laboratorieforskare”, eftersom ”[m]änniskor i hans böcker är 

tecknade med lidelse, illa dolt engagemang och ofta stark medkänsla”. (DLL, s. 159) Här har 

man dock som synes valt att vinkla resonemanget så att Zolas objektivitet antyds vara ett 

överdrivet ideal som författaren inte lyckas nå upp till. I Möt litteraturen blir detta explicit: 

”Zola kunde inte i längden vara den kylige observatör som man borde vara som naturalistisk 

författare. När han skildrade det vidriga liv som de fattiga i Frankrike levde, kunde han inte 

undgå att gripas av vrede över orättvisorna.” (ML, s. 152) I detta fall är den vetenskapliga 

objektiviteten varken ett överdrivet ideal eller skenvetenskaplighet, och den moraliska tendens 

eller temperament som Olsson och Algulin menar ska finnas enligt Zolas naturalistiska 

manifest är som bortblåst. I Svenska spår 2 finner man heller inga tecken på detta, då den 

naturalistiske författaren endast ska vara ”som en kamera och registrera allt”. (SS, s. 181)

Beskrivningarna av författaren Zola saknar i allmänhet nyanseringar då han av 

läroböckerna ofta blir beskriven som en renodlad naturalist. I Möt litteraturen finner man, 

innan Zola tas upp, ett kort stycke som påpekar att de ”naturalister” som kommer att 

behandlas kan ”åtminstone delvis” kallas naturalister, men att ”inga författare kan vara så 

konsekventa att alla deras verk kan räknas in i en enda fålla”. (ML, s. 149) I kapitlet om Zola 

finner man dock inga vidare nyanseringar som visar på detta, förutom möjligen det ovan 

citerade påpekandet att Zola i längden skulle misslyckas med att vara en ”kylig observatör”. I 

Olsson och Algulins litteraturhistoria kan man läsa:

I själva verket är den digra romansviten om släkten Rougon-Macquart en mycket brokig gobeläng, och 
där man lägger märke till den täta massan av detaljer med dess noggrant förvärvade fackkunskap på olika 
områden, kan man lika lätt notera de prosalyriska dragen, symboliken, som ofta blir övertydlig och 
bildmässigt hallucinatorisk, och de märkliga omtagningarna, som Zola möjligen lärt sig av Wagners 
ledmotivsteknik. Tidens förskjutning mellan naturalism och symbolism är också märkbar hos 
naturalisthövdingen Zola. (LHIV, s. 415)

Dessa drag av symbolism noteras endast i Den levande litteraturen, där det sista kapitlet 

ägnas åt att beskriva Zolas ”förmåga att skapa symboler”. (DLL, s. 161) Olyckligtvis 



54

uppmärksammar man inte samtidigt läsaren på symbolismens intåg, utan kapitlet får snarare 

stå som exempel på en oväntad sida som utvecklas hos författaren själv.

Thérèse Raquin nämns i alla läroböcker utom Svenska spår 2, som endast tar upp Den stora 

gruvstrejken. Referaten och kommentarerna kring den förstnämnda romanen är dock korta 

och har, av allt att döma, endast ett syfte: att beskriva epoken naturalism. Detta har redan 

visats i Ekengrens svenska och Möt litteraturen, och Den levande litteraturen är inget 

undantag. Det korta stycke som börjar med att beskriva Zolas första roman slutar med en 

diskussion om densammes naturalistiska proklamation. Det finns till och med skäl att hävda 

att beskrivningen av författaren Zola och hela dennes författarskap inte sällan syftar till att 

beskriva epoken naturalism. På så vis riskerar såväl Zolas författarskap som naturalismen att 

förenklas så till den grad att viktiga nyanseringar utesluts. Zolas författarskap kan därmed 

riskera att uppfattas som alltigenom naturalistisk och naturalistiskt författande kan exempelvis 

riskera att förstås som ärligt vetenskapligt objektivt, som en vidareutveckling av realismen 

men frånkopplad symbolismen, som helt igenom samhällsengagerad eller som en litterär 

rörelse vars mest betydande drag var att inte väja för skildringar av snusk, våld och misär. 

Jämför man denna bild med Epoker och diktare så finner man inte många likheter. Här 

visar man snarare på hur Zolas naturalistiska manifest innebär ”förnekelse” av den realistiska 

skolans objektivitetsdogm: ”Den verklighet han [Zola] skildrar i sina tjugo romaner om 

släkten Rougon-Macquart (1871-93) är inte en fotografisk reproduktion […].”115 Man pekar 

dessutom på Zolas många symboliska inslag, hans moralism och hur hans manifest knappast 

blir ”rättesnören för Zola själv”.116 Man pekar också på Zolas skicklighet att skildra ”massor i 

rörelse”, ”kollektivromaner” och ”sociala anklagelseskrifter”, samt pekar på hans texters 

deterministiska sidor och hans ”skapande fantasi av utpräglat romantisk art”.117

Om man försöker benämna de undersökta litteraturböckernas synsätt gentemot Thérèse 

Raquin och Zola i termer av Martinssons tre litterära förhållningssätt bör det historisk-

empiriska förhållningssättet tydligast passa in. Verket, och författaren, är speglingar av och 

produkter, men också skapare, av sin tid. Verkets och författarens värde verkar snarast ligga i 

att beskriva tiden och epoken, vilket har som konsekvens att författarskapet nästintill likställs 

med den litterära epoken.

                                                
115 Lennart Breitholtz, Epoker och diktare 2. Allmän och svensk litteraturhistoria, (1982 Stockholm), s. 140 f.
116 Ibid., s. 141.
117 Ibid., s. 142.
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Söderberg – ”Stilkonstnären”

Det svenska verk som enligt den gjorda undersökningen används i klassuppsättning av flest 

lärare är Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. En viktig not att tidigt poängtera är dock att 

Svenska spår 2 varken behandlar Doktor Glas eller ens Söderberg och dennes författarskap, 

varför följande avsnitt inte kommer att beröra denna lärobok. Doktor Glas har, som Olsson 

och Algulin påpekar, kallats ”den bästa och mest fulländade av svenska romaner” och 

Söderberg menas av alla undersökta historiegenomgångar ha en klar och väl utvecklad stil. 

(LHIS, s. 355)118 Inriktningen är här, till skillnad mot i fallet med de två tidigare behandlade 

franska författarna, alltså tydligt inriktad på Söderbergs författarstil och verk. 

Någon epokgenomgång eller försök till inplacering av Söderberg i något litterärt fack går

knappt att finna. I Den levande litteraturen nämns kort hans stilistiska släktskap med Tjechov 

och Möt litteraturen benämner honom som en ”typisk sekelskiftesgestalt”, dock utan vidare 

förklaringar. (ML, s. 207) Ekengrens svenska har ett litet längre avsnitt kring känslan av 

pessimism och determinism under sekelskiftet, som man förklarar med tidens tankar från 

Schopenhauer och Freud. (Se ES 2, s. 128) Man kopplar också här Söderberg till 

flanörlitteraturen, vilket kommer att beröras längre ner, och jämför honom med Guy de 

Maupassant. (Se ES 2, s. 129) Utöver detta lyser dock, till skillnad mot i fallet med Zola, 

såväl epoker och litterära fack med sin frånvaro i beskrivningarna av Söderberg. 

Ännu mindre finns att läsa om författarens person. Det enda tydligt biografiska inslag att 

finna står Möt litteraturen för: ”Hjalmar Söderberg föddes i Stockholms utkant i ett borgerligt 

hem. En god bild av Söderbergs uppväxtmiljö och andliga utveckling ger den till stor del 

självbiografiska romanen Martin Bircks ungdom (1901).” (ML, s. 207) Efter denna inledning 

fortsätter stycket att beskriva just romanen Martin Bircks ungdom, dock med risk att läsaren 

ser hela referatet av romanen som ett referat av Söderbergs liv. Försiktigare är Ekengrens 

svenska, som skriver att boken ”är delvis självbiografisk.” (ES 2, s. 129 [min kursiv]). Detta 

gäller även Olsson och Algulin, som kallar romanen för ”en bildningsroman med vissa

självbiografiska inslag, i synnerhet i de lyriskt atmosfärrika barndomsminnena”. (LHIS, s. 355 

[min kursiv]) Dessa två meningar från Möt litteraturen rörandes Söderbergs biografi står i alla 

händelser i stark kontrast till det flertalet stycken som ägnas åt Voltaires biografi i de 

undersökta läroböckerna. Fokus hamnar således här istället på författarens verk och stilspråk, 

                                                
118 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, 2. bearb. uppl. (Stockholm 1991), s. 355. 
I fortsättningen kommer sidhänvisningarna från detta verk integreras i texten, med titeln i förkortad form, som 
ovan.
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varför detta avsnitt kommer att inrikta sig på just beskrivningarna av verket Doktor Glas och 

Hjalmar Söderbergs stilspråk.

Söderbergs språk hyllas av samtliga undersökta läroböcker. I Den levande litteraturen menar 

man att språket hos Söderberg ”är knappt, klart, kvickt och elegant; stämningen är 

omväxlande munter och tungsint”. (DLL, s. 221) I Ekengrens svenska kan man läsa att: 

”Hjalmar Söderberg är en stor språkkonstnär, en av de största i svensk litteratur. Han skriver 

kort, koncentrerat, elegant, aldrig ett ord för mycket.” (ES 2, s. 129) Möt litteraturen har satt 

rubriken ”Stilkonstnären Hjalmar Söderberg” till det inledande avsnittet om författaren. (ML, 

s. 207) Dessutom menar man avslutningsvis att Söderberg i samlingen Historietter framträder 

”som den stilkonstnär han tidigt var, med sitt sinne för ordens nyanser och sin förmåga till 

koncentration och knapphet.” (ML, s. 208) Bilden är tydlig: Söderbergs språk är knappt, 

koncentrerat och elegant. Liknande beskrivningar finns också i de undersökta 

litteraturvetenskapliga historiegenomgångarna. Olsson och Algulin skriver: ”Hans 

[Söderbergs] impressionistiska men på samma gång journalistiskt durkdrivna stil saknar 

motstycke i svensk prosa när det gäller renhet och klarhet och professionellt medveten 

effektivitet.” (LHIS, s. 354) I Lönnroth och Delblancs Den svenska litteraturen är upplägget 

annorlunda och tyngdpunkten ligger inte på Söderbergs övergripande stil. Ändå kan man 

finna uttryck av ovanstående stilsummeringar som exempelvis: ”Från de tidigare böckerna bär 

han med sig stilens skenbara konstlöshet, förmågan att med grace fånga själarnas vemod och 

stadsnaturens växlingar […].” (Sundberg, s. 415)119

En annan kvalitet som tillskrivs Söderberg från såväl de undersökta läroböckerna på 

gymnasienivå som historiegenomgångarna på högskolenivå är författarens välskrivna 

stockholmskildringar. Olsson och Algulin menar att ”vid sidan av Strindberg är han 

[Söderberg] den främste Stockholmsskildraren i svensk litteratur”, (LHIS, s. 354) och Björn 

Sundberg skriver exempelvis: ”Bägge verken [Martin Bircks ungdom och Doktor Glas] lever 

högt på de utsökta miljöskildringarna. Unkenheten liksom fräschören i sekelskiftets 

Stockholm slår emot oss i Doktor Glas; teckningen av Martin Bircks barndomsvärld 

överträffas av få eller ingen […].” (Sundberg, s. 414) Detta placerande av Söderberg som en 

av Sveriges största stockholmsskildrare återfinns som sagt även i de undersökta läroböckerna 

från gymnasiet. I Den levande litteraturen kan man läsa: ”Men också som 

                                                
119 Björn Sundberg, ”Hjalmar Söderbergs väg. Från konstprosa till kulturkamp 1869-1941”, Den svenska 
litteraturen. Genombrottstiden. 1830-1920, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, II (Stockholm 1999), s. 415. 
I fortsättningen kommer sidhänvisningarna från detta verk integreras i texten, som ovan.
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Stockholmsskildrare kom Söderberg med sina två första romaner att inta en särskild plats (vid 

sidan av Strindberg). I snabba skisser tecknar han gatuliv och stämningar, årstider och dagrar. 

