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1.Introduktion 

Frågan om kanons vara eller icke vara inom litteraturen är något ständigt återkommande på 

lärarutbildningen för ämneslärare i svenska. Finns det en kanon i gymnasieskolans 

litteraturhistoriska undervisning och blir kvinnliga författarskap bortprioriterade inom den på 

grund av tidsbrist eller andra ramfaktorer? I Skolverkets syftesbeskrivning av Svenskämnets 

framgår det att eleverna genom skönlitteratur ska utveckla sin självinsikt och förståelse för 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.1 Hur väl lever en 

eventuell skolkanon upp till det här syftet om eleverna till största del får ta del av 

skönlitteratur skriven ur ett manligt perspektiv? Vilka erfarenheter och livsvillkor 

representeras i ett ojämlikt urval av texter? 

I den här uppsatsen kommer frågan om hur verksamma svensklärare förhåller sig till 

synen på representation i urvalet av texter i sin egen undervisning, samt vilka möjligheter och 

begränsningar de upplever finns för dagens lärare att påverka situationen, att undersökas 

genom en enkät bland svensklärare. Resultatet av undersökningen kommer att analyseras i 

förhållande till tidigare utförda undersökningar inom ämnet. Resultatet av undersökningen 

kommer även att analyseras i förhållande till Yvonne Hirdmans teori om hur genus skapas 

och upprätthålls. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Tidigare genomförda undersökningar har visat att en indirekt kanon existerar inom skolans 

litteraturhistoriska undervisning.2 Undersökningarna har också visat att kvinnliga författare 

har en särställd roll inom den här kanon och missgynnas både kvantitativt och kvalitativt. 

Den här särställda rollen upprätthålls främst i litteraturhistoriska översiktsverk där de 

kvinnliga författarna ges ett mindre antal sidor och placeras in i särskilda ”kvinnofack” där de 

 
1 Läroplan för gymnasieskolan LGY11, [Ny, rev. utg.] Skolverket Stockholm 2011 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht

m%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2019-11-19). 
2 Se Ulfgard, Maria. “Karlfeldt i skolan? Om litteraturundervisning och bildning I förvandling.” I Nordenfors, 

Ola & Ståhl, Eva-Britta (red.), Karlfeldt & Co: den förlorande generationen?, Karlfeldtsamfundet, [Västerås], 

2016 samt Brink, Lars. “Skönlitteraturens väg till klassrummet- om läsarkarriär, skolkanon och 

verklighetsanpassning.” i L. Kåreland, Läsa bör man...? - den skönlitterära texten i 

skola och lärarutbildning (ss. 38–65). Stockholm: Liber. 2009. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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inte bedöms ha samma kvalitéer som sina manliga motparter.3 De tidigare utförda 

undersökningarna har främst varit inriktade på litteraturhistoriska översiktsverk och inte på 

skolan och dess undervisning. De studier vilka har berört skolvärlden i någon mån har först 

och främst undersökt litteraturundervisningen inom grundskolan. Samtliga tidigare utförda 

studier är också 10 år gamla eller äldre. Syftet med den här undersökningen är att försöka ge 

en uppdaterad och kompletterad bild av ämnesområdet. Syftet ska uppnås genom en 

enkätundersökning bland verksamma svensklärare inom gymnasieskolan vilken berör deras 

egen syn på litteratururvalet inom undervisning av kursen Svenska 2. För att uppnå syftet 

med undersökningen kommer dessa tre frågeställningar att behandlas: 

- Hur ser svensklärare på representationen av kvinnliga författare i sin egen 

litteraturhistoriska undervisning inom gymnasieskolans kurs svenska 2? 

- Vilka eventuella möjligheter och begränsningar upplever lärare att de har att påverka 

urvalet av litteratur i sin undervisning? 

