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1 Inledning 
Skönlitterär kanon har länge varit ett stort debattämne, både inom skolans värld och inom media 

och politik. Kristdemokraterna presenterade 2013 en eventuell läroplansspecificering som 

inkluderade en lista över titlar och författare som alla svenska elever borde läsa i skolan. 

Införandet av en litteraturkanon i skolan grundar sig i en tanke på litteratur som uppfostrande och 

att alla elever ska få samma tillgång till gemensamma värderingar och en likvärdig 

allmänbildning.1 Vårt grannland Danmark har en obligatorisk kanon i grundskolan och 

gymnasieskolan där framgångsrika skandinaviska författare utgör den bestämda läsningen. ”Den 

fælles kanon” som den kallas, tillkom 2004 och Undervisningsministret i Danmark kallar 

litteratur för ”kulturbärande”. De tar även upp att den danska skolan har ansvar i att introducera 

eleverna till läsning av klassiker samt utveckla deras förståelse för omvärlden.2  

Denna syn återfinns till viss del i den svenska läroplanen men det finns inte en uttalad kanon som 

kan vägleda svensklärarna. Det finns emellertid en allmänsyn bland litteraturvetare kring vad 

gäller litteraturens crème de la crème och de författare som får synas är de som anses ha bidragit 

till det stora kulturarvet. Vid synliggörande av dessa författarskap sker även ett osynliggörande 

av andra författare. Det är onekligen svårt att undvika att möta urvalsfrågor som lärare och det i 

sin tur leder till att lärare måste ta ställning i kanondebatten. Mötet med denna debatt sker redan 

under lärarutbildningen när svensklärarstudenter får läsa verk som troligtvis skulle uppgå i en 

nationell, eller möjligtvis en västerländsk, kanon. Det är i och med detta möte som denna uppsats 

får sin början.  

 

 

 

                                                
1 Linda Kling. ”KD vill ha kulturkanon i skolan.” Lärarnas tidning. 2013-06-26. https://lararnastidning.se/kd-vill-ha-
kulturkanon-i-skolan/ (Hämtad: 2018-03-28). 
2 Dansk litteraturs kanon: rapport fra Kanonudvalget, Undervisningsministeriet, København, 2004 
http://pub.uvm.dk/2004/kanon/dansk_litteraturs_kanon.pdf. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en skönlitterär kanon i 

svensklärarstudenters universitetsutbildning. Uppsatsen är ett försök att bena ut vilka författare 

som är starkt åter förekommande i utbildningen samt granska huruvida det finns några verk som 

är särskilt populära inom litteraturkurserna i svensklärarutbildningen. Målet med detta arbete är 

inte att undersöka hur eller varför lärarstudenter läser, utan att försöka få ett svar på vad de 

egentligen läser. Undersökningen ämnar mynna ut i en diskussion kring hur lärarutbildningens 

verk förhåller sig till svensklärarstudenternas framtida yrkesutövning.  

 

Syftet uppnås genom besvarandet av följande frågeställningar: 

- Är det möjligt att skönja ett mönster bland de skönlitterära verk som återfinns i 

litteraturkurserna på olika lärarutbildningar runt om i Sverige, och hur ser detta mönster i 

sådana fall ut?  

- Hur förhåller sig det litterära urvalet till frågor om kanon och representation, och till 

svensklärarstudenternas framtida yrkesutövning? 

 

1.2 Bakgrund och teoretiskt ramverk 
Bakgrundsavsnittet har som avsikt att förklara litteraturvetenskapens nuvarande ställning inom 

svensklärarprogrammet samt hur läroplanen i svenskämnet för gymnasieskolan behandlar 

litteratur. I bakgrundsavsnittet förklaras även kanonbegreppet och dess relation till utbildning 

utifrån kanonforskares och kanonkritikers idéer och tankar. Kanonbegreppet kommer även sättas 

i relation till frågor om representation utifrån forskare som analyserat kanon utifrån ett 

genusperspektiv. 

 

1.2.1 Litteraturvetenskap inom universitetens svensklärarprogram 

Lärarutbildningen anpassas efter de tankar som cirkulerar i skolvärlden och har genomgått ett 

antal reformer. Den senaste skedde 2011 där det bland annat beslutades att ämneslärarexamen 

skulle omfatta 300 eller 330 högskolepoäng. Det står även i regeringens proposition ”Bäst i 

klassen – en ny lärarutbildning” (2009/10:89) att tyngdpunkten inom utbildningen för 

ämneslärare bör ligga på två ämnen där ämnesdidaktik kontinuerligt integreras. De skriver även 
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att vid inriktning svenska ska studenten läsa 120 högskolepoäng då det är ”särskilda krav på 

ämnesdjup”.3  

 

Svensklärarutbildningen är förbunden med många traditioner och anses vara en utbildning som 

kräver stor förståelse för både språk och litteratur. Studenter inom Ämneslärarprogrammet med 

inriktning svenska läser exempelvis kurser inom språkhistoria, grannspråk, språksociologi och 

litteraturvetenskap. Det är svårt att få en konkret överblick över de kurser som 

svensklärarstudenter läser då det ser olika ut beroende på lärosäte. Det som ter sig gemensamt är 

kursernas indelning mellan ett språkvetenskapligt område och ett litteraturvetenskapligt område. 

Magnus Persson skriver i Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen (2007) att svensklärarutbildningen även inkluderar metodik och praktik i form av 

ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning.4 Målet med svensklärarutbildningen är främst 

att förbereda studenterna för yrkeslivet och att litteratururvalet som sker motiveras av det målet. 

Persson skriver att litteraturen som väljs ut på universitetet legitimeras genom att verken och 

författarna är viktiga för yrkesutövningen.5 

 

Institutionerna har därav en stor betydelse inom kanonbildning och kanondebatten, där de har 

makten att legitimera verk och författare genom att ge dem utrymme inom litteraturvetenskapen. 

Institutionerna kan konsekrera böcker då de kan användas som föremål för avhandlingsämnen 

eller teman för konferenser. Lars Brink använder sig av begreppet nedsippring, i Kanon och 

tradition: ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning (2006), för att 

förklara hur innehåll från den akademiska nivån rör sig ned till skolan, då lärare tar med sig 

lämpliga verk in i klassrummet efter sin utbildning.6 Det sker därav en viss förenkling och 

anpassning av innehållet, och att lärare både medvetet och omedvetet präglas av sin tid på 

universitetet.7  

 

                                                
3 Proposition 2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. s. 26.  
4 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 229. 
5 Ibid., s. 240. 
6 Lars Brink & Roy Nilsson (red.), Kanon och tradition: ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och 
litteraturundervisning, Lärarutbildningen, Högskolan i Gävle, Gävle, 2006, s. 19. 
7 Ibid. 
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1.2.2 Litteratur i svenskämnet 

Svenskämnet i skolan bygger starkt på progression och kurs- och ämnesplanerna anpassas efter 

att svenska läses i alla grundskolans årskurser samt på gymnasiet. Syftesformuleringen för 

litteratur inom svenskkurserna på gymnasiet framhäver vikten av skönlitteratur för elevens 

personliga utveckling. Det står mer specifikt att  

 
Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i 
tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 
utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.8 

 

Skolverkets kommentarer till svenskämnet innehåller specificeringar utifrån de tre olika kurserna 

i svenska. Det står att författarskap och verk inte är förutbestämda och det uppmuntras till lärarna 

att anpassa val av litteratur efter elevernas intressen och programinriktningar.9 Kursen Svenska 1 

läses av alla, oavsett om det är studieförberedande eller yrkesförberedande program, men 

kurserna Svenska 2 och 3 är bara obligatoriska för studieförberedande gymnasieprogram. 

Skolverket har anpassat centrala innehållet inom kurserna utefter detta och skriver att 

 
det centrala innehållet i svenska 1–3 har därför följande upplägg: I kursen svenska 1 fokuseras det 
allmänmänskliga i tid och rum. I kursen svenska 2 fokuseras litteratur i ett samhällsperspektiv. 
Kursen svenska 3 har ett mer litteraturvetenskapligt perspektiv som en del i en högskolekompetens. 
10 

 

I de ovan nämnda kurserna har skönlitteraturen en stark påverkan på elevernas syn på sina 

omvärldar och sig själva. Svenskämnet är delaktigt i demokratiseringsprocessen och har som 

syfte att lära elever öppenhet och medmänsklighet. Litteraturen har därmed en viktig roll i vilken 

den ska främja dessa drag, och särskilt det urval av litteratur som presenteras för eleverna är av 

vikt. Brink skriver bland annat att de fiktiva texter som cirkulerar i grundskolans värld ofta har ett 

språkutvecklande syfte eller att det är texter som diskuterar värdegrundsfrågorna.11 Han hävdar 

                                                
8 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, 
160. 
9 Ämne – svenska, alla kommentarer. Skolverket. 2011. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve/subject.htm?lang=sv&subjectCode=sve&tos=gy (Hämtad: 2018-04-
23). 
10 Ibid. 
11 Brink, 2006, s. 33. 
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att det litterära urvalet som sker i antologier ofta berör frågor såsom demokrati, tolerans eller 

integration i samhället.12 

 

1.2.3 Kanon och utbildning 

Ordet kanon i sig härstammar, enligt Nationalencyklopedin, från latinska canon som betyder 

”måttstock” eller ”rättesnöre”.13 Svenska Akademins ordlista förklarar substantivet kanon som en 

”fastställd norm”, ”Bibelns erkända böcker” samt som ”ett lands klassiska litteratur”.14 Den 

svenska litteraturvetaren Niels Halkjær försökte sig på att definiera kanonbegreppet på ett 

liknande sätt redan 1977 där han beskrev kanon som ”den relativt fast fixerade grupp av verk och 

författarskap som konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia”.15  

 