Stadens ansikte förvandlas hela tiden och kärleksfullt registrerar han varje ljud, färg och 

doftnyans.” (DLL, s. 219 f.) Möt litteraturen menar att den ”yttre miljön är så konturskarpt 

tecknad att den som idag läser Hjalmar Söderbergs böcker kan göra sig en tydlig bild av 

Stockholms innerstad vid tiden för sekelskiftet”. (ML, s. 207) Ekengrens svenska citerar 

litteraturforskaren Bure Holmbäck, som menar att ”Hjalmar Söderberg hör till våra allra bästa 

Stockholmsskildrare”. (ES 2, s. 127)

När det kommer till Söderbergs klarhet i sitt språk och dennes kvalitet som 

stockholmsskildrare är således de undersökta läroböckerna från gymnasiet synnerligen lojala 

mot den litteraturvetenskapliga beskrivningen. En av läroböckerna citerar som synes även 

litteraturdocenten och författaren Bure Holmbäck, som också var initiativtagare till 

Söderbergssällskapet och dess ordförande mellan 1985 och 2000.120 Trots detta finns det 

mycket i de undersökta läroböckerna som inte blir sagt om Hjalmar Söderbergs stil och språk, 

men som behandlas genomgående i de litteraturvetenskapliga historiegenomgångarna. Hos 

Olsson och Algulin kan man läsa:

Men konstens, fantasins och livsglädjens renässans genomsyrade aldrig hans [Söderbergs]
föreställningsvärld. Den får visserligen sin särprägel genom lyriskt-impressionistiska stämningsbilder, 
men den domineras av illusionslöshet och melankoli. Gentemot de andra nittitalsdiktarnas högtidliga, 
upprymda och varma känsla står Söderbergs intellektualism och sensualism, hans skepticism och ateism, 
som konsekvent avvisar alla religiösa och mysticistiska lösningar, all ockultim och allt filosofiskt och 
politiskt charlataneri. Arvet från åttitalets idéradikalism är betydligt mer levande hos honom, även om den 
utåtriktade, progressiva kampviljan avtynat och ersatts av en ironiskt iakttagande analys. (LHIS, s. 354)

Här ställs bl.a. Söderbergs känsla gentemot andra samtida författarskap och dessutom berörs 

här spänningen mellan Söderbergs ”lyriskt-impressionistiska stämningsbilder” och 

densammes ”illusionslöshet” och ”intellektualism”. Det närmsta man kan komma detta i de 

undersökta läroböckerna från gymnasiet är antagligen jämförelsen med Tjechov från Den 

levande litteraturen, där man menar att ”vemodet och den milda ironin hos Söderberg 

påminner om den store ryssen”. (DLL, s. 221) Man nämner också i samma stycke att 

”stämningen är omväxlande munter och tungsint” i Historietter, vilket skulle kunna ses som 

en förenklad beskrivning av Söderbergs ovan nämnda spänning. Det är också bara i Den 

levande litteraturen som man närmar sig Olsson och Algulins beskrivning av Söderberg som 

”ironiskt iakttagande” med en känsla av ”intellektualism och sensualism”: ”Men han var alltid 

samma stillsamme resonör och betraktare. Hans lågmälda och enkla personliga stil finns redan 

                                                
120 Se ”Sällskapet”, Söderbergsällskapet, http://www.soderbergsallskapet.se/sallskapet/, 08-08-07.
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fix och färdig i debutromanen Förvillelser (1895).” (DLL, s. 219) Huruvida Söderbergs 

”lågmälda och enkla personliga stil” redan finns ”fix och färdig i debutromanen” kan dock 

diskuteras. Sundberg tar snarare upp just utvecklingen i Söderbergs författarskap i sitt kapitel 

med den talande titeln ”Hjalmar Söderbergs väg – från konstprosa till kulturkamp”, och visar 

där på vägen från symbolisten Söderberg till ett mer historiskt essäistiskt skrivande. 

(Sundberg, s. 406-420) Under alla förhållanden påminner dessa beskrivningar från Den 

levande litteraturen dock endast svagt om den bild av Söderberg som förmedlas hos Olsson 

och Algulin, eller hos Björn Sundberg för den delen. Istället får beskrivningarna om 

Söderbergs klara, knappa och effektiva språkstil vara tillräckliga i de undersökta 

läroböckerna. 

En stor del av författarens språk som därmed utelämnas är dennes ”lyriskt-

impressionistiska stämningsbilder” och dennes starka symboliska inslag. Björn Sundberg

skriver: 

Det som rätteligen bör benämnas Söderbergs symbolistiska fas är tydligast avläsbart i de texter som 1898 
samlades till boken Historietter […]. Ofta klipper Söderberg av den redan sköra handlingstråden. Som i 
drömmen fogas scener oförmedlat till varandra. Draget av absurditet förstärks av Söderbergs kast mellan 
detaljerad vardagsrealism, impressionistisk lätthet och ett förtätat, lyriskt symbolspråk. (Sundberg, s. 407)

Sundberg jämför även Hjalmar Söderberg med Charles Baudelaire, och menar bl.a. att ”[p]å 

samma sätt som Baudelaire i sina prosadikter upphäver gränserna mellan dagdröm, 

’verklighet’ och mardröm väver Söderberg samman sina texter. Och liksom Baudelaire 

strävar Söderberg efter en punkt, där det lyriska språkets förtätning och tidningsprosans 

kåseristil balanserar varandra”. (Sundberg, s. 407) Dessa belysningar av Söderbergs 

impressionistiska drag, lyriska inslag och symbolspråk lyser med sin frånvaro i gymnasiets 

undersökta läroböcker, och i ljuset av detta blir det också tydligt hur bilden av författaren 

blivit förenklad. 

En tematik som emellertid inte förbises är den Söderbergska flanören. I Den levande 

litteraturen kan man läsa: ”Den unge mannen i boken [Förvillelser] vandrar runt i staden, 

försjunken i vemodiga tankar och dagdrömmar. Trots sin ungdom har han knappast några 

större förhoppningar på det liv som väntar honom. Han är en ’flanör’, en typisk huvudperson 

för Söderberg och många andra författare vid denna tid.” (DLL, s. 219) Möt litteraturen menar 

att Söderbergs ensamma flanörer ”vandrar omkring på Stockholms gator och funderar över 

kärlekens väsen, livets mening och Guds existens”. (ML, s. 207) Liknande beskrivningar finns 

även i Ekengrens svenska, men där nämner man också ”flanörlitteraturen” och 

”flanörförfattarna” som ett eget fack, i vilket man menar att Söderberg är ”en av de främsta”. 
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(ES 2, s. 129) Flanörlitteratur är i de litteraturvetenskapliga historiegenomgångarna inget 

självklart fenomen för tiden men den Söderbergska hjälten, som ”flanerar i en sorts passiv 

försjunkenhet på Stockholms gator”, finner man även hos Olsson och Algulin. (LHIS, s. 354) 

Här nämns dock inte flanören som någon tidstypisk figur, men i Den svenska litteraturen kan 

man, i ett senare kapitel, finna en förklaring av flanerandet, vilket också visar på att Söderberg 

inte var ensam i sin tid med denna sorts protagonist: 

[…] då han [författaren Sigfrid Siwertz] ännu framstod som flanör, en yngre elev till stormästaren 
Hjalmar Söderberg. Att flanera var mer än förflyttning, det var en livshållning. Åttiotalets ivriga 
engagemang var förbi, hållningen var desillusionerad, skeptisk, nyktert registrerande. Stadslandskapet var 
flanörernas provins, en kuliss att melankoliskt betrakta, människorna på scenen var hjälplösa 
marionetter.121

Denna sekelskiftespessimism nämns knappast i Möt litteraturen eller Den levande 

litteraturen, men i Ekengrens svenska kommenterar man dessa tankar, fastän på ett vanskligt 

vis:

Vilken uppfattning om livet har då alla dessa grubblande människor [Söderbergs flanerande 
protagonister] i Söderbergs författarskap? Livet är trist och meningslöst. Allt är bestämt på förhand, Gud 
finns inte och människan har inte någon fri vilja. Allt är bara slump. Människan är som en sprattelgubbe 
som sprattlar än hit än dit utan mål och mening. Att stå utanför livet som en passiv åskådare är 
människans öde.

Det här är en vanlig känsla hos författare kring sekelskiftet, som märks också ute i Europa. (ES 2, s. 
127 f.)

Det är svårt att veta om de åsikter som uttrycks i stycket hör till protagonisten, berättaren eller 

författaren. Passagen börjar i protagonistens åsikter: ”Vilken uppfattning om livet har då alla 

dessa grubblande människor i Söderbergs författarskap?” [min kursiv]) Men den slutar i att 

uppfattningen, eller känslan, är en ”vanlig känsla hos författare kring sekelskiftet” [min 

kursiv]. Detta är ett olyckligt misstag för en lärobok som förhoppningsvis ska lyckas lära 

elever att se böcker som mer än bara representationer av författaren. Det är när man blandar 

ihop protagonist, berättare och författare som man dömer ut Vladimir Nabokov för Humbert 

Humberts agerande i Lolita eller kritiserar Söderberg för doktor Glas’ omoraliska tankar och 

handlingar kring pastorsmordet.

I beskrivningen av romanen Doktor Glas refererar alla tre undersökta läroböcker kortfattat 

handlingen. Två läroböcker, Möt litteraturen och Den levande litteraturen, upplyser också om 

att boken är en dagboksroman. I Ekengrens svenska nämns inte detta utan det står istället att i 

romanen Doktor Glas ”berättas historien om läkaren som blir kär i sin patient, en prästfru. 