- Vilken roll spelar lärarnas egna litteraturhistoriska utbildning inom gymnasiet och 

lärarutbildning in på deras framtida urval av texter i skolan? 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Skolverkets centrala innehåll 

Att elever i den svenska gymnasieskolan inom sin litteraturhistoriska undervisning ska ta del 

av både manliga och kvinnliga författarskap uppfattas som självklart vid en första överblick 

av Skolverkets centrala innehåll. I svenskämnets syftesbeskrivning återfinns formuleringen: 

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.4 

 
3 Se Williams, Anna, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 

1900-talet = [Stars without constellations] : [women and canon formation in 20th century literary 

historiography], Gidlund, Stockholm, 1997. 
4 Läroplan för gymnasieskolan LGY11, [Ny, rev. utg.] Skolverket Stockholm 2011 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht

m%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2019-10-16). 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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Den här uppsatsen behandlar uteslutande kursen Svenska 2 eftersom det är under den 

som elever tar del av litteraturhistorisk undervisning. Även i kursbeskrivningen av Svenska 2 

är det tydligt att eleverna ska få ta del av såväl kvinnliga som manliga författarskap. I 

Skolverkets beskrivning av kursens centrala innehåll återfinns formuleringen: 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket 

även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk 

skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. 

hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har 

påverkat samhällsutvecklingen.5 

Även i Skolverkets mål för kursen Svenska 2 återfinns en formulering som styrker 

mångfald inom urvalet av litteratur till undervisningen där vi kan läsa att eleverna skall ges: 

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade 

av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
6 

Även om Skolverkets formuleringar tydligt förmedlar att elever i sin undervisning ska ta del 

av såväl kvinnliga som manliga författare öppnar dessa formuleringar upp för egna tolkningar 

och stor frihet vid urval av litteratur för lärarna. 

1.2.2 Kanon som begrepp 

I den här undersökningen kommer begreppet kanon att nämnas och diskuteras vid ett flertal 

tillfällen. En kort beskrivning av begreppet är därför nödvändigt för att definiera vad som 

avses när det dyker upp. Definitionen av begreppet kanon är till den här uppsatsen hämtad 

från Lars Brinks studie ”Kanon, karaktärfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens 

textkärna” (2006). Den definition av kanon vilken Brink använder sig av med hänvisning till 

tidigare forskning är ”Den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som 

 
5 Läroplan för gymnasieskolan LGY11, [Ny, rev. utg.] Skolverket Stockholm 2011 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubj

ectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2019-12-19). 
6 Läroplan för gymnasieskolan LGY11, [Ny, rev. utg.] Skolverket Stockholm 2011 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht

m%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2019-10-16). 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia”7. Brink diskuterar kring 

att även om det vi kallar för kanon ofta konkretiseras genom omnämnandet av verk och 

författarskap är begreppet i sin blandning av auktoritet och vaghet i formuleringarna 

problematiskt vilket leder till ifrågasättande och diskussion.8 Brink menar också att begreppet 

kanon kan delas in i olika definitioner där den övergripande är en slags världsöverspännande 

klassikerkanon med författarskap av olika nationstillhörighet. Förutom den här 

klassikerkanon diskuterar Brink även begreppet nationell kanon vilket uppstod under 1800-

talet när nygrundade och gamla nationalstater skulle bilda en egen kanon byggd på det egna 

nationalspråket för att hävda sin enhet och identitet som nation.9  

Den här nationella kanon är även något som Gunnar Hansson diskuterar i sin text 

”Läsarnas litteraturhistoria – när, hur och varför?” (2012). Hansson menar att den nationella 

kanon kan definieras som de verk och författarskap som tagit plats i ”nationens minne” och 

tack vare sina estetiska och litterära kvaliteter tagit plats i litteraturhistoriska handböcker. Det 

här nationens minne bestäms av en rad olika instanser, bland annat forskare, litteraturkritiker 

och bibliotekarier men även läroplansförfattare och lärarna själva. Problemet med det här 

”nationens minne” är att det enligt Hansson är begränsat vilket innebär att om en ny författare 

tar plats måste en annan tas bort.10 Brink menar också att den nationella kanon är 

problematisk och att den har kritiserats hårt av feministiska och etniska grupper vilkas röster 

sällan hörs i den ”allmänt erkända” kanon och det är i den här diskussionen som den här 

undersökningen har sin plats.11 

1.3 Teori 

För att förstå mekanismerna för kanonbildning ur ett genusperspektiv behöver vi först reda ut 

begreppet genus som det kommer att användas i den här undersökningen. Historikern Yvonne 

Hirdmans teorier om hur genus skapas och upprätthålls samt hur manligt och kvinnligt 

genom historien har särhållits har blivit något av ett standardverk när det kommer till 

historiska undersökningar av kvinnofrågor. Men Hirdmans talrika uppsatser, 

 
7 Brink, Lars. “Kanon, karaktärfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna.” i L. Brink, & R. 

Nilsson, Kanon och tradition: ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie-, och litteraturundervisning (ss. 13–