Harold Bloom skriver i Den västerländska kanon: Böcker och skola för eviga tider (2000) att 

kanon uppstår då det inte är möjligt att läsa all litteratur, utan att det sker ett naturligt urval av den 

berikade litteraturen.16 Han lyfter fram problematiken som följer när kanonen bestäms omedvetet 

eller institutionellt och att kanon bör ses som en litterär minneskonst för individen. Han anser att 

det bör finnas en större selektivitet i urvalet och att det handlar om att finna de fåtal litterära verk 

som vidgar kunskap som läsare.17 Han skriver ytterligare att det estetiska värdet i kanonbildning 

ibland bortses men att det är förståeligt då det finns starka ideologiska strömningar bakom 

specifikt den västerländska kanonbildningen.18 Bloom hävdar dock att kanonbildningen baseras 

på den starka litterära originaliteten som ligger bakom vilka verk som anses föredömliga för den 

litterära världen.19 Han skriver att kanonens syfte tidigare har varit att ge möjlighet för gemene 

man att komma nära den estetiska makten men då kanonen är expanderade har det blivit fysiskt 

                                                
12 Ibid. 
13 Kanon. Nationalencyklopedin, 2010. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kanon-(litteraturvetenskap) 
(hämtad 2018-04-23). 
14 Kanon. Svenska akademins ordlista. 2010. https://svenska.se/tre/?sok=kanon&pz=1 (Hämtad 2018-03-20). 
15 Niels Halkjaer, ”Den svenska 1800-talsdramatiken och litteraturhistorien. En studie i litteraturhistorisk 
kanonbildning och några synpunkter på definitionen av populärlitteratur”, i Litteratur och samhälle 1977:3, s. 33. 
16 Harold Bloom, Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 
2000, s. 27.  
17 Ibid., s. 29. 
18 Ibid., s. 34. 
19 Ibid., s. 38. 
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omöjligt att läsa alla de verk som anses vara av värde. Den estetiska makten har dock fortfarande 

inflytande på vilken litteratur som blir odödlig.20  

 

Den litterära världen, såsom recensenter och författare, har stor makt i synen på de böcker som 

ingår i den selektiva kanonen. Staffan Bergsten skriver, i Litteraturhistoriens grundbegrepp 

(2004) att bland annat författaren Johann Wolfgang von Goethes har en roll i att skapa ett 

kulturellt värde i William Shakespeares verk. Vissa författarskap överlever då senare författare 

betonar vikten av deras verk.21 Bloom förtydligar detta ytterligare där han skriver att författare 

som ingår i någon form av kanon representerar estetisk kvalitet och att det är något frånskilt från 

politiken.22 Många har kritiserat det elitistiska och exklusiva urvalet som kanon representerar och 

ser inte kanon som något som författarvärlden har ansvar över. Kanon ses som en del av ett större 

nationaliseringsprojekt där karaktärsfostran är det större syftet. Bloom motsätter detta då han 

skriver att ”ett försvar för kanon är inte på något sätt ett försvar av Väst eller ett företag med 

nationalistiska förtecken”.23 Han anser att kanonslitteratur är just estetiska och kognitiva 

förebilder och därför har ett annat syfte för individen.24  

 

Bergsten menar att kanon speglar vad de tidigare generationer bedömer som ett giltigt kulturarv. 

Ett enkelt sätt att se på kanonfrågan är att dela in den just i två delar: karaktärsfostran och 

kulturarv.25 Klassikerkanonen har funnits långt innan litteraturundervisningen fanns, och att 

kanon då var de antika författarna Homeros, Sofokles, Euripides och Sapfo. Studiet av dessa 

författare har kontinuerligt varit med i undervisningen av klassiska språk.26 Brink förklarar detta 

med att dessa författare aldrig har ifrågasatts, utan ses som självklarheter i kanon.27 

Undervisningsinstitutionerna har många gånger kritiserats för att prioritera det traditionella 

framför det moderna i urvalsfrågor. Titlar inom genrerna ungdoms- och populärlitteratur har 

                                                
20 Ibid, s. 53f. 
21 Staffan Bergsten & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2004, s. 33. 
22 Bloom, s. 34. 
23 Ibid. s. 55. 
24 Ibid. s. 55. 
25 Bergsten, s. 31. 
26 Ibid. s. 32. 
27 Brink, s. 18. 
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svårare att räknas som kanon då dessa behöver erkännande från bedömare, såsom litteraturvetare 

vid universitetet, för att kunna placera sig i litteraturhistorien.28  

 

1.2.4 Kanon och representation 

I Tidskrift för litteraturvetenskap ställer Eva Hemmungs-Wirtén frågan om det finns något vitare 

än en svensk litteraturvetenskaplig institution. Hon ifrågasätter just den vita mansdominerade 

miljön som universitetet representerar och hur kvinnor samt andra grupper i samhället inte får det 

utrymme som behövs för att ge en rättvis bild av historian.29 Undervisningsinstitutionerna har 

ofta kritiserats för att inte vara moderna och aktuella, men noterbart är att Hemmungs-Wirténs 

inlägg kommer från 2000. Brink förklarar dock i motsättning till detta att själva grundtanken med 

kanon är att bevara traditionen, kulturen och historian – vilket då inte är kompatibelt med att 

representera alla samhällsgrupper. Han förklarar detta genom att män alltid har varit i rampljuset 

när det gäller historieskrivning och att kanon kan användas för att belysa detta.30 Birgitta Holm 

skriver i en annan artikel ”Kvinnor, kanon och kvalitet” i Tidskrift för litteraturvetenskap att den 

litteratur som anses vara av värde har en tydlig manlig tradition. Hon skriver mer specifikt att 

”(d)et som vi har betraktat som ’kanon’ är en skapelse utifrån en manlig, borgerlig heterosexuell, 

västerländsk monopolsituation, en produkt av att en viss grupp har haft makten att definiera smak 

och tradition”.31 Dessa män har genom tiderna suttit på samhällspositioner där deras röster har 

fått styra diskursen kring litteratur.  

 

Bergsten, har även lyft fram genusperspektivet i sin forskning kring kanon. Han diskuterar bland 

annat att en anledning till varför män har fått bestämma kanon och därmed får större utrymme 

inom urvalet kan vara att kvinnor har haft en avsaknad av utbildningsmöjligheter och tillgång till 

litterära delar av samhället.32 Han lyfter dock fram att vid 1800-talets slut hävdar fler kvinnor sin 

ställning i de litterära kretsarna och att således börjar deras plats inom kanon växa.33 Den 

                                                
28 Bergsten, s. 35. 
29 Eva Hemmungs-Wirtén, ”Desperately seeking spivak. Litteraturvetenskapens subjekt och objekt”, i Tidskrift för 
litteraturvetenskap 2000:3-4, s. 15. 
30 Brink, 2006, s. 29. 
31 Birgitta Holm, ”Kvinnor, kanon och kvalitet.”, Tidskrift för litteraturvetenskap (1988)., 1995 (24:3/4), s. 115. 
32 Bergsten, s. 42. 
33 Ibid. s. 40. 
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feministiska litteraturforskningen har även på senare tid arbetat med att värdesätta och inkludera 

kvinnliga verk i litteraturhistorien genom avhandlingar och forskningsområden.34  

 

1.3 Tidigare forskning 
Detta avsnitt avser att redogöra för forskningsläget inom områden såsom bildning, kanon, skola 

och undervisning. Den tidigare forskningen, specifikt inom kanonfrågan, är ett stort 

forskningsområde med grund- och gymnasieskolefokus där både undervisande lärares och elevers 

perception kring skönlitteratur noggrant har undersökts. Forskning om kanonfrågan inom 

lärarutbildningen är inte lika utbredd men nedan kommer den forskning som är relevant för denna 

undersökning att redovisas.  

 

Maria Ulfgard har utfört en komparativ studie av kursplaner och litteraturlistor från olika 

lärosäten, samt en enkät- och intervjustudie med lärarstudenter, högskolelärare samt lokala 

lärarutbildare. Studien fokuseras på den teoretiska litteratur inom litteraturdidaktik som 

studenterna får möta. I boken Lära lärare läsa (2015) undersöks tre lärarutbildningar med 

avsikten att se hur olika litteratursyner och legitimeringar av litteraturläsning skiljer sig bland 

lärarstudenter. Studiens syfte var att undersöka hur de nyblivande svensklärarna kunde lära sig att 

motivera elever till att läsa mer och bättre. Vissa resultat från undersökningen är av intresse för 

denna uppsats. Lärarstudenterna menade vid intervjuer att det är en avsaknad av genusperspektiv 

under litteraturstudierna vid universitetet samt att de litteraturdidaktiska inslag de fått i sin 

utbildning kan ses som oinspirerande.35 Ulfgard diskuterar även att litteraturhistoria har en 

särskild plats där västerländska standardverk väger tungt inom skolan.36 I intervjuerna med 

lärarstudenter lyfts kulturbärande upp som ett motiv för skönlitteraturens roll i klassrummet där 

litteraturen ses som allmänbildande och generationsöverskridande.37 Lärarstudenter och elever 

behöver möta litteratur för olika tid och rum för att på bästa sätt visa det allmängiltiga inom 

                                                
34 Holm, s. 116. 
35 Maria Ulfgard, Lära lärare läsa: om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan, Makadam, 
Göteborg, 2015, s. 111. 
36 Ibid., s. 52. 
37 Ibid., s. 89. 
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skönlitteratur. Hon skriver även att ”den alltför ensidigt västerländska kanon som nu informellt 

styr litteraturläsningen i lärarutbildning och skola bör också utmanas”.38  

 

En annan litteraturvetare som har bidragit till kanondiskussionen är Lars Brink som har undersökt 

lärares litteraturval på grundskolan utifrån deras tidigare erfarenheter och kunskaper om litteratur. 