                                                
121 Sven Delblanc, ”Flanörerna”, i Den svenska litteraturen, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, II (Stockholm 
1999), s. 466.
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Läkaren är handlingsförlamad och tror aldrig att hans kärlek ska besvaras. Men han vill i alla 

fall hjälpa sin patient. Därför giftmördar han hennes man, den vidrige pastor Gregorius”. (ES 

2, s. 129) Boken är alltså en berättelse, och tyngdpunkten i referatet ligger på doktor Glas’

kärlek till Helga Gregorius samt den förres handlingsförlamning. Valet att giftmörda pastorn 

kommer därför tämligen oväntat, i synnerhet i jämförelse med romanens uppbyggnad där 

mordtankarna motiveras på flera sätt, vilket även Sundberg påpekar: ”Men idén biter sig fast; 

allt som sker runt omkring Glas leder honom ständigt till tanken på mordet, och författaren 

förser med tiden både honom och läsaren med flera olika motiv till dådet […].” (Sundberg, s. 

414) 

Ekengrens svenska är annars den litteraturhistoriska lärobok som tydligast återanknyter till 

den känsla av determinism (som också denna lärobok varit klarast med att tidigare påpeka i 

Söderbergs författarskap) då man menar att ”allt är förgäves. Prästfrun blir bara ensammare 

och doktor Glas ännu mera handlingsförlamad”. (ES 2, s. 129) I Möt litteraturen riskerar 

mordet snarare att tolkas som något altruistiskt: ”Den hjälp som doktorn till sist ger henne 

[Helga Gregorius] är att ta livet av pastorn, men det får den unga hustrun aldrig veta. Hon tror 

att han har dött av en hjärtattack. Själv har doktorn inget att vinna på sin handling.” (ML, s. 

208) Det står aldrig att Glas har känslor för prästfrun eller att Glas längtar efter handling och 

inga andra motiv än viljan att hjälpa henne nämns. Sammantaget bland alla undersökta 

läroböcker nämns i egentlig mening endast ett motiv till mordet, vilket bäst uttrycks av 

Sundberg: ”viljan att ’rädda’ prästens unga hustru, Helga, från ett plågsamt äktenskap […].” 

(Sundberg, s. 414) Det antyds hos Ekengrens svenska att viljan till handling rent allmänt 

också finns hos doktor Glas, men det blir aldrig mer än en antydan. Läroböckerna har alltså 

genom referaten valt att tolka romanen i en viss riktning, vilket blir än tydligare efter referaten 

då samtliga undersökta läroböcker kommenterar bokens tema.

Samtliga kommentarer kring bokens tema rör nämligen moralen kring mord. De är 

dessutom korta nog att återges i sin helhet. I Möt litteraturen står det att: ”Doktor Glas är 

alltså en sorts kriminalhistoria, som diskuterar problemet om det kan vara försvarbart att döda 

en annan människa.” (ML, s. 208) I Ekengrens svenska finner man att: ”Doktor Glas [sic!] var 

en provocerande bok. Söderberg tycks mena att man har rätt att mörda vidriga, obehagliga 

personer som terroriserar andra: pastor Gregorius är nämligen en hustruplågare som förgriper 

sig på sin hustru sexuellt.” (ES 2, s. 129) Slutligen menar Den levande litteraturen att: 

”Moralen i romanen är utmanande: Söderberg suggererar läsaren att uppfatta mordet som 

berättigat. Dessutom drabbas inte doktor Glas av någon uppslitande själskris, likt den 

mördaren Raskolnikov hamnar i hos Dostojevskij.” (DLL, s. 221) Dessa tolkningar är tydliga 
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tolkningar och förenklingar av temat i romanen vilket kanske bäst åskådliggörs genom att 

återge Olsson och Algulins kommentar på samma roman: 

Spänningen mellan determinism och vilja framträder tydligare än tidigare. Den mänskliga viljans 
fåfänglighet blir uppenbarligen Söderbergs svar på de frågor han med en skärpa som kan erinra om 
Dostojevskij ställer i detta arbete. Det behandlar centrala existensproblem som aktualiserades i en tid då 
inte längre någon gud framstod som absolut etisk norm och då darwinismens biologiska världsbild alltmer 
började forma människors medvetande. Var det möjligt för människan själv att skapa ett lyckorike – åt sig 
själv – åt andra? Hur långt kunde man gå i dessa strävanden att skapa lycka? Doktor Glas kan ses som en 
oroande reaktion på sådana frågor. (LHIS, s. 355)

Här berör tolkningen determinism, den mänskliga viljans fåfänglighet, existensproblem i en 

värld utan någon gud som etisk norm och dessutom, vilket påminner om läroböckernas 

kommentarer, frågan om hur långt man kan gå i strävanden efter lycka. 

En än mer viktig notering är att utöver denna förenklade tolkning blandar dessutom 

Ekengrens svenska här, liksom tidigare, ihop författare och berättare när man i sin kommentar 

kring bokens, och med detta berättarens, moral uttalar sig om författarintentionen (”Söderberg 

tycks mena”). Det finns naturligtvis en möjlighet att man här menar att det på ytan kan se ut 

som att det är författaren som ”tycks mena” att det är berättigat att mörda vidriga personer, 

men det är föga troligt då man varken invänder emot eller förklarar denna uppfattning. Lite 

mer försiktigt förhåller sig Den levande litteraturen då man menar att Söderberg påverkar 

läsaren att uppfatta mordet som berättigat. Kanske väljer man denna formulering för att man 

är medveten om att Doktor Glas är en dagboksroman, vilket Ekengrens svenska undviker att 

nämna. Björn Sundberg visar vad det kan innebära att Doktor Glas är skriven i dagboksform: 

Genom att Söderberg valt att återge hela förloppet via Glas egna dagboksanteckningar skapas en klyfta 
mellan det som Glas öppet tillstår och vad läsaren anar under de skrivna orden. Mellan utsagt och outtalat 
skapas textens egenart.

Vi ser att Glas själv uppfattar sig som en intellektuell och ’kylig’ person, en uppfattning som han 
tycks dela med övriga gestalter i bokens värld. När tanken på mordet väl uppkommit faller det sig
naturligt för honom att distanserat och lidelsefritt ’resonera om saken’, pröva grunderna för den officiella 
moral som tar avstånd från den tänkta handlingen. Steg för steg skalas denna moral av. Söderberg tvingar 
läsaren till insikt om den hävdvunna moralens relativa karaktär, och ’samhället’ framstår som ett 
godtyckligt bygge, där dolda intressen, lögn och hyckleri utgör viktiga fundament. (Sundberg, s. 414 f.)

Här har vi en formmässig funktion, dagboksformen, som den ovane läsaren skulle tjäna att 

uppmärksammas på, men inget av de undersökta läroböckerna förklarar dagboksromanens 

funktioner närmare. Inte ens Den levande litteraturen eller Möt litteraturen som ändå påpekar 

att Doktor Glas är en dagboksroman, går in djupare på vad detta innebär. Det krävs en 

litteraturvetenskaplig historiegenomgång för att påpeka hur dagboksformen leder till att man 

som läsare uppenbart får historien berättad från doktor Glas’ perspektiv, och att det därmed 

skapas en klyfta mellan vad som öppet skrivs och vad som anas där bakom. 
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En mer övergripande blick på de undersökta läroböckernas beskrivningar av Hjalmar 

Söderberg och Doktor Glas visar, trots vissa undantag, på ett närmare förhållningssätt till 

litteraturvetenskaplig forskning och historieskrivning än i fallet med de två franska 

författarskapen som behandlats tidigare. En lärobok citerar till och med en docent i 

litteraturvetenskap, som också är väl insatt i Söderbergs författarskap. När det kommer till 

Söderbergs språk och stil så stämmer beskrivningarna väl överens med litteraturvetenskapliga 

beskrivningar, trots att bilden må vara en smula förenklad. Däremot märker man fortfarande 

en problematik då tematiken i verket behandlas. Tolkningarna har må hända viss 

litteraturhistorisk grund, men deras begränsande egenskap tas inte i beaktande och romanen 

riskerar att bantas ner till den i läroboken uttalade tolkningen. Det finns och har funnits mer 

än en gällande tolkning för detta verk under seklets gång.122 Dessutom begås det i vissa fall 

även litteraturvetenskapligt oacceptabla misstag, som att alltför oförsiktigt blanda ihop 

författarintention med berättarens utsagor i romanen.

En jämförelse med Epoker och diktare visar också på hur tolkningarna av Doktor Glas i 

läroböckerna är alltför förenklade och ibland rentav missvisande. Den levande litteraturen 

kommer förhållandevis nära beskrivningen av Epoker och diktare och man kan rimligen anta 

att Ulf Jansson läst detta verk, då såväl jämförelsen med Brott och straff återfinns och 

dessutom många uttryck liknar varandra.123 Epoker och diktare för dock en tydligare 

diskussion kring tolkningen av boken och pekar på flera motiv, innan man framhäver den fria 

handlingen, viljeproblemet, som det centrala temat.124 Determinismen är också mycket mer 

explicit uttryckt i Epoker och diktare än i de undersökta läroböckerna, som man menar ”fått 

ett berömt uttryck i berättelsen om sprattelgubben Röde Turken”.125

Om man försöker benämna de undersökta litteraturböckernas synsätt gentemot Hjalmar 

Söderberg och Doktor Glas i termer av Martinssons tre, tidigare beskrivna, litterära 

förhållningssätt så ligger det historisk-empiriska förhållningssättet närmast till hands. I 

synnerhet gäller detta för Ekengrens svenska som påpekar att den Söderbergska känslan av 

determinism och pessimism är ”en vanlig känsla hos författare kring sekelskiftet” (ES 2, s. 

128), men i allmänhet också de andra litteraturböckerna. Författaren må värderas som en stor 

stilkonstnär, men det talas inte om Söderberg som en idealgestalt eller som en hjälte i exil. 

                                                
122 Se Eva Akinvall Franke, Eko av Glas. Läsningar genom ett sekel av Hjalmar Söderbergs verk Doktor Glas: 
En receptionsestetiskt orienterad studie (Borås 2004), s. 61.
123 Breitholtz (1982b), s. 470.
124 Ibid., s. 470 f.
125 Ibid. s. 470.
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Lagerlöf – ”Sagoberätterskan”

Selma Lagerlöfs författarskap hamnar på delad fjärde plats med bl.a. Hjalmar Söderberg i den 

gjorda enkätundersökningen men verken hamnar desto längre ner, vilket beror på att det 

förekommer en större spridning av just vilket verk man väljer att använda sig av. Av de tre 

verk som figurerar i enkätundersökningen hamnar Kejsarn av Portugallien högst, därefter 

Herr Arnes Penningar och slutligen Gösta Berlings saga. Man bör dock vara försiktig att 

utläsa för mycket av denna rangordning, då de endast ligger en placering vardera ifrån 

varandra. Istället kommer jag i följande avsnitt att studera den textkanon som verkställs i de 

litteraturhistoriska läroböckerna och dessutom analysera beskrivningarna av Selma Lagerlöfs 

person och författarskap desto närmare. Att jag här inte i första hand väljer ett verk att studera 

motiveras alltså av att Lagerlöf har valts utifrån hennes höga placering bland författarna i den 

gjorda enkäten och inte bland verken. Därför blir det här också mer intressant att titta närmare

på hur textkanon inom ett författarskap kan påverka, eller påverkas av, behandlingen i de 

undersökta läroböckerna. Precis som i fallet med Hjalmar Söderberg, lyser även Selma 

Lagerlöf och hela hennes författarskap med sin frånvaro i Svenska spår 2, varför denna 

lärobok inte heller i det här avsnittet kommer att analyseras.