43). Gävle: Högskolan i Gävle, Lärarutbildningen, 2006, s.13. 
8 Brink 2006, s.13. 
9 Brink 2006, s.14 – 15. 
10 Hansson, Gunnar. ”Läsarnas litteraturhistoria – när, hur och varför?” i Svedjedal, Johan (red.), 

Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, 2., [förändrade] uppl. (ss.427 – 439). Studentlitteratur, 

Lund, 2012, ss.429 – 431. 
11 Brink 2006, ss.14–15. 
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diskussionsinlägg och andra skrifter har även haft betydelse för litteraturvetenskapen och är 

därför av värde i den här undersökningen om kvinnors plats och representation i kanon inom 

skolan. Hirdmans genusteori är till den här undersökningen hämtad från Genussystemet – 

reflexioner kring kvinnors sociala underordning i antologin Litteratursociologi: texter om 

litteratur och samhälle (2012) och Genus - om det stabilas föränderliga form (2003). 

Hirdman menar att det som skiljer en forskare som undersöker kvinnor och en 

”vanlig” forskare är att den tidigare problematiserar förhållandet mellan könen. Det här 

framförallt genom att forskaren vilken undersöker kvinnor ställer sig frågan om hur det 

kommer sig att kvinnor generellt, historiskt och geografiskt har ett lägre socialt värde än 

männen? Den här frågan vägrar kvinnoforskaren att besvara genom att påstå att den sociala 

underordningen för kvinnan är naturgiven utan istället består av ett socialt konstruerat 

genussystem.12 

Enligt Hirdman är genussystemet en ordningsstruktur gällande kön. Den här 

ordningen är också grundläggande för andra sociala ordningar och hierarkier i samhället till 

exempel sociala, ekonomiska och politiska. Genussystemet bärs upp av vad Hirdman kallar 

för två bärande bjälkar, genussystemets två logiker: 

1. Dikotomin, det vill säga isärhållandet av könen där det som är manligt och 

kvinnligt inte får blandas. 

2. Hierarkin: Det är mannen som är norm.13 

Ur ett historiskt perspektiv har det alltså alltid varit mannen som har utgjort normen för 

samhället. Det är män som är människor och utgör det normala, det som definierar att vara 

kvinna är just att inte vara man.14 Den manliga normen har historiskt sett också alltid skapats 

genom ett jämförande med ”den andre”. Denna andre är alltså kvinnan och hennes historia 

har alltid skrivits med utgångspunkt till hennes status i förhållande till det manliga, ung eller 

gammal, gift, ogift eller änka, använd eller inte.15 Kort sagt kan man beskriva det här 

förhållandet mellan könen som ”man kan inte vara A utan att förtrycka B”. Vi föds in dessa 

kulturellt skapade och föreställda tankefigurer om vad som definierar vad som är A och vad 

 
12 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Svedjedal, Johan 

(red.), Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, 2., [förändrade] uppl. (ss.455 – 474). 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s.455. 
13 Hirdman 2012, s.459. 
14 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003, ss.48 - 

49. 
15 Hirdman 2003, ss.60–61. 
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som är B och skapar därigenom en genusordning. Vi föds alltså inte varken till man eller 

kvinna utan det är något vi formas till att bli.16 

 Historien som vi idag känner till den är alltså skriven i förhållandet mellan könen, 

hans förhållande till henne och det är här vi finner grunderna till Hirdmans genusteori: en 

manlig norm och överordning samt de två könens åtskillnad och isärhållande. Efter den här 

genusordningen är samhället som vi känner till det uppbyggt och det är den här ordningen 

som bestämmer hur män och kvinnor agerar eftersom det är relationen ”han” och ”hon” som 

bestämmer, inte hur vi är utan mer specifikt vad vi som man och kvinna ”gör”.17 Hirdman tar 

som ett praktiskt exempel på hur genusordningen fungerade fram till 1800-talet då flertalet av 

de västerländska nationerna gick igenom den industrialiseringsprocess vi senare har kommit 

att kalla för den industriella revolutionen. I och med industrialiseringen uppstod en ny typ av 

arbetsmarknad där isärhållandet av könen bestämde vad män och kvinnor ansågs lämpade att 

göra i form av arbete.18 Den här nya typen av genusordning som uppstod i svallvågorna av 

den nya kapitalistiska arbetsmarknaden under industrialiseringen syntes inte bara inom 

arbetsmarknaden utan även i kroppsliga ideal, egenskaper, platser och framförallt inom 

kulturen.19 

 Genusordningen upprätthålls och återskapas över generationer genom vad Hirdman 

kallar genuskontrakten vilka är ”en kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens 

gemensamma sammandragande med åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter”.20 