I boken Läsa bör man…? Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning (2009) skriver 

Brink i kapitlet ”Skönlitteraturens väg till klassrummet – om läsarkarriär, skolkanon och 

verklighetsanpassning” om lärares åsikter kring en utfärdad kanon i grundskolan.39 De lärare han 

har intervjuat framhäver sina personliga läsupplevelser tidigare i livet, böcker som är tillgängliga 

på skolan samt tips från andra lärare som de största faktorerna bakom litteratururval. En av de 

intervjuade lärarna motiverade avsaknaden av kanontänk i urvalsfrågor med att ”man slutar helt 

enkelt med Selma Lagerlöf när det inte längre fungerar att läsa henne och prövar inte att med ett 

didaktiskt förhållningssätt ge eleverna redskap att kanske komma över ett första motstånd mot 

hennes texter”.40  

 

Lars Brink har även skrivit boken Gymnasiets litterära kanon – urval och värderingar i 

läromedel 1910–1945 (1992) där han undersökt läromedels roll i kanonbildning. Denna 

undersökning är till viss del daterad men hans diskussion kring kanonförändring har relevanta 

slutsatser. Brink framhäver förändringarna i skolsystemet och speciellt förändringar i 

utbildningstillgänglighet som påverkansfaktorer för upplösningen av den gamla kanonen. Han 

skriver att ”i vidare mening hänger förändringen av kanon kanske samman med en mer 

djupgående ändring i kraven på läsfärdighet”. Han understryker att de diskussioner som ryms 

inom svenskämnet kan bero på att vissa vill återvända till storhetstidens litteraturstudier där både 

ideologiska och nationalistiska idéer låg till grund för urvalet.41 Brink påpekar att den relativt 

fasta kanonen som existerade i skolsystemet tidigare motsvarade den tidens samhälle, och att 

                                                
38 Ibid., s. 165. 
39 Lars Brink, ”Skönlitteraturens väg till klassrummet – om läsarkarriär, skolkanon och verklighetsanpassning”, i 
Lena Kåreland (red.) Läsa bör man…? Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2009, s. 38. 
40 Ibid., s. 48. 
41 Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon: urval och värderingar i läromedel 1910-1945 = [The literary canon of 
the Swedish senior high school] : [selection and values in teaching media 1910-1945], Avd. för litteratursociologi 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Uppsala: Univ., 1993,Uppsala, 1992, s. 294. 
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skönlitteraturen i den framtida skolan bör reflektera framtidens samhälle.42 Brinks båda 

undersökningar är utförda innan nuvarande läroplan och även för de litteratururval som sker på 

grundskolan, och detta kan bidra till att de resultat som redovisas kan ses som utdaterade. 

 

1.4 Material 
För att skapa en bred översikt av vilka skönlitterära verk en svensklärarstudent får möta har 

material samlats in från elva olika universitet och högskolor runt om i Sverige. Samtliga 

litteraturlistor har jag erhållit från studievägledare på respektive lärosäte eller laddat ned från 

lärosätenas läroplattformar och kurshemsidor.  

 

De avgränsningar som har gjorts inom materialavsnittet är främst att inte alla universitet och 

högskolor som erbjuder lärarprogrammet har använts. Detta är på grund av att deras 

litteraturlistor inte har varit publika eller att de använder sig av olika litteraturlistor varje termin 

vars utformning sker i samråd med undervisande lärare. Försök att kontakta studievägledare och 

undervisande lärare har gjorts på dessa universitet och högskolor men utan framgång. Trots det 

anser jag att elva universitet och högskolor ger en representativ bild av vilka verk gemene 

svensklärarstudent får möta.  

 

Det förekommer litteraturlistor som inte är färdigställda eller uppdaterade sedan några år tillbaka 

men som fortfarande är i bruk. De litteraturlistor undersökningen baseras på har därför delgetts av 

respektive universitet/högskolas studievägledare för att säkra aktualitet. Vissa kurser inom 

språkvetenskapliga delen av svenskämnet har haft skönlitteratur med i litteraturlistorna, dessa 

verk har förbisetts då undersökningens frågeställning berör kurslitteraturen inom den 

litteraturvetenskapliga delen. Valbara kurser har även exkluderats.  

 

Undersökningen har inte utgått från ett vidgat textbegrepp därav är inte film, teater eller andra 

multimodala former av litteratur inkluderade. Undersökningen har fokuserats på namngivna 

skönlitterära verk och på de kurser som är obligatoriska inom Ämneslärarprogrammet med 

inriktning svenska. Sidantal samt huruvida studenterna fått läsa utdrag ur antologier har inte 

                                                
42 Ibid., s.295. 
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tagits i beaktning då undersökningens fokus är vilka uttalade författarskap och verk studenterna 

har fått möta. Då det är kanonfrågan som är av intresse för denna undersökning har inte hur 

lärarstudenterna läser eller teoretisk litteratur inkluderats.  

 

1.5 Metod  
Undersökningen har baserats på en kvantitativ metod där litteraturlistor har kategoriserat och 

sammanställts i tabellform. Kvantitativ metod har varit att föredra då det rör sig om hundratals 

verk och författare, och för att kunna urskilja ett resultat och mönster har en större mängd data 

behövts. Om undersökningen hade utförts med en kvalitativ metod hade resultatet varit 

annorlunda och det hade inte gått att besvara mina frågeställningar rättvist. Syftet med uppsatsen 

har också påverkat valet av metod, då syftet har varit att urskilja kanon inom lärarprogrammet har 

undersökningen krävt en större mängd material.  

 

Materialinsamlingen har varit främst i samarbete med de högskolor och universitet som denna 

undersökning utgår från. Studievägledare och undervisande lärare har tillgett kurskoder, 

undervisningsplaner och kurskoder för att förenkla arbetet. Till största del är materialet digitalt 

och återfinns på de portaler och hemsidor som de olika universitet och högskolor använder för att 

ge ut information. Författarna har könbestämts och verken har tidsbestämts för att kunna 

omvandla materialet till överskådliga tabeller. Resultatet redovisas i tabellform och med 

cirkeldiagram för att på ett tydligt sätt redovisa siffrorna och informationen.  

 

Könsbestämningen har skett genom indelning i fyra kategorier: K, M, K/M och Okänd. 

Kategoriseringen har utförts med en binär könsuppfattning. Kategorin ”K” innefattar de författare 

som betraktas som kvinnliga. De traditionellt manliga författarna återfinns i kategorin ”M”. 

Beteckningen ”K/M” innebär att författarna till verken har varit både manliga och kvinnliga, till 

exempel boken Cirkeln (2011) som är skriven av både Mats Strandberg och Sara Bergmark 

Elfgren. I de fall där författarna varit okända eller där könsidentiteten inte är uttalad har de istället 

kategoriseras under ”Okänd”.  
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2 Undersökning 
Resultatet redovisas under fyra underrubriker: Kurser inom svensklärarprogrammet, Fördelning 

bland lärosätena, De mest populära verken och Könsfördelning. Under rubriken Kurser inom 

svensklärarprogrammet redovisas de kurser som läses vid elva lärosäten som erbjuder 

Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska. Avsnittet Fördelning bland lärosätena redovisar 

antal verk som litteraturlistorna på de olika lärosätena har med samt vilka tidsperioder dessa verk 

kommer från. Under rubriken De mest populära verken redovisas de verk som återkommer mest 

på de olika litteraturlistorna samt vilka författarskap som är populära. Dessa redovisas även 

utifrån könsfördelning generellt och över tid. I avsnittet Könsfördelning redovisas alla verk 

utifrån fördelning mellan kön och tid, och detta redovisas både generellt och per lärosäte.  

 

2.1 Kurser inom svensklärarprogrammet 
Analysmaterialet består av elva lärosäten som bedriver verksamhet för att utbilda blivande 

svensklärare för gymnasiet. De lärosäten som undersökningen har baserats på är Göteborgs 

universitet (GU), Högskolan Dalarna (HD), Linnéuniversitetet (Lnu), Lunds universitet (LU), 

Malmö universitet (MU), Mälardalens högskola (Mdh), Stockholms universitet (SU), Södertörns 

högskola (SH), Umeå universitet (Umu), Uppsala universitet (UU) och Örebro universitet (ÖU). 

 

Nedan redovisas de olika kurserna vars litteraturlistor denna undersökning har baserats på. Vid 

varje kurskod återfinns en fotnot som länkar till aktuell kursplan och litteraturlista. Delkurserna 

som redovisas är, om inget annat står, på 7,5 högskolepoäng. 

 

Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet har kurserna Berättelse och berättande i förändring, Fiktion för unga – 

ungas läsning, Litterära genrer och teman, Textreception och textproduktion och Litterära 

klassiker från antiken till idag. Svenska 1 (LGSV10)43 innehåller delkurserna Berättelse och 

berättande i förändring samt Fiktion för unga – ungas läsning. Litterära genrer och teman ingår 

                                                
43 Göteborgs universitet. LGSV10 Svenska 1 för gymnasielärare, 30 högskolepoäng 
http://kursplaner.gu.se/svenska/LGSV10_Litteratur_22561_V18.pdf (Hämtad: 2018-04-23). 
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i kursen Svenska 2 för ämneslärare (LGSV21)44. Delkursen Textreception och textproduktion 

ingår i kursen Svenska 3 för ämneslärare (LGSV30)45. Svenska 5 för ämneslärare (LGSV50)46 

har den litteraturhistoriske kursen Litterära klassiker från antiken till idag.  