Selma Lagerlöf är en mycket berömd författare, och som sådan också mycket 

omdebatterad i litteraturvetenskaplig forskning. Detta blir tydligt i de litteraturvetenskapliga 

historiegenomgångarna, som tillsammans ger en mer disparat bild av författarinnan än vad 

som är fallet i beskrivningarna av de tidigare undersökta författarskapen. Hos Lönnroth och 

Delblancs Den svenska litteraturen finner man en artikel skriven av Birgitta Steene, som 

närmare belyser polemiken inom litteraturforskningen, med rubriken: ”Sagotant eller litterär 

nydanare?” (Steene, s. 396)126 Steene påpekar att forskningen kring Lagerlöf varit kluven 

mellan att betrakta författarinnan å ena sidan som sagotanten Selma, som fylld med 

berättarglädje traderar sin barndoms historier, å andra sidan den kvinnliga modernisten 

Lagerlöf, som medvetet använder psykologiska och litterära grepp för att bryta mot gängse 

normer. Båda sidor kan betraktas som sympatiska och båda sidor kan betraktas med skepsis. 

Om Selma Lagerlöfs egenskap av spontanitet och litterära medvetenhet skriver Birgitta 

Steene: 

I de egna breven och kommentarerna finns det många exempel på att ingivelsens ögonblick var den 
omedvetna utgångspunkten för ett verk. 

                                                
126 Birgitta Steene, ”Sagotant eller litterär nydanare?”, i Den svenska litteraturen. Genombrottstiden. 1830-1920, 
red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, II (Stockholm 1999), s. 396. I fortsättningen kommer sidhänvisningarna 
från detta verk integreras i texten, som ovan.
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Ett sådant ögonblick är den berömda episoden på Malmskillnadsgatan i Stockholm då hon plötsligt 
fick insikten att materialet i hennes författarskap måste förankras i barndomens värmländska mytvärld. 
Här beskriver hon hur hennes skaparkraft ’råkade i gungning’ och att pennan började gå nästan av sig 
själv. Men i breven till Sophie Elkan framstår Selma Lagerlöf också som en författare som konstfullt 
mejslar fram sitt material och som skriver sig fram till en egen identitet. (Steene, s. 397)

Det finns således fog i Lagerlöfs egna kommentarer och brev för att beskriva såväl en 

omedveten ”ögonblickets konstnär” som en medvetet arbetande författare. Samtidigt som en 

beskrivning av Selma Lagerlöf som modern och medveten riskerar att ”förneka hennes unika 

originalitet”, som Delblanc påpekar, riskerar en beskrivning av författarinnan som en unikt 

omedveten, naiv och spontan berätterska att förneka hennes medvetenhet och konstnärliga 

arbete. (Delblanc, s. 395)127 I ett brev till Sophie Elkan, som Ulla Torpe citerar i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria, skriver Lagerlöf: ”Den [Lagerlöfs ’verkliga historia’] är en enda lång 

variation öfver ordet vilja. Det är verkligen som om ingenting vore mig medfödt, utan som om 

jag skapat min begåfning själf genom att önska fram den.” (citat taget från Torpe, s. 116)128

Det blir här tydligt att naivitet eller spontanitet, utan att förringa dessa kreativa egenskaper 

hos Lagerlöf, inte får missförstås som något medfött eller något som inte krävt en stark vilja 

och konstnärligt arbete.

Samtliga undersökta läroböcker från gymnasiet beskriver ingående Lagerlöfs debutroman, 

Gösta Berlings saga, och samtliga undersökta läroböcker berättar dessutom en liknande 

historia om hur Selma Lagerlöf kom att starta sin författarbana. Berättelsen rör den av Steene 

ovan nämnda episoden på Malmskillnadsgatan, då Lagerlöf beskriver hur hon ”plötsligt” får 

insikten att förankra sitt skrivande i Värmlands mytvärld och hur hennes skaparkraft ”råkade i 

gungning”. Episoden är hämtad från Lagerlöfs egna verk En saga om en saga, där hon i 

sagoform berättar om tillkomsthistorien av debutromanen. Man bör dock observera att detta är 

ett fiktivt verk, en saga, och inte en faktisk historieskrivning eller självbiografi. Det är dock 

rimligt att anta att beskrivningarna i läroböckerna färgats av författarinnans egna verk, då alla 

tre läroböcker här övergår till en mer berättande ton. I Den levande litteraturen kan man läsa:

En dag kom hon [Selma Lagerlöf] från några litteraturlektioner och promenerade Malmskillnadsgatan 
fram. Plötsligt slog det henne: hon hade ju lika bra berättelser i huvudet som Bellman och Runeberg haft! 
Problemet var bara hur de skulle utformas för att bli läsbar litteratur. De måste ha kvar sin speciella 
karaktär av vilda skrönor. Samtidigt skulle de uttrycka hennes egen syn på livets svåra konst. Det tog 
henne både tid och möda att finna lösningen. Hon fick arbeta om det väldiga materialet flera gånger.
(DLL, s. 216)

                                                
127 Sven Delblanc, ”Den stora berätterskan Selma Lagerlöf”, i Den svenska litteraturen. Genombrottstiden. 1830-
1920, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, II (Stockholm 1999), s. 395. I fortsättningen kommer 
sidhänvisningarna från detta verk integreras i texten, som ovan.
128 Ulla Torpe, ”En enda långa variation över ordet vilja. Om Selma Lagerlöf”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 
Vida världen. 1900-1960, red. Elisabeth Møller Jensen & Margaretha Fahlgren, III (Höganäs 1996), s. 116. I 
fortsättningen kommer sidhänvisningarna från detta verk integreras i texten, som ovan.
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Denna lärobok lyckas belysa såväl Lagerlöfs omedvetna spontanitet som hennes starka vilja 

och litterära medvetenhet, genom att påpeka det fortsatta arbetet efter den första ingivelsen. 

Efter denna passage fortsätter man dessutom med att beskriva valet av romanstruktur och 

Selma Lagerlöf framträder inte enbart som originell sagoberätterska utan även en litterärt 

medveten författare. Desto otydligare blir det i Ekengrens svenska: 

Selma Lagerlöf gick på Högre Lärarinneseminariet och skulle bli lärare. Nu var hon på väg hem efter en 
lektion om Bellman och Runeberg. Då mötte hon plötsligt sagan! Tänk om hon, precis som Bellman och 
Runeberg en gång gjort, skulle berätta om alla originella människor hon kände till därhemma i Värmland. 
Och i samma ögonblick som hon bestämde sig ”började marken gunga under henne”, skriver hon i En 
saga om en saga (1904). (ES 2, s. 103)

Här framträder Lagerlöf snarare som en mottagare av en omedveten uppenbarelse, vars 

emottagande får hennes egen värld i gungning. Trots att man avslutningsvis antyder att denna 

episod är hämtad från Lagerlöfs egna verk så får berättelsen stå helt oemotsagd och 

onyanserad, varför denna antydan snarare riskerar att förstärka episodens hegemoni än att visa 

på att berättelsen utgår från en specifik utsaga. Episoden återberättas visserligen som en 

förklaring på hur Selma Lagerlöf fick ”inspiration” till Gösta Berlings saga varför det finns 

möjlighet att se denna spontanitetens episod som endast en del av hennes kreativa redskap, 

även om hennes vilja och litterära medvetenhet aldrig riktigt tydliggörs i texten. (ES 2, s. 102) 

Istället finner man lättare argumentering för Selma Lagerlöfs egenskap som kvinnlig 

berätterska, med sagotantens berättarlust: ”Gösta Berlings saga [sic!] är en bok skriven på ett 

känslosamt, romantiskt språk. Och med en sprudlande berättarglädje!” (ES 2, s. 103) Detta 

känslosamma, romantiska språk får i Ekengrens svenska aldrig möta sin motpol i form av 

Lagerlöfs mer realistiska stil, övertygande skildringar av sinnessjukdom eller isländskt kärva 

språkstil, som finns i andra delar av hennes produktion.129

I Möt litteraturen får berättelsen om hur Selma Lagerlöf började sin författarbana ett än 

tydligare drag av den omedvetna känslostyrda kvinnliga berätterskan:

En dag när Selma Lagerlöf hade haft en litteraturlektion på seminariet och gick och tänkte på 
dryckesbröderna hos Bellman och krigarna hos Runeberg, fick hon helt plötsligt syn på ”Sagan”. Det kom 
över henne, att de gestalter hon mött eller hört talas om i Värmland inte var mindre märkvärdiga än 
personerna hos Bellman och Runeberg. Hon måste skriva om Värmlandskavaljererna!

Selma Lagerlöf kände att hon inte kunde skriva i den nyktert realistiska stil som var den vedertagna på 
80-talet. Men efter ett avskedsbesök på Mårbacka, som skulle säljas, kände hon att sagan måste skrivas 
och bara kunde skrivas på hennes eget personliga sätt utan tanke på litterära mönster. Och på en 
känslofull personlig prosa med många utrop ”började pennan gå nästan av sig själv”. (ML, s. 196)

Lagerlöf får här ”helt plötsligt” syn på ”Sagan”, det kommer över henne. I likhet med Den 

levande litteraturen fortsätter Möt litteraturen med en problematisering efter episoden på 

                                                
129 Jfr Torpe, s. 113-125.
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Malmskillnadsgatan, men den ter sig helt annorlunda från den i Den levande litteraturen. Här 

”kände” Lagerlöf istället att hon inte kunde klara av att skriva i åttitalisternas ”nyktert 

realistiska stil”. Men trots detta ”kände” hon att romanen ändå skulle skrivas, fast på hennes 

eget sätt, ”utan tanke på litterära mönster”. Därefter citeras Lagerlöf själv då hon skriver att 

pennan började ”gå nästan av sig själv”. Bilden av Selma Lagerlöf riskerar här att i värsta fall 

likna den föråldrade bilden av kvinnliga författare, som känner sig fram till sina ofta 

personligt känslofulla stilar, och utan litterär medvetenhet förutom ”känslan” att inte kunna 

skriva som var vedertaget. 

Tittar man vidare på hur Lagerlöfs språkstil och författarskap beskrivs i Möt litteraturen 

antyds dock en viss arbetsamhet och ibland till och med ett metodiskt tillvägagångssätt. I 

passagen om Jerusalem påpekar man exempelvis att Selma Lagerlöf ”undersökte […] 

stämningar och värderingar” samt nämner hennes isländskt kärva språkstil. (ML, s. 198) Man 

menar också att hennes skildringar av sinnessjukdom anses vara mycket trovärdiga och 

förklarar hennes popularitet med hennes förmåga att ”skapa spännande intriger med många 

överraskande vändningar och att hon arbetade med enkla, renodlade personligheter”. (ML, s. 

199) Oberoende om man valt att understryka den spontana berätterskan eller försökt 

komplicera bilden av Lagerlöf är det värt att påpeka att samtliga undersökta läroböcker verkar 

ha utgått från att det fiktiva verket En saga om en saga snarare kan betraktas som faktisk 

historieskrivning.