Varje samhälle genom alla tider har alltid haft något slags ”kontrakt” mellan könen vilka 

återfinns på samhällets alla nivåer mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och 

kvinnor i sociala situationer och mellan ”mannen” och ”kvinnan”.21 Dessa genuskontrakt kan 

definieras som mycket konkreta föreställningar av om hur män och kvinnor ska vara 

gentemot varandra och återfinns på samhällets alla plan, små som stora. Vilka sysslor och 

vilka redskap som tillhör vem i arbetet, hur respektive kön får använda språket, vilka ord de 

får använda och när de får tala, i den yttre gestalten vem som får ha långt hår och vilka kläder 

som får bäras av vem.22 

 
16 Hirdman 2012, s.461. 
17 Hirdman 2003, s.80. 
18 Hirdman 2003, ss.66–67. 
19 Hirdman 2003, s.75. 
20 Hirdman 2003, s.84. 
21 Hirdman 2012, s.462. 
22 Hirdman 2012, s.463. 
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 Genuskontrakten har dock under hela historien utsatts för olika hot eller kriser vilka 

alltså har riskerat att omkullkasta den grundbult på vilken samhället bygger. Som ett exempel 

på ett sådant hot kan den tidigare nämnda industrialiseringsprocessen under 1800-talet lyftas. 

Den nya kapitalistiska arbetsmarknaden som uppstod krävde att allt fler kvinnor behövdes i 

arbete i fabriker, industrier och andra arbetsplatser utanför hemmets väggar och därmed 

rubbades det rådande genuskontraktet.23 Dessa hot och kriser leder enligt Hirdman aldrig till 

någon emancipation av kvinnan utan snarare till att genuskontrakten reproduceras, om än i ny 

form. På grund av det här befinner sig den västerländska världen i ett ständigt 

genusreproducerande tillstånd.24 

1.4 Tidigare forskning 

Viss tidigare forskning som behandlar frågan om kanon och framförallt kvinnliga författares 

ställning inom kanon har bedrivits. Men de undersökningar som tidigare har gjorts kring 

ämnet har ofta flera år på nacken och behandlar inte heller ämnet ur ett renodlat 

skolperspektiv. En författare som har undersökt just kvinnliga författare inom 

litteraturhistorisk kanon och huruvida dessa har en särställning inom litteraturhistoriska 

översiktsverk under 1900-talet är Anna Williams i sin bok Stjärnor utan stjärnbilder (1997). 

Slutsatsen som Williams i sin undersökning kommer fram till är att 

litteraturhistorieskrivningen under hela 1900-talet har ett kön och det könet är manligt. I de 

litteraturhistoriska översiktsverk Williams undersöker är det manliga författare som är 

normen samtidigt som de kvinnliga författarna systematiskt förpassas till särskilda 

”kvinnofack”.25 

Det Williams kommer fram till i sin undersökning av 1900-talets litteraturhistoriska 

översiktsverk är dels att de kvinnliga författarna får mindre utrymme i dessa rent kvantitativt. 

Det i sin tur leder helt logiskt till att de manliga författarna i sin tur får majoriteten av det 

kvantitativa utrymmet i översiktsverken och därmed får stå för normen. Williams menar dock 

att det finns en problematik i att endast undersöka det kvantitativa utrymmet som kvinnliga 

författare tilldelas i översiktsverken eftersom det finns undantag. I vissa av de undersökta 

översiktsverken får de kvinnliga författarna till och med ett större utrymme än sina manliga 

motparter. När så är fallet sker det dock endast om man i den kvantitativa undersökningen 

bortser från alla de sidor som tilldelas August Strindberg vars kvantitativa utrymme 

 
23 Hirdman 2003, ss.101–104. 
24 Hirdman 2012, s.465. 
25 Williams 1997, s.183. 
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överskrider samtliga av de övriga författarna. Williams menar som sagt att man i en 

undersökning inte endast kan utgå från det kvantitativa utrymmet de kvinnliga författarna ges 

i översiktsverken eftersom även andra faktorer spelar in i deras särställning. Även i 