 

Högskolan Dalarna 

Högskolan Dalarna erbjuder kurserna från Oidipus till House of Cards: dramatik i förändring, 

Barn och ungdomstexter i samhällsdialog, Populärt berättande i skilda medier och Romanens 

framväxt. De tre första kurserna ingår alla i Svenska med didaktisk inriktning II (LI1038)47. 

Romanens framväxt har ingen publicerad kurslitteraturlista men undervisande lärare mailade över 

den aktuella kursplanen med litteratur. Den återfinns i bilaga 1. 

 

Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetet har kurserna Introduktion för litteraturlärare (5 hp), Litteraturvetenskapliga 

grundbegrepp och litteraturanalys (10 hp), Litteraturhistoria (15 hp) och Litteraturen i samhället 

från 1950 till 00-tal. De tre första kurserna läses inom Svenska II - inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan (1SVÄ04)48. Litteraturen i samhället från 1950 till 00-tal läses inom kursen 

Svenska III – inriktning mot arbete i gymnasieskolan (2SVÄ08)49.  

 

Lunds universitet 

Lunds universitet har kurserna Språk- och textvärldar – introduktion, Litteraturhistorisk 

introduktion, Ungdomars läsning och Litteraturhistorisk fördjupning (12 hp). Språk- och 

textvärldar – introduktion och Litteraturhistorisk introduktion ingår i kursen Svenska 1 

(ÄSVD01), vars litteraturlista återfinns på Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds 

                                                
44 Göteborgs universitet. LGSV21 Svenska 2 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng 
http://kursplaner.gu.se/svenska/LGSV21_Litteratur_21278_H17.pdf (Hämtad: 2018-04-23). 
45 Göteborgs universitet. LGSV30 Svenska 3 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng 
http://kursplaner.gu.se/svenska/LGSV30_Litteratur_21616_H17.pdf (Hämtad: 2018-04-23). 
46 Göteborgs universitet. LGSV50 Svenska 5 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng. 
http://kursplaner.gu.se/svenska/LGSV50_Litteratur_22600_V18.pdf (Hämtad: 2018-04-23). 
47 Högskolan Dalarna. Svenska med didaktisk inrikting II,  https://learn.du.se/bbcswebdav/pid-83582-dt-content-rid-
5592630_1/courses/V2WKV/LI1038%20litt-lista%20ver%208%281%29.pdf (Hämtad: 2018-04-23). 
48 Linnéuniversitetet. 1SVÄ04 Svenska II - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 högskolepoäng 
http://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-1SVÄ04-6.pdf (Hämtad 2018-01-25). 
49 Linnéuniversitetet. 2SVÄ08 Svenska III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 högskolepoäng 
http://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-2SVÄ08-3.pdf (Hämtad 2018-01-25). 
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universitets hemsida.50 Ungdomars läsning tillhör kursen Svenska 2 (ÄSVD02)51 och 

Litteraturhistorisk fördjupning (12 hp) tillhör Svenska 4 (ÄSVD04)52.  

 

Malmö universitet 

Malmö universitet har inte delkurser utan använder sig av titeln ”Svenska och lärande…” för att 

visa att kurserna hör ihop inom programmet. Den första kursen inom litteraturvetenskap som 

lärarstudenter vid Malmö universitet läser är Svenska och lärande: Ungdomar, texter och lärande 

(SL208C)53. Sedan läser de Svenska och lärande: Litteratur och kulturell identitet 1700-1950 

(SL204C)54. Deras litteraturhistoriska kurs heter Svenska och lärande: Äldre texter i en 

föränderlig värld (SL703C)55 och slutligen läser de kursen Svenska och lärande: Kultur och 

språk i ett föränderligt samhälle (SL704C)56.  

 

Mälardalens högskola 

Mälardalens högskola har kurserna Litteratur och samtid (LIA008)57 som läses termin 6 och 

Introduktion till litteraturvetenskapen och litteraturämnets didaktik (LIA009)58 som läses termin 

7. De läser även kurserna Litteraturvetenskap - historiska perspektiv I (LIA011)59 och 

                                                
50 Lunds universitet.  ÄSVD01 Svenska I (1-30 hp) 
http://www.uvet.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/ASVD01/20172/Littlista_SVD01_dk_1_4_ht17.pdf 
(Hämtad 2018-02-03). 
51Lunds universitet. ÄSVD02 Svenska 2 (1-15 hp) 
http://www.uvet.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/ASVD02/20181/_SVD02_VT18_Litteraturlista_dk_1_2.pd
f (Hämtad 2018-02-03). 
52Lunds universitet. ÄSVD04 (tidigare ÄSVC52) Svenska IV (1-30 hp) 
http://www.uvet.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/ASVC52/20172/Littlista_SVD04_tidigare_SVC52_dk_1_4
_ht17.pdf (Hämtad 2018-02-03). 
53 Malmö universitet. Svenska och lärande: ungdomar, texter och lärande. 
https://edu.mah.se/sv/Course/SL208C?v=1&full=true (Hämtad 2018-02-03). 
54 Malmö universitet. Svenska och lärande: Litteratur och kulturell identitet 1700-1950. 
https://edu.mah.se/sv/Course/SL204C (Hämtad 2018-02-03). 
55 Malmö universitet. Svenska och lärande: äldre texter i en föränderlig värld. https://edu.mah.se/sv/Course/SL703C 
(Hämtad 2018-02-03) . 
56 Malmö universitet. Svenska och lärande: kultur och språk i ett föränderligt samhälle. 
https://edu.mah.se/sv/Course/SL704C (Hämtad 2018-02-03). 
57 Mälardalens högskola. Kursplan - Litteratur och samtid 7.5 hp http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-
1.35552?kursplan=27124 (Hämtad 2018-02-03). 
58 Mälardalens högskola. Kursplan - Introduktion till litteraturvetenskapen och litteraturämnets didaktik 7.5 hp 
 http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-1.35552?kursplan=28811 (Hämtad 2018-02-03). 
59 Mälardalens högskola. Kursplan - Litteraturvetenskap - historiska perspektiv I 7.5 hp 
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-1.35552?kursplan=28369 (Hämtad 2018-02-03). 
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Litteraturvetenskap - historiska perspektiv II (LIA016)60. Roman och novell (LIA018)61 och Lyrik 

och drama (LIA019)62 förekommer senare på programmet vid termin 11.  

 

Stockholms universitet 

Kurserna vid Stockholms universitet som lärarstudenter läser är Litteraturvetenskapens grunder 

(7,5 hp), Ungdomslitteratur och ungdomsskildring, Litterär textanalys, Litteraturens historia I 

och Litteraturens historia II. Litteraturvetenskapens grunder och Ungdomslitteratur och 

ungdomsskildring ingår i kursen Svenska I inom ämneslärarprogrammet (NSN110)63. Delkursen 

Litterär textanalys ingår i kursen Svenska II inom ämneslärarprogrammet (NSN220)64 och 

kurserna Litteraturens historia I och Litteraturens historia II ingår i Svenska III inom 

ämneslärarprogrammet (NSGY31)65. 

 

Södertörns högskola 

Vid Södertörns högskola läses följande litteraturvetenskapliga kurser: Medietexter och 

ungdomskultur, Dramatik och dramatisk gestaltning, Diktning från forntid till renässans, 

Diktning från klassicism till modern tid, Modern litteratur och litteraturvetenskap och Tematiska 

studier i litteratur. Delkursen Medietexter och ungdomskultur läses inom kursen Svenska I för 

blivande ämneslärare i gymnasieskolan (1178SV)66. I kursen Svenska II för blivande ämneslärare 

i gymnasieskolan (1114SV)67 återfinns tre litteraturdelkurser: Dramatik och dramatisk 

                                                
60 Mälardalens högskola. Kursplan - Litteraturvetenskap - historiska perspektiv II 7.5 hp 
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-1.35552?benamning=&kurskod=lia016 (Hämtad 2018-02-03). 
61 Mälardalens högskola. Kursplan - Roman och novell 7.5 hp. http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-
1.35552?benamning=&kurskod=lia018 (Hämtad 2018-02-03). 
62 Mälardalens högskola. Kursplan - Lyrik och drama 7.5 hp. http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-
1.35552?benamning=&kurskod=lia019 (Hämtad 2018-02-03). 
63Stockholms universitet. NSN110, Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7–9 och gymnasieskolan, 30 hp. 
https://www.su.se/polopoly_fs/1.356152.1510210672!/menu/standard/file/Kurslitteratur_Littvets%20grunder_VT18.
pdf (Hämtad 2018-02-03). 
64Stockholms universitet. NSN220, Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7–9 och gymnasieskolan, 30 hp 
https://www.su.se/polopoly_fs/1.356150.1510210140!/menu/standard/file/Kurslitteratur_NSN220_NSN230_VT18.p
df (Hämtad 2018-02-03). 
65 Stockholms universitet. NSGY31, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp 
https://www.su.se/polopoly_fs/1.356148.1510209730!/menu/standard/file/Kurslitteratur_NSGY31_VT18.pdf 
(Hämtad 2018-02-03). 
66Södertörns högskola. Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), 30 hp (1178SV) 
https://dubhe.suni.se/apps/planer/new/showLiterature.asp?id=6304&ctit=Svenska+I+f%F6r+blivande+%E4mnesl%
E4rare+i+gymnasieskolan+%28%E4mne+1%29&kurskod=1178SV&lang=swe (Hämtad 2018-02-03). 
67Södertörns högskola. Svenska II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 hp (1114SV) 
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gestaltning, Diktning från forntid till renässans och Diktning från klassicism till modern tid. 