De litteraturvetenskapliga historiegenomgångarna är desto tydligare när det kommer till att 

uppmärksamma såväl den spontana berätterskans originalitet som den viljestarka arbetande 

författaren. Som tidigare påpekats ägnas en två sidor lång text åt att diskutera denna dikotomi 

hos Lönnroth och Delblanc. Olsson och Algulin verkar undvika ”den berömda episoden på 

Malmskillnadsgatan”, (Steene, s. 397) och koncentrerar sig istället på att framhäva Lagerlöfs 

starka sidor som såväl ”den överlägset mest genuina berättarbegåvningen i sin generation”, 

som en förnyare av den svenska berättarkonsten ”på samma sätt som Heidenstam kort 

dessförinnan gett lyriken en annan inriktning”. (LHIS, s. 348) Ulla Torpe visar på Lagerlöfs 

spännvidd genom att först påpeka hur Lagerlöfs verk ”genom en ständig vaksam bearbetning” 

slipar ner det i grunden romantiska språket ”tills det blir hanterbart både för berättare och 

läsare”, och därefter referera till episoden på Malmskillnadsgatan. (Torpe, s. 113) Det är 

också hos Torpe man uttryckligast finner epitet som ”realist” tillfogade till Lagerlöfs namn.130

Liksom den spänning som Olsson och Algulin menar åskådliggörs i Gösta Berlings saga 

                                                
130 Exempelvis: ”Hon missar inte en detalj i det stora lanthushållet. Här är hon realist av renaste vatten och står 
inte Strindberg efter i skarp iakttagelseförmåga.” (Torpe, s. 114)
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mellan ”konsten och fantasin och livsglädjen i forna tider” och ”det idoga framåt strävande 

arbetet”, åskådliggör de litteraturvetenskapliga historiegenomgångarna den spänning som 

finns mellan fantasin och livsglädjen respektive den idoga viljan i Selma Lagerlöf och hennes 

författarskap. (LHIS, s. 349) Med undantag av Den levande litteraturen kan dock detsamma 

inte påstås om de undersökta läroböckerna, som snarare framställer en någorlunda ensidig bild 

av Lagerlöf som en begåvad sagotradererska med sprudlande berättarglädje och personlig 

känslofull stil.

Tittar man på tematiken i Lagerlöfs författarskap så finner man även här en disparat bild hos 

de litteraturvetenskapliga historiegenomgångarna. Två litteraturvetenskapliga 

historiegenomgångar (Litteraturens historia i Sverige och Den svenska litteraturen) menar i 

stort att tyngdpunkten ligger på den godhjärtade kärleken och försoningen, frälsningen och 

tron på en god världsordning, medan en tredje historiegenomgång (Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria) ihärdigt pekar på en mörkare tematik, där såväl vrede och hämnd, 

som offer och påtvingade uppbrott blir centralt. Olsson och Algulin visar bitvis på en 

medvetenhet kring denna tematik, då man exempelvis om Gösta Berlings saga nämner att 

”tematiken genomgående rör sig kring skuld och försoning, kärlek och svek”. (LHIS, s. 348) 

Delblanc håller dock fast vid Lagerlöfs tro på den kvinnliga kärlekens makt, som man menar 

”kan verka facil och naiv, men den var alldeles uppenbart en livsfråga för henne” (Delblanc, 

s. 395).

Det är onekligen denna senare linje, med tron på försoning och den kvinnliga kärlekens 

makt, som de undersökta litteraturhistoriska läroböckerna till gymnasiet har valt att följa. I 

Ekengrens svenska kan man läsa: ”I alla sina romaner och sagor ville hon [Lagerlöf] visa att 

kärleken, det goda, till sist ska segra över det onda i livet. […] Kärleken försonar allt.” (ES 2,

s. 105) Möt litteraturen menar att Selma Lagerlöf politiskt främst verkade ”indirekt genom 

sina berättelser som predikade fred och försoning och framställde många starka och 

handlingskraftiga kvinnor”, och man menar dessutom att hennes böcker handlade om ”det 

godas kamp mot det onda, där det goda till sist avgår med segern”. (ML, s. 199) Mot denna 

bild av Lagerlöf som indirekt politisk med sina framställningar av ”många starka och 

handlingskraftiga kvinnor” kan man ställa Ulla Torpes ord om kvinnogestalterna i Lagerlöfs 

författarskap: ”Tillsammans med tungsinnet är kvinnogestalternas kraftlöshet ett slags 

’yttersta sorg’ som kan studeras i text efter text.” (Torpe, s. 121) Därefter visar Torpe på de 

många kvinnogestalternas kraftlöshet, snarare än handlingskraft, som i sin tur står som grund 

till den sammansatta offerproblematik Lagerlöf menas ge uttryck för: ”Ibland tycks offret 
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fungera som en kraftsamling, ett steg upp på väg ur svårmodet, ibland kan det uppträda som 

maskerad hämnd.” (Torpe, s. 121) I Den levande litteraturen kan man läsa: ”Som författare 

var Selma Lagerlöf alltid en uppfostrare. Hon ville demonstrera hur det goda till sist segrar 

inom varje människa, om man följer sin inre röst.” (DLL, s. 218) 

Läroböckernas beskrivning av Lagerlöfs genomgående tematik i sitt författarskap följer 

alltså hellre en linje av den hoppingivande tron på det goda än Torpes linje av hämndmotiv, 

offerproblematik och de många kvinnornas kraftlöshet och tungsinne. Selma Lagerlöf 

betraktas också ofta, som synes i citatet ovan, som uppfostrare, eller rentav moralist. När Möt 

litteraturen behandlar Gösta Berlings saga skriver man exempelvis: ”Mot varandra i romanen 

står å ena sidan festyran, fantasin och skönheten och å andra sidan ansvaret och den 

vardagliga pliktuppfyllelsen. Svårigheten är att förena dessa två. Selma Lagerlöf är oerhört 

inspirerad när hon skildrar de glada festerna och livsberusningen, men djupast inne är hon 

som i sina senare verk moralist.” (ML, s. 196 f.) Något liknande kan man finna hos Olsson 

och Algulin, som menar att samtidigt som ”romanen är en enda lång nostalgisk hyllning till 

konsten och fantasin och livsglädjen i forna tider, försvarar den också det idoga 

framåtsträvande arbetet”. (LHIS, s. 349) Här levereras dock inget rakt svar på huruvida 

Lagerlöf ”innerst inne” är moralist eller inte, utan man anstränger sig snarare för att visa på 

båda sidor. Exempelvis pekar man på scenen med Gösta Berlings och Anna Stjärnhöks 

nattliga slädfärd, där man skriver: ”Trots att romanen som helhet är att uppfatta som en 

varning mot en ensidig individualistisk livsutlevelse, ger den här uttryck för en 

romantiserande vitalitet av nittitalstypiskt märke, där individens livskänsla ställs i centrum 

[…].” (LHIS, s. 349) Den levande litteraturen har valt att tolka denna spänning mellan 

skönhet och arbetsamhet på ett annat sätt:

Gösta Berlings saga [sic!] är egentligen en sedelärande berättelse som varnar för lättsinnet. Redan när 
boken kom ut var det en del som såg den moraliska tendensen som påhängd och i strid med andan i 
romanen för övrigt. […] 

Detta är ett problem som drabbat och drabbar alla uppfostrande berättelser. Först måste den skildra 
”det olämpliga”. För att göra personerna trovärdiga måste fördärvets lockelser göras åtråvärda. Lyckas det 
blir läsarna rejält förförda. Men sedan är de knappast särskilt villiga att ta den kärva moralen till sig. Här 
ligger ett vanligt dilemma för berättarkonsten, såväl i litteraturen som på film och teater. (DLL, s. 217)

Selma Lagerlöf verkar enligt Den levande litteraturen här rentav ha haft intentionen att 

uppfostra sina läsare i ansvar och hårt arbete, och läsarna antas lättförförda och ovilliga att ta 

till sig författarens mer kärva moral, utan antas istället falla för det olämpliga som först 

”måste” skildras. Lagerlöfs författarskap är inte fritt från moraliska pekpinnar eller 

uppbygglig moral, det påpekar såväl Torpe som Delblanc, men inget av de behandlade 
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litteraturvetenskapliga verken går så långt som att hävda att hennes intention var att uppfostra 

läsarna i moral.131

Av de tre verk som figurerar i enkätundersökningen hamnar, som tidigare framhävts, Kejsarn 

av Portugallien högst, tätt följt av Herr Arnes Penningar och Gösta Berlings saga. Kanon i 

de litteraturhistoriska läroböckerna ser en smula annorlunda ut i prioritering, och dessutom är 

i synnerhet bredden på urvalet värt att studera närmare.132 Tyngdpunkten hos alla undersökta 

läroböcker ligger tveklöst på Gösta Berlings saga, och därefter Jerusalem. Kejsarn av 

Portugallien nämns och behandlas av Möt litteraturen och Ekengrens svenska men nämns 

inte ens av Den levande litteraturen. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige nämns 

av alla undersökta läroböcker och behandlas närmare av Ekengrens svenska och Möt 

litteraturen. En herrgårdssägen behandlas enbart av Ekengrens svenska, som också återger 

kortnovellen Gravskriften. Herr Arnes penningar behandlas inte av någon av de undersökta 

läroböckerna, och nämns endast hos Den levande litteraturen. 

Helt förbisedda är bl.a. Antikrists mirakler, Liljecronas hem, Körkarlen och Bannlyst, och 

man kan fråga sig varför. Litteraturvetenskapens textkanon ser annorlunda ut. Liljecronas hem 

behandlas endast i större utsträckning av Torpe, som i ett försök att höja dess underskattade 

betydelse kallar den ”en väsentlig del av författarskapet, en kropp mellan dess vingar”. 

(Torpe, s. 120) Men Antikrists mirakler behandlas desto mer av alla tre litteraturvetenskapliga 

historiegenomgångar. Lönnroth och Delblanc menar att denna roman gav Selma Lagerlöf 

hennes ”stora, kritiska genombrott”, som man dock menar numera är ”svår att förklara”. 