Delkursen Modern litteratur och litteraturvetenskap ingår i kursen Svenska III för blivande 

ämneslärare i gymnasieskolan (1127SV)68. Delkursen på avancerad nivå Tematiska studier i 

litteratur ingår i kursen Svenska IV för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (1175SV)69. 

 

Umeå universitet 

Umeå universitet erbjuder kurserna Litteraturanalysens grunder, Lyrikens epoker och genrer), 

Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp), Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp), 

Svensk litteraturhistoria och Litteraturen i Norden (4 hp). Delkurserna Litteraturanalysens 

grunder och Lyrikens epoker och genrer ingår i kursen Svenska I för ämneslärare (6SV020)70. 

Svenska II för ämneslärare (6SV027)71 innehåller momenten Tema kärlek och arvet från 

medeltiden samt Romanens genrer: Exemplet 1800-talet. Svenska III för ämneslärare (6SV028)72 

har delkurserna Svensk litteraturhistoria och Litteraturen i Norden.  

 

Uppsala universitet 

Litteraturlistorna från den litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet inom 

svensklärarprogrammet är utifrån kurserna Introduktion till litteraturstudiet, Barns och ungdoms 

läsning, Äldre litteratur, Nyare litteratur och Berättande i mångmediala miljöer. 

Litteraturlistorna har hämtats från Studentportalen där de mest uppdaterade har blivit material till 

denna undersökning. Introduktion till litteraturstudiet och Barns och ungdoms läsning ingår i 

Svenska 1, ämnesteori för lärare (5SV214)73. Äldre litteratur och Nyare litteratur läses inom 

                                                                                                                                                        
https://dubhe.suni.se/apps/planer/new/showLiterature.asp?id=4339&ctit=Svenska+II+f%F6r+blivande+%E4mnesl%
E4rare+i+gymnasieskolan+%28%E4mne+2%29&kurskod=1114SV&lang=swe (Hämtad 2018-02-03). 
68Södertörns högskola. Svenska III, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2), 30 hp (1127SV) 
https://dubhe.suni.se/apps/planer/new/showLiterature.asp?id=4331&ctit=Svenska+III%2C+f%F6r+blivande+%E4m
nesl%E4rare%2C+gymnasieskolan+%28%E4mne+2%29&kurskod=1127SV&lang=swe (Hämtad 2018-02-03). 
69Södertörns högskola. Svenska IV, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 1), 30 hp (1175SV) 
https://dubhe.suni.se/apps/planer/new/showLiterature.asp?id=6313&ctit=Svenska+IV%2C+f%F6r+blivande+%E4m
nesl%E4rare%2C+gymnasieskolan+%28%E4mne+1%29&kurskod=1175SV&lang=swe (Hämtad 2018-02-03). 
70 Umeå universitet. Kursplan Svenska I för ämneslärare, 30.0 hp http://www.umu.se/sok/sok-
kursplan/kursplan?code=17846 (Hämtad 2018-02-03). 
71 Umeå universitet. Kursplan Svenska II för ämneslärare, 30.0 hphttp://www.umu.se/sok/sok-
kursplan/kursplan?code=20563 (Hämtad 2018-02-03). 
72Umeå universitet. Kursplan Svenska III för ämneslärare, 30.0 hp http://www.umu.se/sok/sok-
kursplan/kursplan?code=20564 (Hämtad 2018-02-03).  
73Uppsala universitet. Kursplan för Svenska 1, ämnesteori för lärare 
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=29995&type=1 (Hämtad 2018-02-03). 
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ramarna för kursen Svenska 2, ämnesteori för lärare (5SV205)74. Berättande i mångmediala 

miljöer (3,5 hp) ingår i kursen Svenska 3, ämnesteori för lärare (5SV206)75. Svenska 4 har enbart 

valbara kurser inom litteratur, och är därför inte med i denna undersökning.  

 

Örebro universitet 

Kursen Svenska IIa, inriktning gymnasieskolan (SV008G)76 har tre delkurser som är relevanta för 

denna undersökning: Litteraturens historia I: Från antiken till år 1700, Litteraturens historia II: 

Från år 1700 t.o.m. naturalismen och Litteraturens historia III: Från symbolismen till idag. I 

kursen Svenska IVa, inriktning gymnasieskolan (SV014G)77 läses delkursen Perspektiv på 

utomeuropeisk litteratur. Delkursen Form och funktion: fiktionsstudiets teori och metod erbjuds 

inom kursen Svenska Va, inriktning gymnasieskolan (SV001A)78.  

 

2.2 Fördelning bland lärosätena  
Det existerar inga riktlinjer kring vilka specifika kurser som en ämneslärarstudent i svenska ska 

läsa innan färdig utbildning. Den enda ramen som lärosätena förhåller sig till är antal veckor 

kursen studeras och det kan då påverka mängden. I tabellen nedan redovisas de 769 verk som 

medverkar på litteraturlistorna på vardera lärosäte.  

 

Tabell 2.1 Antalet litterära verk fördelat mellan 11 stycken lärosäten 

Lärosäte   Antal 

Göteborgs universitet  46 

Högskolan Dalarna  52 

                                                
74 Uppsala universitet. Kursplan för Svenska 2 för ämneslärare 
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=34917&type=1 (Hämtad 2018-02-03). 
75Uppsala universitet, Kursplan för Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet 
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=31724&type=1 (Hämtad 2018-02-03). 
76 Örebro universitet. Svenska IIa, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng 
 http://lily.oru.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=SV008G&termin=20182&sprak=sv (Hämtad 2018-02-
03). 
77 Örebro universitet. Svenska IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng 
http://lily.oru.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=SV014G&termin=20181&sprak=sv (Hämtad 2018-02-
03). 
78 Örebro universitet. Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng 
 http://lily.oru.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=SV001A&termin=20182&sprak=sv (Hämtad 2018-02-
03). 
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Linnéuniversitetet  121 

Lunds universitet  50 

Malmö universitet  75 

Mälardalens högskola  91 

Stockholms universitet  83 

Södertörns högskola  63 

Umeå universitet  62 

Uppsala universitet  83 

Örebro universitet  43 

Totalt antal    769 

Totalt antal unika verk  449 

 

Det tabell 2.1 visar är att Linnéuniversitetet har störst antal verk med 121 stycken och att det är 

mer än tredubbelt så många än Örebro universitet som har lägst antal med 43 stycken. Snittet 

mellan lärosätena på antal verk som studenterna möter är 70 stycken. Det är 449 verk som 

cirkulerar i svensklärarutbildningens sfär.  Det går inte att urskilja någon skillnad i mängd 

beroende på om det är en högskola eller ett universitet. Tabellen nedan redovisar hur dessa 449 

verk fördelas på lärosätena. Flera verk finns på flera lärosäten, vilket innebär att tabellen 2.2 inte 

redovisar för 769 verk.  

 

Tabell 2.2 Förekomsten av samma verk på de 11 lärosätena 
 
Antal verk  Förekomst på antal lärosäten 
 
321   1 
62   2 
21   3 
15   4 
7   5 
7   6 
6   7 
8   8 
2   9  
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Tabellen ovan demonstrerar antal gånger ett verk används i flera litteraturlistor. Det som kan 

avläsas är att en stor majoritet är unika och då endast läses i en enskild kurs. Specifikt att det är 

321 verk som inte återfinns på flera litteraturlistor än en. Det är enbart två verk som nio av elva 

lärosäten använder och dessa kommer mer specifikt redovisas under avsnittet De mest populära 

verken. Det går att härleda från denna tabell att litteraturlistorna från de olika lärosätena inte har 

en stor överensstämmelse.  

 

I tabellen 2.3 nedan kan spridningen av verken över olika tidsperioder avläsas. De kategorier som 

verken har placerats inom är innan 1500-talet, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 

1900-talet och 2000-talet. Anledningen till varför de verk som är innan 1500-talet inte har 

åldersbestämts mer tydligt är att många av verken saknar ett publiceringsdatum eller att det finns 

en viss otydlighet kring när och var verket härstammar från.  

 

Tabell 2.3 Spridning av verk över tid mellan 11 olika lärosäten 

Lärosäte Innan 

1500-talet 

1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet 1900-talet 2000-talet 

GU 7 1 1 2 11 14 10 

HD 2 2 2 4 12 18 12 

Lnu 15 1 3 6 25 60 18 

LU 6 2 1 3 12 17 9 

MU 7 2 3 10 17 19 17 

MdH 22 6 4 4 17 31 7 

SU 12 2 5 7 24 23 9 

SH 16 2 4 5 17 6 13 

Umu 8 2 1 1 21 21 7 

UU 12 1 1 4 21 39 1 

ÖU 5 1 1 3 14 15 3 

Totalt  112 22 26 49 191 263 106 

 

Tabellen visar att majoriteten av de verk som lärarstudenter läser är från 1900-talet och de 

närliggande århundradena. Linnéuniversitet har den största mängden av 1900-talsverk där de 
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totalt har 60 stycken på sina litteraturlistor. Det århundrade som minst verk kommer från är 1500-

talet då det är 22 stycken verk från den perioden. Det är även färre verk från perioden 1600–1700 

men det ökar fram till de senare tidsperioderna. 2000-talet innehåller dock färre verk än 1800- 

och 1900-talen. Detta ger föga information om huruvida det existerar en kanon på 

svensklärarutbildningen då denna grupp författare inte ger en bild av vilka författare som 

lärarutbildningarna har gemensamt. Det kan dock avläsas att det inte är jämnfördelat mellan 

tidsperioderna och att 1900-talet ses som en tidsperiod där flest verk bör läsas från.  

 

2.3 De mest populära verken 
För att ge en bild av vilka specifika författare som är åter förkommande och som kan klassas som 

kanon redovisas de verk som mer än hälften av högskolorna och universiteten använder sig av i 

sin litteraturundervisning på lärarprogrammet under denna rubrik. Totalt är det 23 verk som sex 

eller fler universitet och högskolor har på sina litteraturlistor. I tabellen nedan kan författare, verk 

och hur många lärosäten som har titeln med på sin litteraturlista avläsas. 

 

Tabell 2.4 De 23 mest populära verken på 11 olika lärosäten 

Författare Verk Antal lärosäten 

Goethe, von Wolfgang Den unge Werthers lidanden 9 

Homeros Odyssén 9 

Voltaire Candide 8 

Alighieri, Dante Den gudomliga komedin 8 

Almqvist, C.J.L Det går an 8 

de Cervantes, Miguel Don Quijote 8 

Shelley, Mary Frankenstein 8 

Strindberg, August Fröken Julie 8 

Shakespeare, William Hamlet 8 

Euripides Medea 8 

Okänd Bibeln 7 

Lagerlöf, Selma Gösta Berlings saga 7 

Sophokles Kung Oidipus 7 

Martinson, Moa Kvinnor och äppelträd 7 

Flaubert, Gustave Madame Bovary 7 
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Joyce, James Ulysses 7 

Vergilius Aeneiden 6 

Boccacio, Giovanni Decamerone 6 

Camus, Albert Främlingen 6 

Homeros Illiaden 6 

Brontë, Charlotte Jane Eyre 6 

Conrad, Joseph Mörkrets hjärta 6 

Strindberg, August Röda rummet 6 

 

Tabellen visar att nio av elva universitet och högskolor har Den unge Werthers lidanden av 

Wolfgang von Goethe och Odysséen av Homeros som obligatorisk kurslitteratur. I övrigt 

återfinns många av de verk som skulle definieras som klassiker samt ett fåtal av de stora svenska 

författarna. Det är tre svenska författare som redovisas i listan och August Strindberg medverkar 

med två olika verk. Det är inga utomeuropeiska författare som närvarar i tabellen för de 23 mest 

populära verken. Nedan visas, genom ett cirkeldiagram, hur könsfördelningen ser ut bland 

författarna för de 23 mest populära verken. 

 

 
Figur 1. Figuren visar spridning mellan manliga och kvinnliga författare bland de 23 mest populära verken  

 

Cirkeldiagrammet visar att bland de mest populära verken är könsfördelningen skev. Ungefär 79 

% av författarna är män medan det är 17 % som är kvinnor. Det är värt att notera att August 

Strindberg och Homeros figurerar dubbelt, vilket kan ses i tabell 2.4. I tabellen nedan kan denna 

könsfördelning fördelad på vilken tid verket publicerades i avläsas.  

79%

17%

4%

KÖNSFÖRDELNING

Män Kvinnor Okänt



 23 

 
Figur 2. Figuren visar spridning av de 23 mest populära verken över tid och kön. 

 

I stapeldiagrammet ovan kan det avläsas att större mängden av de mest populära verken är 

utgivna eller tidsbestämda innan 1500-talet. Det är totalt åtta utav 23 verk som tillhör de tidiga 

epokerna. Det är sedan sparsamt med verk från 1500- och 1600-talet, och det blir en smärre 

ökning under 1700-talet med två verk från den tidsperioden. Under 1800- och 1900-talen är det 

fler verk med fem stycken från vardera tidsperiod. Det är endast under tidsperioden 1800-talet 

som fler kvinnliga än manliga författare förekommer. Det går även att avläsa i stapeldiagrammet 

att de kvinnliga författarna endast figurerar under 1800- och 1900-talen.  

 

I tabell 2.5 nedan redovisas vilka författare som har fler än fyra verk som figurerar på de olika 

litteraturlistorna inom svensklärarprogrammet på elva lärosäten. De författare som redovisas 

nedan är de som är åter förekommande med olika verk. Tabellen visar vilka författarskap som är 

mest populära. 
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Tabell 2.5 De mest populära författarna på 11 olika lärosäten 

Författare GU HD Lnu LU MU MdH SU SH Umu UU ÖU Antal 
universitet 

totalt 

Antal  
olika  
verk 

Strindberg, August - X X X X X - X X X - 8 8 
Shakespeare, William X X X X X X X X X X X 11 7 
Andersen, H. C. - X - - - X X - X - X 5 6 
Benedictsson, Victoria X X X X X - - X X X - 8 5 
Fröding, Gustaf - - X - X - X - - X - 4 5 
Jansson, Tove X - X - - X - - X - - 4 5 
Lagerlöf, Selma X - X X X X X X X X X 10 5 
Stagnelius, Erik Johan - - X - X - X - - X - 4 5 
Södergran, Edith - - X - X - X - X X - 5 5 

                                                                                                                                                          

Tabellen ovan visar vilka författare som har fem eller fler verk som figurerar på de olika 

litteraturlistorna inom svensklärarprogrammet på elva universitet och högskolor. August 

Strindberg har flest verk som medverkar på litteraturlistor, där åtta av hans verk representeras på 

listor på olika universitet och högskolor. William Shakespeare är den enda författaren som alla 

lärarstudenter vid de undersökta lärosätena möter, där hans mest använda verk är Hamlet. Det går 

även att avläsa att åtta av nio författare tillhör de nordiska länderna.  

 

2.4 Könsfördelning 
Under denna rubrik har verken från litteraturlistorna analyserats utifrån könsfördelning. I 

stapeldiagrammet nedan redovisas könsrepresentativiteteten hos de olika lärosätena runt om i 

Sverige.  
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Figur 3. Figuren visar könsfördelning på författarna för verk från litteraturlistor på olika lärosäten 

 

I stapeldiagrammet går det att avläsa att det är fler manliga författare än kvinnliga som 

lärarstudenterna får möta i sina lärarutbildningar. Göteborgs universitet har litteraturlistor där 50 

% av författarna är klassificerade som manliga, och det universitetet med bäst jämnfördelning. 

Örebro universitet har 79 % manliga författare och är därav det universitet med sämst 

representativitet mellan könen. Malmö universitet har cirka 76 %, Mälardalens högskola har 74 

% och Högskolan Dalarna samt Linnéuniversitetet har 71 % manliga författare på sina respektive 

litteraturlistor. Lunds universitet har en någorlunda jämnfördelning med 62 % som klassificeras 

som manliga. I litteraturlistorna på de övriga lärosätena är de manliga författarna också mer 

frekvent förekommande än de kvinnliga. Det är värt att notera att inget lärosäte har fler kvinnliga 

än manliga författarskap på sina litteraturlistor.  
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Figur 4. Figuren visar könsfördelningen på författarna från de olika litteraturlistorna på olika lärosäten 

 

I cirkeldiagrammet ovan syns könsfördelningen för alla litteraturlistor generellt i procentform. 

Diagrammet visar att det är 66 % manliga författarskap som närvarar på de skönlitterära kurserna 

inom ämneslärarprogrammet på varierande lärosäten. När det gäller kvinnliga författarskap är det 

29 % som medverkar på litteraturlistorna. De författare som är anonyma eller som inte har en 

tydlig könsidentitet uppgår till 4 %. I stapeldiagrammet nedan kan det avläsas från under vilka 

tidsperioder författarna har verkat.  

 
Figur 5. Figuren visar författarna från litteraturlistorna fördelade på kön och tidsperiod 

 

Tabelldiagrammet visar att majoriteten av de verk som lärarstudenter på de redovisade lärosätena 

möter kommer från 1900-talet och att det är 31 % av alla verk som kommer från den 
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tidsperioden. Den tidsperiod som minst verk läses från är 1600-talet och generellt är de äldre 

epokerna mindre representerade på litteraturlistorna. När det gäller könsfördelning över tid visar 

tabelldiagrammet att genom tiderna är det fler manliga författare förutom under 2000-talet då det 

är tio fler kvinnliga författarskap. Notera att detta skiljer sig från könsfördelning över tid gällande 

de mest populära verken.  
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3 Diskussion  

Diskussionen åsyftar att redogöra förhållandet mellan kursutformandet från de olika lärosätena 

och den nutida läroplanen för gymnasiet, detta för att besvara huruvida kurserna är anpassade för 

svensklärarnas framtida yrkesutövning. Diskussionen kommer sedan styras in på kanonfrågan där 

de 23 mest populära verken kommer sättas i förhållande till forskning inom området. För att 

kunna besvara frågeställningen om representativitet kommer även resultatet inom könsfördelning 

analyseras och förklaras i relation till det teoretiska ramverk som denna undersökning utgår från. 

 

3.1 Svensklärarutbildningen i förhållande till LGY11 
Lärarutbildningen i Sverige skiljer sig beroende på vilket lärosäte en studerar vid, då det inte 

finns direktiv kring vilka specifika kurser, examinationer eller litteratur som behövs för att 

avlägga examen. Det finns nedskrivna regler angående hur många högskolepoäng som behövs 

samt att ämneslärarprogrammet ska vila på en ämnesspecifik kompetens där ett eller flera 

självständiga arbeten ska genomföras för att få en giltig examen.79 I tabellen 2.2 syns det tydligt 

att litteraturen skiljer sig beroende på lärosäte, då 321 verk inte förekommer på fler lärosäten än 

ett. Detta kan vara en konsekvens av att kurserna inom svensklärarprogrammet inte har en 

riksstandard utan att de är utformade av vardera lärosäte.  

 

Kurserna vid de olika lärosätena har dock vissa likheter. Lärarstudenterna läser minst en kurs 

inom litteraturhistoria där äldre litteratur presenteras vilket stämmer överens med vad 

lärarstudenterna sedan ska undervisa i. I kursen Svenska 2 ska eleverna till exempel ha kunskap 

om svenska och internationella författarskap från olika tider och epoker, och detta kursmål kräver 

att lärare har förkunskap om äldre samt nyare litteratur.80 Flera av kurserna som innehåller äldre 

verk har en titel som syftar på att den äldre litteraturen ska sättas i en modern kontext. 