(Delblanc, s. 392) En långt mer positiv beskrivning finner man hos Olsson och Algulin: 

”Antikrists mirakler är ett verk som väckt mycket större uppmärksamhet utomlands än i 

Sverige. I själva verket hör det till Selma Lagerlöfs mest översatta arbeten, och det är 

odiskutabelt ett av hennes mest originella och idérika.” (LHIS, s. 350) I båda dessa 

litteraturvetenskapliga verk framhävs Antikrists miraklers betydelse och stora genomslag, 

                                                
131 Exempelvis nämner Torpe ”varken banala tonfall, sentimental gråtmildhet, moraliska pekpinnar eller 
gammaldags spökstämning” saknas i Lagerlöfs verk, (Torpe, s. 113) och Delblanc menar bl.a. att de många 
kortare texter hon utgav mellan 1900 och 1920-talets början ”med orubblig säkerhet vindlar sig fram till en 
slutpoäng eller uppbygglig moral, ofta med anknytning till kärleksmytologin”. (Delblanc, s. 394 f.)
132 Möt litteraturen väljer att nämna och behandla Gösta Berlings saga, Jerusalem, Kejsarn av Portugallien och 
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. 
Den levande litteraturen väljer istället att nämna och behandla endast Gösta Berlings saga och Jerusalem, och 
sedan endast nämna En saga om en saga, En herrgårdssägen, Herr Arnes penningar, Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige, Löwensköldska ringen, Charlotte Löwensköld och Anna Svärd mycket kort. 
Ekengrens svenska nämner En saga om en saga mycket kort, men nämner och behandlar annars Gösta Berlings 
saga, En herrgårdssägen, Jerusalem, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och Kejsarn av 
Portugallien, samt väljer att citera kortnovellen Gravskriften.
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oavsett vilken estetisk värdering man väljer att lägga på romanen. Torpe pekar bl.a. på 

hämndmotivet i Antikrists mirakler: ”I en episod låter hon [Selma Lagerlöf] en gammal 

kvinna ruva på hämnd i 20 år, innan hon tar den.” (Torpe, s. 125) 

Hämndmotivet, menar Torpe, återfinns i flera av Selma Lagerlöfs texter: ”Ofta låter hon 

bara hämnden och hatet sippra fram som en sorts textrest, klädd i den skenbara 

aningslöshetens mantel. Men hämnden är faktiskt lika skrämmande när den uppträder i en 

tillsynes naiv skepnad. Texten utsäger en sanning men innehållet, djupt ironiskt, pekar i 

motsatt riktning.” (Torpe, s. 125) Ett annat exempel på hämndmotivet finner Torpe i Herr 

Arnes penningar, där hon menar att ”Elsa-Lill, fjortonåringen, som enda överlevare tvingas ta 

hämnden i sina unga händer. Selma Lagerlöf ger sin hämndgudinna alltigenom veka drag och 

därför bli kontrasten till den brutala upplösningen så skärande”. (Torpe, s. 121) Detta 

hämndmotiv är en mörkare sida av Lagerlöf, som inte riktigt passar in i de undersökta 

litteraturhistoriska läroböckernas bild av den moraliska berätterskan med tron på kärlekens 

goda makt. Även Olsson och Algulin visar på sådana mörkare sidor hos Selma Lagerlöf när 

man behandlar verket Körkarlen: 

I Körkarlen (1912) kulminerar Selma Lagerlöfs intresse för det ockulta. Större delen av berättelsen 
tilldrar sig bokstavligen på andra sidan livet, i ett tillstånd där själen befriats från det kroppsliga. I sin 
skildring av sjukdom och social misär får dock den korta romanen paradoxalt nog också ett drag av social 
realism. Den suggestiva framställningen av dödens gnisslande kärra, som rullar fram på gator och vägar 
genom nyårsnattens fuktdrypande ödslighet, bärs upp av både en religiös livskänsla och en ockult 
mysticism, som för författarinnan uppenbarligen var betydligt mer än en estetisk uttrycksform. Romanens 
tema är ondskans problematik och behovet av botgöring och försoning. (LHIS, s. 352 f.)

Med ett tema om ondskans problematik, skildringar av sjukdom och social misär och ockult 

mysticism belyses en alltifrån naiv och optimistisk tro på det goda i människors inre. Den 

finns där, den positiva synen ”på människans förmåga att verka i det godas tjänst”, men den är 

inte allenarådande. (LHIS, s. 353) Ett annat exempel på detta är kannibalismens inträde i 

Bannlyst, vilken kanske vittnar om Lagerlöfs ”avsky för kriget” (Delblanc, s. 395). Dessa 

sidor blir som sagt problematiska i de undersökta läroböckerna, och kanske är detta också en 

bidragande orsak till att böcker som Antikrists mirakler, Herr Arnes penningar, Bannlyst och 

Körkarlen, vilka alla utgör skarpare exempel på hämndmotiv, ockult mysticism, social 

realism, offerhandlingar och vrede, genomgående undviks i behandlingen av Selma Lagerlöfs 

författarskap. Bilden av den begåvade sagotanten, med fantastiska äventyr och sprudlande 

berättarglädje, bibehålls om inte annat lättare när dessa verk inte återges. En bild som, trots ett 

antal likheter med vissa litteraturvetenskapliga framställningar, ter sig en aning förenklad.

I Epoker och diktare finner man en desto brokigare framställning av Lagerlöf, där såväl 

”stillös affektation och romantiska klichéer” som ”uppror mot gällande litterära 
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konventioner”, ”skräckromantik och nykter psykologisk realism” tas upp.133 Lagerlöfs 

socialistiska och religiösa tematik nämns också, utöver den moraliska viljan, som endast 

nämns explicit kring Gösta Berlings saga. Dessutom visas på en bild av en arbetsam 

producerande författare som ”[e]nligt En saga om en saga” fick ”ingivelsen att litterärt 

utnyttja de berättelser hon hört”.134

Att försöka benämna de undersökta läroböckernas synsätt gentemot Selma Lagerlöf och 

hennes författarskap i termer av Martinssons tre, tidigare beskrivna, litterära förhållningssätt 

är problematiskt. Hon beskrivs inte som en författare i exil, vars skildringar behandlar 

symboliska allmängiltiga frågor eller en människas livskamp, men inte heller kan man kalla 

beskrivningarna för idealistiska, då Lagerlöfs verk visserligen betraktas som unika och 

vackra, men inte ståendes över verkligheten utan snarare är fast bunden till verkligheten. 

Närmast till hands är att kalla förhållningssättet till Lagerlöf i läroböckerna för historisk-

empiriskt, även om det endast delvis stämmer in. För enligt läroböckerna är Selma Lagerlöf 

hellre en begåvad sagoberätterska med fantastiska historier med god moral än en 

yrkesmänniska med ”speglingar” av verkligheten.

                                                
133 Breitholtz (1982b), ss. 265-269.
134 Ibid., s. 266.
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Slutdiskussion

I analyserna av de litteraturhistoriska läroböckerna för gymnasiet åskådliggörs tydligt hur 

författare och deras verk på olika sätt förenklas i jämförelse med litteraturvetenskapliga 

historiegenomgångar på universitetsnivå. Man skulle kunna beskriva det som att de olika 

författarna tilldelas olika roller, som de riskerar att anpassas efter. Voltaire blir i detta fall satt 

i rollen som ”samhällskämpen”, och fokus hamnar därmed mycket på personen Voltaire 

snarare än dennes litterära produktion. Man går dock inte igenom Voltaires litterära liv och 

produktion utan väljer istället ut delar som kan belysa personen, agitatören och 

samhällskämpen Voltaire, såsom exempelvis Voltaires engagemang i fallet Calas eller 

landsflykten till England och dispyter med adeln och kyrkan. Det är denna personhistoria som 

tenderar att utgöra tyngdpunkten i läroböckerna, och alla verk, förutom Candide, ställs åt 

sidan. 

På samma sätt som Voltaires liv upphöjs för att belysa ”samhällskämpen”, hamnar Zolas 

liv och litterära produktion i skymundan för att istället beskriva en epok. Zola tenderar att bli 

satt i rollen som ”Naturalisten”, med stort N. I och med detta belyses Zola ur naturalismen 

och naturalismen ur Zola, varför både författaren och epoken olyckligt reduceras. Zolas 

symbolism, moraliska och socialistiska temperament, fantasiskapande av närmast romantisk 

art, deterministiska postulat, samt skicklighet att skildra massor i rörelse eller att i sina texter 

få döda ting till levande väsen osynliggörs för att bilden av den naturalistiske författaren ska 

bli tydlig. Även produktionen hamnar i skymundan, då verken tenderar att fungera som 

synliggöranden av Zolas försök att beskriva den obehagliga sanningen som den är. Ibland 

lyckas verken åtminstone synliggöra detta, men ibland riskerar de att reduceras till menlösa 

exempel på obehagliga skildringar. Samtidigt blir också naturalismen entydigt med Zolas 

naturalism, och dennes sociala engagemang riskerar många gånger att färgas av på hela den 

litterära epoken.

Även Söderberg kan sägas ha tilldelats en roll, som ”stilkonstnären”, vilket stämmer 

förhållandevis väl överens med litteraturvetenskapens syn på honom. Här har dock stilspråket 

hos Söderberg fortfarande förenklats till att vara ”effektivt”, ”koncist” och ”klart”, och man 

bortser från hans många lyrisk-impressionistiska och symboliska inslag. Mer diskutabelt är 

läroböckernas tilldelning av Selma Lagerlöf som ”sagoberätterskan”, något som inte alls är 

lika självklart inom litteraturvetenskapen. Genom att betrakta Lagerlöfs egna fiktiva verk, En 

saga om en saga, som historieskrivning snarare än just en saga gränsar läroböckerna många 
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gånger till att också beskriva Lagerlöfs författarbana som känslofull, spontan och sprudlande, 

när litteraturvetenskapen, utöver naivitet och skaparglädje, också visar på en arbetsam, 

viljestark, realistisk, nyskapande och upprorisk produktion. Samtidigt väljer man ofta i 

läroböckerna att beskriva tematiken i hennes författarskap som godhjärtad och moralistisk, 

och man undviker Lagerlöfs mörkare teman. Detta påverkar antagligen också valet av 

textkanon i läroböckerna, då skräckromantiken, hämndmotiven, offerproblematiken och de 

realistiska och psykologiska skildringarna tenderar att undvikas till förmån för de goda 

sagorna. 

Även i antologierna finner man, utöver en nerkortning av textmaterial, också en 

förminskning av bredd i textkanon hos olika författarskap. Det är Goethes tidiga produktion, 

Shakespeares tragedier och Bellmans epistlar som i huvudsak återges, inte Goethes senare 

verk, Shakespeares många komedier, sagospel och dikter eller Bellmans sånger. Istället för att 

visa på en mångsidig och invecklad litteraturhistoria, fylld av paradoxer och variationer, som 

t.ex. Zolas både naturalistiska och symbolistiska sidor eller Goethes känslostormande första år 

och traditionstyngda sista år, skalas hellre många komplexa författarskap av till enklare roller 

som ibland rentav liknar stereotyper. 

Ur didaktisk synvinkel må denna rolltilldelning i förenklade karaktärer underlätta inlärning 

av formen upprepning men det är antagligen föga effektivt när man vill bilda eleverna enligt 

den äldre betydelsen, som Läroplanskommitténs betänkande verkar sträva efter.135 Man kan

fråga sig om inte den bild som framträtt i mycket påminner om den litteraturundervisning som 

didaktikern Gunilla Molloy varnar för i sin avhandling Läraren litteraturen eleven. Molloy 

menar där att man riskerar att lära om litteratur och inte av litteratur, eftersom man ofta tänker 

sig att det måste finnas något konkret för läraren att lära ut, för eleven att lära sig och för 

läraren att kontrollera att eleven har lärt sig.136

Varför läromedlen besitter denna karaktär av förenkling har antagligen flera orsaker. Dock 

bör man ta i beaktande att bokförlagen är väl medvetna om skolverkets riktlinjer i 

utformandet av ett läromedelspaket, och mycket av den litteratursyn som målas upp där 

återfinns också ofta i läroböcker och antologier. Den komparativt historisk-kulturella

kontextualiseringen med biografiska inslag och synen på litteraturen som textuella 

representationer av författare eller epoker som återfinns i skolverkets riktlinjer går på många 

sätt i linje med den förenkling av litterära produktioner och författarskap till karaktäristiska 

                                                
135 Om bildning och Läroplanskomitténs betänkande kring detta begrepp, se avsnittet ”Litteraturundervisning i 
klassrummet”.
136 Se ”Litteraturundervisning i klassrummet”.
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representativa roller som återfinns i läromedlen. När texter och författare blir produkter av en 

tid och kultur, riskerar de att utkrävas en beskrivande funktion av sina epoker snarare än att 

betraktas som litterära verk och författarskap. Och som beskrivande funktioner behöver de 

oftast förenklas, eftersom författare och deras litterära produktion ofta är mer komplexa och 

mångfasetterade än karaktäristiska roller och stereotyper.