Exempelvis Högskolan Dalarna som har kursen från Oidipus till House of Cards: dramatik i 

förändring och Malmö universitet vars kurs heter Svenska och lärande: Äldre texter i en 

föränderlig värld. Detta reflekterar läroplanen som i svenskämnets syfte lyfter fram att ”eleverna 

ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 

                                                
79 Proposition 2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. s. 25. 
80 LGY 11, s. 169. 
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rum” och att ”eleverna (ska) få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt 

få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen”.81 Den 

äldre litteraturen får då en roll i att skapa förståelse för människans utveckling och litteraturens 

roll i denna. 

 

Lärarstudenterna får även möta populärlitteratur i olika kurser, och alla lärosäten har nutida 

romaner med på sina litteraturlistor för att ge lärarstudenterna verktyg för sin framtida 

litteraturundervisning. I läroplanen under svenskämnets syfte står det bland annat att elever ska 

kunna använda skönlitteratur för självinsikt och för att kunna förstå människor bättre då de får 

lära sig andras föreställningsvärldar.82 I resultatet kan det avläsas att det är en större spridning på 

de verk som kommer från 1800-talet och framåt. Det är både en skillnad på vilka verk 

lärarstudenterna läser men även en större differens på mängd litteratur som läses. Detta kan bero 

på att vissa lärosäten har fler kurser där nyare litteratur är representerade och att skandinavisk 

litteratur har ett större fokus för vissa lärosäten. Södertörns högskola har till exempel en kurs som 

heter Modern litteratur och litteraturvetenskap och Mälardalens högskola har kursen Litteratur 

och samtid. Liknande kurser återfinns på alla lärosäten, och mer modern litteratur återkommer 

ofta på kurser där litteraturanalytiska redskap ska förmedlas till lärarstudenterna.  

 

En annan anledning till att den nyare litteraturen har en större spridning och frekvens kan vara att 

de flesta lärosäten erbjuder kurser i ungdomslitteratur. Kurser såsom Ungdomslitteratur och 

ungdomsspridning på Stockholms universitet och Barns och ungdoms läsning från Uppsala 

universitet har fler moderna författare. Ungdomslitteraturen kopplas även till svenskämnets syfte 

då eleverna får läsa litteratur ämnade för dem och det i sig kan ge en ökad uppskattning av 

litteratur samt nå målet av att eleverna ska få självinsikt och ökad tolerans. Det kan möjligtvis 

vara så att anledningen bakom varför det är en stor spridning bland ungdomsverk är att det inte är 

en genre som har en lång historik med kända författarskap. Bergsten skriver att kanons 

föränderlighet till att inkludera populärlitteratur samt ungdomslitteratur är en långsam process där 

författare och verk inte får den klassikerstämpel som de förtjänar. Vissa författare får företräde i 

                                                
81 LGY 11, s. 160. 
82 Ibid. 
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urvalsprocesser. Dessa författare är inte historiskt sett aktiva inom genreområdena populär- eller 

ungdomslitteratur.83  

 

3.2 Kanon i svensklärarutbildningen 
Det finns en viss motsättning mellan två fält där den moderna litteraturen väger tyngst i antal 

verk medan den äldre litteraturen visar större mönster på kanonisering där verken åter 

förekommer på flera lärosäten. De 23 verk som mer än hälften av lärosätena har med på sina 

litteraturlistor inkluderar både äldre och nyare litteratur där majoriteten av författarna tillhör de 

litteraturhistoriska kurserna. Författarna Homeros, Euripides och Sofokles redovisas bland de 

mesta populära verken, där Homeros medverkar två gånger i tabellen med verken Odyssén och 

Illiaden, vilket innebär att fem verk av 23 i tabellen tillhör den antika epoken. Detta speglar 

återigen idén att den äldre litteraturen är mansdominerad, i stor mån reflekterar detta vad många 

kanonforskare har kommit fram till. Bergsten skriver till exempel att de antika författarna alltid 

har haft en bestämd roll i urvalet och att författare såsom Homeros räknas som något man 

behöver läsa.84 Det är en majoritet av litterära verk från äldre epoker, vilket är föga förvånande då 

det existerar färre användbara och välkända källmaterial från de tidiga epokerna. Det kan även 

bero på faktumet att dessa författare ses som allmänbildande och som en del av det västerländska 

kulturarvet. De antika texterna utgör ofta kärnan i kanon och verk från senare epoker har alltid 

haft svårare att hävda sig och få sin givna plats i litteraturhistorien.85 

 

Den författare som har tagit plats i litteraturhistorien i Sverige är William Shakespeare som alla 

svensklärarstudenter vid de elva lärosätena möter. Shakespeare tillhör kanonforskaren Blooms 

lista på författare som uppnår de estetiska kvalitetsnormer som kanon kräver. Han skriver bland 

annat att ”utan Shakespeare finns det ingen kanon, ty utan Shakespeare skulle vi inte känna igen 

våra jag, vad vi än är för några”.86 Shakespeare har onekligen påverkat framtida författare såsom 

Goethe som också figurerar på tabellen för de 23 mest populära verken.87 De viktigaste 

                                                
83 Bergsten, s. 37. 
84 Ibid. s. 32. 
85 Ibid. s. 33. 
86 Bloom, s. 56. 
87 Bergsten, s. 33. 
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författarna skapar nästa generations viktiga författare.88 Det kan möjligtvis vara så att 

anledningen till att Shakespeare läses av alla svensklärarstudenter är att hans verk formade 

framtida verk och för att kunna förstå litterära allusioner behöver man möta författarskapet i 

utbildningen. Det kan även vara såsom Bloom hävdar att Shakespeare och även Dante överträffar 

alla andra västerländska författare och att det är helt enkelt författarskap som kräver förtur i 

urval.89 

 

Den svenske författaren August Strindberg upphöjs ofta till att tillhöra den svenska 

nationallitteraturen, och i tabell 2.4 som redovisar de 23 mest populära verken kan det avläsas att 

Strindberg figurerar med två olika verk, och han är även en av de författare som är med i tabell 

2.5 som redovisar de mest populära författarskapen. Hans starka roll i tabellerna bevisar att synen 

på honom som nationallitteratur även reflekteras i universitetets urval inom 

svensklärarstudenternas litteraturkurser. Shakespeare och Strindberg får här i diskussionen 

representera de krav som urval ofta utgår från, och det kan både vara estetiska och kulturbärande 

skäl som ligger bakom valet av författare till litteraturlistorna. I Ulfgards forskning om 

litteratursyner och legitimeringar inom svensklärarutbildningen lyfter lärarstudenter fram att 

litteraturen som läses på universitetet ses som allmänbildande och kulturbärande där syftet är att 

visa skönlitteraturens allmängiltighet.90 

 

Det som kategoriserar de moderna författarna som medverkar i tabellerna 2.4 och 2.5 är att de 

kvalificerar sig in bland de mest populära då de är välkända och har ett gott anseende. Detta 

bekräftar tidigare tankar om att moderna författare och verk har det svårare att bli ett kulturarv 

eller ses som allmänbildande. Det kräver, såsom i Selma Lagerlöfs fall som också är med i 

tabellerna, att man fått erkännande från den litterära världen. Bergsten skriver att det inte räcker 

med endast estetisk kvalitet utan verken behöver få erkännande av kompetenta bedömare och att 

verken står sig under en längre tid.91 I tabellerna går det även att se att det inte finns något verk 

från 2000-talet, vilket bekräftar detta.  

 

                                                
88 Bloom, s. 59. 
89 Ibid.   
90 Ulfgard, s. 111. 
91 Bergsten, s. 35. 
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Det är oundvikligt att inte dra slutsatsen att de 23 mest populära verken på elva olika lärosäten 

reflekterar en viss syn på kanon. Det figurerar inte någon ungdomsroman eller någon roman som 

kan klassas som populärlitteratur på listan för de 23 mest populära verken. Det är män som 

uppgår till den största procentandelen som är 79 % vilket figur 2 redovisar. Det är också enbart 

västerländska verk men en stor andel nordiska författare som figurerar bland de mest populära 

verken och författarna. En anledning bakom den föga representationen inom äldre litteratur kan 

vara på grund av kvinnliga och utomeuropeiska författare inte har kunnat passera ”patriarkatets 

nålsöga”.92 Det kan också bero på en avsaknad av utbildningsmöjligheter och tillgång till litterära 

utrymmen i samhället.93  

 

Brink skriver att undervisningsinstitutionerna har kritiserats flertal gånger för att försumma 

modernitet och att det är vanligt att det dagsaktuella nedvärderas. Dock påtalar han kanonens 

syfte vilket är att stå för ”kontinuitet, historia, kulturarv och tradition”.94 Det är dock inte 

omöjligt att modernisera kanonutvecklingen till att inkludera flera perspektiv än det västerländskt 

manliga. Brink förklarar att för att kunna utveckla kanonen måste den äldre litteraturen reduceras 

och de äldre verk som får kvarstå i kanonen ska bedömas som unika eller representativa för den 

tid som de är skrivna.95 De kvinnliga författarna som medverkar i tabell 2.4 är Mary Shelley, 

Selma Lagerlöf, Moa Martinson och Charlotte Brontë. Dessa fyra författare tillhör senare 

perioder och har lyckats slå sig in i flera litteraturlistor på de olika lärosätenas litteraturlistor. 

Bergsten diskuterar faktumet att Mary Shelley uppgick i någon typ av kanon långt senare efter sin 

utgivning. Frankensteins popularitet samt anknytning till skräckgenren och filmindustrin kan 

vara en anledning till varför det tog tid innan verket estetiska kvaliteter kom till tals.96  

 

Att dessa fyra kvinnliga författare medverkar på flera litteraturlistor visar på att kanons 

föränderlighet. I tabell 2.5 är flera nordiska kvinnliga författare med såsom Victoria 

Benedictsson, Tove Jansson, Selma Lagerlöf och Edith Södergran vilket också tyder på att 

kvinnor från senare tidsperioder har en plats i kanonen. Förändringar i kanon reflekterar i mycket 

                                                
92 Ibid. s. 41. 
93 Ibid. s. 42. 
94 Brink, 2006, s. 29. 
95 Ibid. 
96 Bergsten, s. 36. 
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förändringar i samhället och hos individens referensramar och normsystem.97 Samhällets 

förskjutning från 1800-talets akademiskt skolade medelklass till dagens mer demokratiska 

bildningscentrum avspeglas till viss del i lärosätenas litteraturlistor. Kvinnor finns med i 

tabellerna för både de populära verken och författarna, men värt att återigen notera så är det 

endast inom den mer moderna litteraturen och inte i samma utsträckning som män.  

 

3.3 Representation i svensklärarutbildningen 
Ett mönster som kan avläsas i resultatet är att det är en kontinuerlig avsaknad av kvinnliga verk 

och författare. Figur 3 redovisar könsfördelning per lärosäte där det går att avläsa att få lärosäten 

har jämnfördelning bland könen. Männen är, oavsett lärosäte, i framkant och får större utrymme 

på litteraturlistorna. Göteborgs universitet är den mest representativa i genusperspektiv då 

lärosätet har en i stor mån jämnfördelning med 50 % män på sina litteraturlistor. I Göteborgs 

universitets handlingsplan, som har utgångspunkt i Diskrimineringslagen, står det att de ska 

eftersträva lika behandling i hela verksamheten och att jämn könsfördelning ska genomsyras i 

hela organisationen.98 I Diskrimineringslagen som täcker all verksamhet står det bland annat att 

lagens ändamål är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön eller könöverskridande 

identitet eller uttryck.99  

 

Göteborgs universitet har en bättre könsfördelning vilket påvisar att de i större mån är mer 

påverkade av externa och sociala faktorer. Det kan även vara en effekt av att de har färre verk 

med på sina litteraturlistor vilket kan ses i tabell 2.1. Detta kan förenkla skapandet av en 

övergripande bild av urvalet. De övriga lärosätena har inte en jämn könsfördelning vilket kan 

bero på flera faktorer. Det kan vara för att det har varit en manlig monopolsituation på positioner 

där urvalsfrågor diskuteras. Holm skriver bland annat att kvalitet är starkt förknippat med 

manlighet och att tradition har en tendens att styra diskursen kring smak.100 Hemmungs-Wirtén 

menar att det är den vita mansdominerade miljön som en svensk litteraturvetenskaplig institution 
                                                
97 Bergsten, s. 38. 
98 Policy och handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Göteborgs universitet. 
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1521/1521256_policy-och-handlingsplan-f--r-j-- mst--lldhet-och-
likabehandling.pdf (Hämtad 2018-05-19). 
99 Diskrimineringslagen (2008:567) § 1, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag2008567_sfs-2008-567/ 
(Hämtad 2018-05-19). 
100 Holm, s. 115. 
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omfamnar som bidrar till att representationsfrågor inte får samma utrymme vid 

urvalsdiskussioner.101 I figur 4 redovisas könsfördelningen i procentform där det redovisas att det 

är 66 % män som figurerar på de olika litteraturlistorna på lärosätena vilket bekräftar faktumet att 

män får ett större utrymme av de litteraturvetenskapliga institutionerna. 

 

I figur 5 där könsfördelning per århundrade redovisas kan man se att kvinnor är i majoritet som 

författare för verk utgivna på 2000-talet. Detta skiljer sig från figur 4 som visar att de mest 

populära verken har flest kvinnliga författare under 1800-talet. En trolig anledning till varför 

detta skiljer sig är att det kräver att författarna är etablerade för att kunna tillträda flera 

litteraturlistor, och på så vis en typ av kanon. Det är dock intressant att se att kvinnliga författare 

är i majoritet under 2000-talet när alla verk på litteraturlistorna redovisas. Kvinnor har länge levt 

i skuggan av det mansdominerade samhällets värderingar men då detta alltmer kritiseras kommer 

även förändring. I det här fallet kan det bero på att flera kurser inkluderar barn- och 

ungdomsläsning vilket i många fall har kvinnliga upphovsmakare eller att lärosätena vill sträva 

efter en mer jämnfördelad representation och använder sig då av kvinnor i urvalet av modern 

litteratur. Det kan också bero på det som Bergsten skriver att vid 1800-talets slut börjar kvinnor 

hävda sin ställning och att deras plats i kanon börjar växa.102 Det kan även bero på att 

universitetsvärlden prioriterar alltmer avhandlingar som fokuserar på kvinnliga författarskap och 

att det läggs resurser på att omvärdera texter skrivna av kvinnor.103 

 

Det som överensstämmer med Bergstens tanke kring kvinnors plats i litteraturhistorien är att det 

är försvinnande få kvinnor före 1700-talet på litteraturlistorna. Han menar att manliga läsare 

historiskt har haft svårt att sätta sig in i de allmänmänskliga erfarenheterna i kvinnliga verk och 

att kvinnors erfarenheter har en historia av att värderas lägre.104 Det behöver dock inte vara 

faktumet att upplevelser utifrån ett kvinnligt perspektiv har lägre värde utan det kan vara att 

kvinnliga författarskap inte betraktas ha samma estetiska värde som manliga motsvarigheter.105 

Den svenska feministiska litteraturforskningen har dock gjort ett gediget arbete med att skriva in 

                                                
101 Hemmungs-Wirtén, s. 15.  
102 Bergsten, s. 40. 
103 Ibid. 
104 Ibid. s. 41. 
105 Holm, s. 116. 
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värde hos kvinnor i litteraturhistorien.106 Detta kan förhoppningsvis sprida sig in i 

svensklärarstudenternas litteraturlistor i framtiden.  

  

                                                
106 Ibid. 
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4 Slutsats 
Kanon handlar alltid om vad som hamnar innanför och vad som hamnar utanför, vilka som 

räknas in och vilka som räknas ut. Det är därför kanonfrågan ter sig ständigt relevant och bör 

ägnas intresse och diskussionstid. Förhållandet mellan kanon och kultur är problematiskt där 

kanonförsvarare anser att kanon är viktigt för kulturarvet och kanonkritiker ser kanon som ett 

återskapande medel av förlegade traditioner och värderingar. Trots att det inte finns en officiell 

kanon inom svensklärarutbildningen så går det att avläsa en kanon på litteraturlistorna hos de 

elva lärosäten som denna undersökning har baserats på. Vissa verk är återkommande och flera 

författare möter nästan alla lärarstudenter. Dessa författare kan sammanfattningsvis förklaras som 

europeiska män som figurerade under och innan 1900-talet. Mönstret inom litteraturlistorna är att 

kvinnor hamnar utanför i urvalet av den äldre litteraturen och de återfinns inte i majoritet förrän i 

nutida litteratur.  

 

Det är tveksamt om det skett någon större kanonförändring då den moderna litteraturen 

inkluderar fler författare med färre överenstämmelser mellan litteraturlistorna. Detta kan ses som 

problematiskt då lärare undervisar främst i modern litteratur i svenskämnet på gymnasiet förutom 

i kursen Svenska 2 där litteraturhistoria har ett större utrymme. Om kanonens syfte är att lyfta 

fram det estetiska värdet inom litteratur så förlorar svensklärarstudenter på att det inte skett ett 

större urval på de litteraturvetenskapliga institutionerna. Det är problematiskt om de framtida 

lärarna får en spridd kunskap om modern litteratur och en kulturellt reproducerande syn på äldre 

litteratur.  

 

Den skeva könsfördelningen är även den problematisk då den inte överensstämmer med den 

svenska skolans värdegrund och läroplan. Elever förväntas att få möta både kvinnor och män från 

olika tider och epoker, och de ska få möjlighet att träda in i någon annans föreställningsvärld. Om 

universitetet undervisar framtida lärarstudenter med ett icke-representativt litteratururval finns det 

en risk att detta nedsippras till gymnasieeleverna. Om historien tillskrivs ett manligt kön kan det 

påverka elevernas kunskaper om hur samhället har sett ut. Det är dock inget som hindrar lärare 

från att undervisa litteratur med den sedvanliga kanonen utifrån ett kritiskt perspektiv. Det är 

vedertaget att kvinnor har blivit uteslutna ur litterära sfärer och om detta lyfts upp och 

problematiseras tillsammans med eleverna kan skolans demokratiska uppdrag uppnås.  
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Avslutningsvis är det intressant att reflektera kring huruvida det är idéer om kanon och kulturarv 

som nedsippras från universitet ned till gymnasieskolan eller om det är skolverkligheten som 

leder till förändringar på de högre nivåerna. Med kurser inom barn- och ungdomslitteratur samt 

kurser som bemöter mångkulturella frågor så visas en tendens att det är efterfrågan som påverkar 

kursutbudet. Läroplansförändringar kan även vara en faktor i hur lärosätena lägger upp sin 

undervisning om litteratur för svensklärarstudenter. Då återstår bara att det ska ske fler 

förändringar i kanon och urval för att lärosätena ska vara fullt anpassade för att förbereda 

svensklärarstudenterna för framtiden.  
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