En annan princip som skolverkets riktlinjer målar upp vid tolkning och analys av litteratur, 

och som verkar ha fått genomslag i de undersökta läroböckerna, är tyngdpunkten på det 

innehållsmässiga, tematiska, planet. Avsaknaden av formanalys och analys på ett mer 

strukturellt och stilistiskt plan är tydlig i läroböckerna, och liksom i skolverkets riktlinjer 

tenderar man att förutsätta att det finns en mening med verket. Riskerna är här flera. För det 

första kan detta innebära att eleven kan känna sig manad att hitta den ”rätta” meningen, den 

”rätta” tolkningen och den ”rätta” läsningen. För det andra riskerar läroböckernas tolkningar 

att framstå som de ”rätta” tolkningarna, vilket kan ge känslan av facit på boken. 

Detta blir tydligast i läroböckernas referat av Candide, där boken beskrivs inte vara mer än 

ett svar på Leibniz’ optimistiska filosofi, där det utopiska landet Eldorado är grovt förenklat 

och ibland helt omgjort och där Candides slutord i romanen tydligt tolkats utan att benämna 

det som en tolkning av flera. Även Söderbergs Doktor Glas har tolkats på en tematisk nivå 

utan att ange tolkningar som just tolkningar. Här framstår även risken att läroböckernas

tolkning dessutom kan betraktas som feltolkningar, då man på vissa håll har blandat ihop 

författarintentionen med berättare och protagonist. En hopblandning av fiktion och fakta, utan 

att problematisera, finner man också i beskrivningen av Lagerlöfs start på sin författarbana, 

vilket antagligen påverkat synen på Lagerlöfs hela författarskap.

Vissa tolkningar som gjorts i läroböckerna kan dock återfinnas på litteraturvetenskaplig 

nivå, men här mycket mer nyanserade och tydliggjorda som just tolkningar. Läroböckernas 

behandling av Söderberg och hans litterära produktion har annars, förutom ovan nämnda 

problem, mycket gemensamt med litteraturvetenskapen, när man beskriver Söderbergs språk. 

När läroböckerna således väljer att beskriva form och stil så lyckas man också bättre följa 

litteraturvetenskapliga beskrivningar, och dessutom lyckas man undvika mycket av den 

problematik man annars hamnar i.

Konsekvensen av de innehållsmässiga tolkningarna, presenterade som sanningar, riskerar 

även här att bli att skolan, som Molloy menar, lär om litteraturen och inte av litteraturen. När

de litteraturhistoriska läroböckerna för gymnasiet förklarar den ”rätta” meningen med verken 
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så inskränker detta också på utrymmet för egna tolkningar hos eleverna och de litterära verken

riskerar att reduceras till fasta värden att läsa in till nästa prov.

Synen på litterär kanon verkar i skolverkets riktlinjer vara relativt okomplicerad, och även de 

undersökta antologierna framställer sitt urval som förhållandevis självklart. I förorden finner 

man få förklaringar till varför urvalet ser ut som det gör, och fastän det nästan alltid är en helt 

igenom västerländsk kanon benämns oftast urvalet som internationellt. I stort följer dock de 

undersökta antologierna den kanon som återfinns på litteraturlistorna för universitetens 

grundkurser i litteraturvetenskap, dock med mindre fokus på århundradena innan 

upplysningen. Vissa författarskap har också närmast identisk textkanon, även om man på 

universiteten oftast läser hela verk. Några författare, i synnerhet Daniel Defoe, men också i 

viss mån Émile Zola, tenderar emellertid att ha starkare positioner i de undersökta 

antologierna för gymnasiet än i grundkurserna på universiteten. 

Dessutom framträder några möjliga konsekvenser av att ha kombinerad antologibok och 

litteraturhistorisk lärobok i undersökningen. Detta kan vara värt att belysa kort då det finns en 

tendens till utveckling åt det hållet. Två läromedel har kombinerad antologi och lärobok: 

Ekengrens svenska och Svenska spår 2. I Ekengrens svenska resulterar detta i sammanlagt två 

böcker med ett sidantal och antal textutdrag som stämmer väl överens med de andra 

antologierna och läroböckerna sammantaget. Svenska spår 2 har däremot en bok och såväl 

antal texter som antal sidor är avsevärt lägre än övriga undersökta läromedel. Det blir således 

tydligt att Svenska spår 2 inte är heltäckande, utan endast en del av litteraturhistorien, när de 

övriga läroböckerna och antologierna istället tenderar att framstå som heltäckande, vilket de 

inte är. Samtidigt blir undervisningen i större grad styrd av det snäva urvalet och dess 

funktion som ”uppslagsverk” för eleven försvinner. Den största problematiken kring Svenska 

spår 2 är dock att det snäva urvalet kombinerat med uppdelningen i olika teman riskerar att 

belysa endast vissa delar av författare och deras produktion, vilket kan leda till förenklingar 

av såväl epoker som författarskap.

Resultaten från denna undersökning visar endast tendenser, ger en skissartad bild. En mer 

heltäckande undersökning skulle behövas för att kunna dra några vidare slutsatser. Det vore 

onekligen också mycket intressant att granska läromedel för yrkesförberedande program och 

läromedel för Svenska som andraspråk, som vid en första blick kan verka än mer förenklade. 

Detta skulle i så fall kunna åskådliggöra i vilken riktning den förenkling som uppenbarats 
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tenderar att utvecklas. Man kan även fråga sig hur resultatet skulle te sig om undersökningen 

haft ett didaktiskt perspektiv framför ett litteraturvetenskapligt. 

Det finns vissa svaga tendenser till att värdera realistiska skildringar högre än texter av 

fantastisk art. Detta skulle med fördel kunna utredas närmare. En kanske viktigare studie att 

genomföra, som väl skulle komplettera denna undersökning, är naturligtvis en ordentlig 

rikstäckande undersökning av vilka klassuppsättningar som används i dagens 

litteraturundervisning på gymnasiet. Dessutom skulle fältstudier i hur lärare förhåller sig till 

sina läromedel vara betjänliga om man vill komma närmare litteraturundervisningens 

verklighet. Dessutom skulle en djupare granskning i var och hur svenska ungdomars 

litteratursyn formas antagligen vara till stor nytta. Klart är åtminstone att litteraturhistoriska 

läromedel för gymnasiet, deras litteratursyn, deras betydelse för undervisningen och deras 

utformning kräver en mer aktiv granskning och vidare studier.



77

Litteratur- och källförteckning

Tryckta källor

Ahlenius, Monica & Leibig, Annika, Svenska spår. 2 (Stockholm 2002)

Akinvall Franke, Eva, Eko av glas. Läsningar genom ett sekel av Hjalmar Söderbergs verk 

Doktor Glas: En receptionsestetiskt orienterad studie (Borås 2004)

Björck, Staffan, Svenska språkets skönheter. Om den lyriska antologin i Sverige - dess 

historia och former (Stockholm 1984)

Bottiglia, William F., “Candide’s garden”, Voltaire. A collection of critical essays, red. 

William F. Bottiglia (Englewood Cliffs, N.J. 1968), ss. 87-100

Breitholtz, Lennart och Hallberg, Peter, Epoker och diktare 1. Allmän och svensk 

litteraturhistoria, red. Lennart Breitholtz, (1982 Stockholm)

Breitholtz, Lennart och Hallberg, Peter, Epoker och diktare 2. Allmän och svensk 

litteraturhistoria, red. Lennart Breitholtz, (1982 Stockholm)

Brink, Lars, Författaren som idealgestalt. Fyra litteraturhistoriska läroböcker för 

gymnasiet 1880-1945 (Uppsala 1991)

Brink, Lars, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945

(diss. Uppsala 1992)

Brink, Lars, ”Konsensus om kanon? Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 

litteraturlärare”, Kanon och tradition. Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och 

litteraturundervisning, red. Lars Brink & Roy Nilsson (Gävle 2006), ss. 149-180

Brodow, Bengt & Nettervik, Ingrid, Möt litteraturen, (Malmö 1998)

Brodow, Bengt & Nettervik, Ingrid, Möt litteraturen. Antologi (Malmö 1999)

Danielsson, Annica, Tre antologier - tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets 

litteraturförmedling 1945-1975 (diss. Lund 1988)

Delblanc, Sven, ”Den stora berätterskan Selma Lagerlöf”, Den svenska litteraturen. 

Genombrottstiden. 1830-1920, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, II (Stockholm 1999), ss. 

390-395

Delblanc, Sven, ”Flanörerna”, Den svenska litteraturen. Genombrottstiden. 1830-1920, 

red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, II (Stockholm 1999), s. 466

Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att lära (Lund 

1996)



78

Ekengren, Hans-Eric & Lorentzson-Ekengren, Brita, Ekengrens svenska. Litteraturbok 1

(Stockholm 2002)

Ekengren, Hans-Eric & Lorentzson-Ekengren, Brita, Ekengrens svenska. Litteraturbok 2

(Stockholm 2003)

Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det 

moderna samhället (Stockholm 1996)

Hansson, Gunnar, Litteraturläsning i gymnasiet (Stockholm 1974)

Jansson, Ulf, Den levande litteraturen. Litteraturhistoria för gymnasieskolan, 2. bearb. 

uppl. (Stockholm 2004)

Jansson, Ulf, Levande texter. Antologi för litteraturläsning och temastudier, red. Ulf 

Jansson, 2. bearb. uppl. (Stockholm 2004)

Lewan, Bengt, ”Tegnér i skolan. Målsättningar i litteraturundervisningen 1840-1970”, 

Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund (Lund 1972) 

Linnér, Bengt, Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens institutionella villkor 

(diss. Malmö 1984)

Läroplanskommittén, Bildning och kunskap. Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande 

Skola för bildning (SOU 1992:94) (Stockholm 1994)

Malmgren, Gun, Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur (diss. Lund 

1992)

Martinsson, Bengt-Göran, Tradition och betydelse. Om selektion, legitimering och 

reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968 (diss. 

Linköping 1989)

Molloy, Gunilla, Läraren Litteraturen Eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på 

högstadiet (diss. Stockholm 2002)

Olin-Scheller, Christina, Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers 

textvärldar (diss Karlstad 2006)

Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i Sverige, 2. uppl. (Stockholm 

1991)

Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen, 4. bearb. uppl. 

(Stockholm 1995)

Persson, Magnus, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen (Lund 2007)

Shakespeare, William, Romeo och Juliet (Stockholm 1983)



79

Steene, Birgitta, ”Sagotant eller litterär nydanare?”, Den svenska litteraturen. 

Genombrottstiden. 1830-1920, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, II (Stockholm 1999), s. 

396 f.

Sundberg, Björn, ”Hjalmar Söderbergs väg. Från konstprosa till kulturkamp 1869-1941”, 

Den svenska litteraturen. Genombrottstiden. 1830-1920, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, 

II (Stockholm 1999), ss. 406-420

Tarschys, Karin, Svenska språket och litteraturen. Studier över modersmålsundervisningen 

i högre skolor (diss. Stockholm 1955)

Thavenius, Jan, ”Om litteraturundervisningens genombrott vid sekelskiftet”, Diktaren och 

hans formvärld. Lundastudier i litteraturvetenskap tillägnade Staffan Björck och Carl 

Fehrman, red. Björck, Staffan, Fehrman, Carl & Arvidsson, Rolf (Malmö 1975)

Thavenius, Jan, Modersmål och fadersarv. Svenskämnets traditioner i historien och nuet

(Stockholm 1981)

Thavenius, Jan, Litteraturundervisningen i Sverige 1800-1950. En bibliografi (Stockholm 

1989)

Thavenius, Jan, Klassbildning och folkuppfostran. Om litteraturundervisningens 

traditioner (Stockholm 1991)

Thavenius, Jan, Den motsägelsefulla bildningen (Stockholm 1995)

Torpe, Ulla, ”En enda lång variation över ordet vilja. Om Selma Lagerlöf”, Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Vida världen. 1900-1960, red. Elisabeth Møller Jensen & Margaretha 

Fahlgren, III (Höganäs 1996), ss. 113-125

Voltaire, Candide (Stockholm 1987)

Elektroniska källor

”Litteraturlista för LV1110, Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 hp”, Göteborgs universitet, 

Litteraturvetenskapliga institutionen, 

http://hum.gu.se/institutioner/litteraturvetenskap/litteraturvetenskap/grundutbildning/kursplan

er/, 08-08-07

”Litteraturvetenskap A”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

http://www.littvet.uu.se/littvet%20A.html, 08-08-07

”Litteraturvetenskap I”, Stockholms universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

ftp://ftp.littvet.su.se/pub/littvet/Litteratur/LittlistaGNI.pdf, 08-08-07



80

”LIVA01, Litteraturvetenskap: Grundkurs”, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds 

universitet, http://www.sol.lu.se/litteraturvetenskap/utbildning/kurs.html?courseid=4103, 08-

08-07

Skolverket, ”SV1202 - Svenska B”, Kursinformationssystemet för skolan, Gymnasial 

utbildning, Kurser, 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id

=3206&extraId=, 08-08-01

Skolverket, ”SV1203 – Litteratur och litteraturvetenskap”, Kursinformationssystemet för 

skolan, Gymnasial utbildning, Kurser, 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id

=3308&extraId=, 08-08-01

Skolverket, ”Svenska”, Kursinformationssystemet för skolan, Gymnasial utbildning, 

Ämnen, 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id

=SV&extraId=, 08-08-01

Skolverket, ”Tabell 4 D”, Elever på program och inriktning eller anknytning till program 

fördelat efter år och kön, läsåret 2007/08”, Gymnasieskolan – Elever – Riksnivå, 

http://www.skolverket.se/sb/d/1718#paragraphAnchor0, 08-08-07

”Sällskapet”, Söderbergsällskapet, http://www.soderbergsallskapet.se/sallskapet/, 08-08-07



81

Tack till

Roland Lysell för utmärkt handledning.

Alla svensklärare och ämnesansvariga som tog sig tiden att svara på min enkätundersökning.

Litteraturvetarna Sara Arvidsson Folke, Anna Bengtson, Markus Huss och Josefine Wikström 

för bollplank och stöd till mina funderingar.

Bonnier, Natur & Kultur, Gleerups och Liber för information om de mest populära 

läromedlen i deras respektive utbud.

Studenterna i kursen Ungdomslitteratur under höstterminen 2007 på Stockholms universitet 

för såväl enkätsvar som diskussioner i grupper och på seminarier.

Katarina Nyström och Patrik Marcus för konstruktiv kritik vid enkätutformning.

Gunilla Molloy för litteraturtips.

Ingalill Åkesson Hedqvist från Cirkulationsbiblioteket för svar på mina frågor och visat 

engagemang.

Ann-Katrin Åkerman från Täby Komvux för att ha tagit engagemang i frågan och ställa sig 

till tjänst, även om jag dock aldrig nyttjade hennes hjälp.



82

Bilagor

Tabell 1

I denna tabell listas de verk som omnämnts i den i uppsatsen omtalade enkätundersökningen 

på vilka klassuppsättningar som används i gymnasieskolan. Grå markeringar har gjorts för att 

underlätta grupper av verk som fått samma placering.

Titel Antal omnämnande
Candide 16
Therese Raquin 9
Doktor Glas 5
Ett öga rött 4
Fettpärlan 4
Singoalla 4
Brott och Straff 3
Det går an 3
Dvärgen 3
Förvandlingen 3
Kejsarn av Portugallien 3
Oliver Twist 3
Processen 3
Robinson Crusoe 3
Trägudars land 3
Den unge Werthers lidanden 3
1984 2
En komikers uppväxt 2
Främlingen 2
Fröken Julie 2
Hamlet 2
Hemsöborna 2
Herr Arnes penningar 2
Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö 2
Macbeth 2
Madame Bovary 2
Mina drömmars stad 2
Mor gifter sig 2
Romeo & Julia 2
Röda Rummet 2
Stolthet och fördom 2
Tristan & Isolde 2
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Apelsinflickan 1
David Copperfield 1
De i utkanten älskande 1
Det femte barnet 1
Dorian Grays porträtt 1
Drottningens juvelsmycke 1
Efter attentatet 1
Fadren 1
Flugornas herre 1
Flyttfåglar 1
Frankenstein 1
Förnuft och känsla 1
Förvillelser 1
Giftas 1
Gullivers resor 1
Gunlaug ormtungas saga 1
Gösta Berlings saga 1
Historikern 1
Idioten 1
Ingen människa en ö 1
Jane Eyre 1
Kappan 1
Krig och fred 1
Krönika över ett förebådat dödsfall 1
Kung Oidipus 1
Låt den rätte komma in 1
Martin Bircks ungdom 1
Medea 1
Molnfri bombnatt 1
Mrs Dalloway 1
Never let me go 1
Noveller av Tjechov 1
Nu var det 1914 1
Onåd 1
Oryx och Crake 1
Pappa Goriot 1
Pengar 1
Pesten 1
Poe 1
Populärmusik från Vitulla 1
På västfronten intet nytt 1
Samhällets olycksbarn 1
Solen har sin gång 1
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Stäppvargen 1
Svenska för idioter 1
Svält 1
Tjänstekvinnans son 1
Utvandrarna 1
Vilda gröna ögon 1
Världens dåligaste språk 1
Vävarnas barn 1

Tabell 2

I denna tabell listas de författarskap som indirekt omnämnts i den i uppsatsen omtalade 

enkätundersökningen på vilka klassuppsättningar som används i gymnasieskolan. Grå 

markeringar har gjorts för att underlätta grupper av författarskap som fått samma placering. 

De författarskap som endast har fått ett omnämnande har tagits bort.

Författare Antal omnämnande
Voltaire 16
Zola 9
Shakespeare 7
Söderberg 6
Kafka 6
Lagerlöf 6
Strindberg 5
Khemiri 4
Maupassant 4
Rydberg 4
Almqvist 3
Dostojevskij 3
Austen 3
Camus 3
Defoe 3
Dickens 3
Fridegård 3
Goethe 3
Lagerkvist 3
Flaubert 2
Fogelström 2
Gardell 2
Martinsson, Moa 2
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Nesser 2
Orwell 2

Tabell 3

I denna tabell listas de författarskap som representeras med textutdrag i samtliga fyra 

undersökta antologier. I de fall som alla textutdrag kommer från samma verk i antologierna 

sätts detta verk ut under ”Titel”. 

Författare Titel
Den poetiska eddan Hávamál
Shakespeare Hamlet
Molière
Defoe Robinson Crusoe
Voltaire Candide
Goethe
Bellman
Lenngren
Stagnelius
Zola
Strindberg
Boye

Tabell 4

I denna tabell listas de verk och författarskap som representeras med textutdrag i tre av fyra 

undersökta antologier. Observera att tabellen utgår från verk i första hand, varför författarskap 

som finns med i alla fyra antologier men inte har samma verk i tre av fyra antologier inte 

finns med. Däremot finns författarskap som har samma verk i tre av fyra antologier med, 

oberoende om själva författarskapen finns med i alla antologier eller inte. I de fall som endast 

författarskapet återfinns i tre av fyra antologier sätts inget verk ut. Dessutom finns en tabell 

som visar vilken antologi som saknar författarskapet eller verket, och som således gjort att 

författarskapet eller verket återfinns i denna tabell och inte i Tabell 3 ovan. Vid fyra tillfällen 

saknas endast verket i en antologi, och inte författarskapet. I dessa fall har detta kommenterats 

under ”Kommentar”.



86

Författare Titel Saknas hos Kommentar
Gamla Testamentet Svenska Spår 2

Homeros Odysséen Svenska Spår 2

Sapfo
”Gudars like” eller
”Plötsligt framstår han” Svenska Spår 2
Tristan och Isolde Levande texter

Boccaccio Decamerone Svenska Spår 2
Dante Den gudomliga komedin Svenska Spår 2
Villon Svenska Spår 2

Njals saga Möt litteraturen
Cervantes Don Quijote Svenska Spår 2
Swift Möt litteraturen
Rousseau Èmile Ekengrens svenska
Goethe Den unge Werthers lidanden Svenska Spår 2 Endast Verket
Lenngren ”Pojkarne” Möt litteraturen Endast Verket
Bellman Epistel nr 23 Ekengrens svenska Endast Verket
Poe Ekengrens svenska
Tegnér Det eviga Svenska Spår 2
Shelley Frankenstein Ekengrens svenska
Dickens Oliver Twist Svenska Spår 2
Flaubert Madame Bovary Svenska Spår 2
Almqvist Det går an Svenska Spår 2
Ibsen Svenska Spår 2
Strindberg Röda rummet Svenska Spår 2 Endast Verket
Fröding Svenska Spår 2
Lagerlöf Svenska Spår 2
Söderberg Svenska Spår 2
Baudelaire ”Kadavret” Ekengrens svenska
Martinson, Moa Svenska Spår 2
Moberg Svenska Spår 2
Kafka Svenska Spår 2
Joyce Svenska Spår 2
Hemingway Svenska Spår 2
Lagerkvist Ekengrens svenska
Södergran Svenska Spår 2
Lindegren Svenska Spår 2
Tranströmer Svenska Spår 2