översiktsverk där de kvinnliga författarna ges utrymme särställs de ändå från sina manliga 

motparter rent kvalitativt genom bland annat omdömen, ordval, värderingar och 

formuleringar. Det är alltså möjligt att ge de kvinnliga författarna lika mycket eller till och 

med mer utrymme än de manliga i ett litteraturhistoriskt översiktsverk samtidigt som man 

särställer dem vilket innebär att deras verk under 1900-talet inte anses vara representativa för 

litteraturhistorien utan får stå för något eget kvinnligt.26 

Willams förklarar varför de litteraturhistoriska översiktsverken ser ut som det gör 

genom att visa på att det finns en forskningstradition där det manliga är normen. Den 

litteraturhistoriska forskningen har under större delen av 1900-talet först och främst varit 

fixerad vid manliga författarskap vilket leder till att det är dem som också kommer att synas i 

översiktsverken just eftersom de bygger på litteraturhistorisk forskning.27 Williams menar 

också att litteraturhistorien fram till hennes egen undersökning har styrts av den akademiska 

institutionella traditionen och universitetens patriarkala hierarkier. Litteraturhistorien som vi 

känner till den bestäms och skrivs av en liten skara forskare, förläggare och lärare som 

bestämmer vilka verk och författarskap som ska bevaras och föras vidare till kommande 

generationer. Bland dessa pekar Williams på vikten av lärare, både vid högskolor men också 

på gymnasieskolan eftersom dessa kunskapsförmedlare innehar en avgörande roll för hur 

traditionen etableras och förs vidare.28 

Williams undersökning består som sagt av en analys av litteraturhistoriska 

översiktsverk och hur kvinnliga författare i dessa särställs både kvantitativt och kvalitativt. 

Hur kanon och hur kvinnliga författares ställning ser ut inom skolan nämner hon endast kort i 

analysdelen av sin undersökning. Även om Williams inte specifikt undersöker huruvida en 

skolkanon där kvinnliga författare systematiskt särställs från de manliga existerar finns det 

andra författare som mer specifikt har undersökt området. 

Maria Ulfgard tillägnar i ”Karlfeldt i skolan? Om litteraturundervisning och bildning 

i förvandling” (2016) ett kort stycke till att diskutera huruvida en skolkanon finns eller inte. 

Ulfgard menar att läroplanerna för svenskämnet i ett historiskt perspektiv alltid har haft en 

 
26 Williams 1997, s.190.  
27 Williams 1997, s.184. 
28 Williams 1997 s.189. 
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tradition av återhållsamhet när det kommer till att specificera obligatoriska författare vilka 

eleverna skulle ta del av, något som vi även kan se i den nuvarande läroplanen för 

gymnasieskolan, LGY11. Trots det här menar Ulfgard att det fanns en konsensus bland 

lärarna vid valen av författarskap till undervisningen. Den här konsensus i kombination med 

de begränsade litteraturhistoriska antologier som fanns till hand vid skolorna ledde till att en 

skolkanon skapades. Den här skolkanon är alltså inte officiell enligt Ulfgard eftersom inga 

specifika författarskap nämns i styrdokumenten men är ändå en de facto-kanon.29 

Den författare som kanske mest utförligt har undersökt skapandet och 

upprätthållandet av en kanon i skolan är Lars Brink i boken ”Skönlitteraturens väg till 

klassrummet- om läsarkarriär, skolkanon och verklighetsanpassning” (2009). Brink 

undersöker i sin studie först och främst grundskolan men hans resultat och slutsatser är 

fortfarande högst relevanta för den här undersökningen. Det Brink i sin undersökning gör är 

att studera ett flertal lärares egna läsarkarriärer för att se hur dessa i sin tur påverkar lärarnas 

egna val av litteratur i sin undervisning. Det Brink i sin undersökning kommer fram till att är 

det i hög grad är en fråga om tradering där lärarnas egen läsning i det förflutna bland annat 

genom egna läsupplevelser i skolan men också via möten med litteratur i hemmet och på 

bibliotek som är avgörande för lärarnas urval av litteratur till sin egen undervisning.30 

Ett oväntat resultat i undersökningen är att Brink drar slutsatsen att lärarutbildningen 

har en i princip obetydlig roll för de utbildade lärarnas framtida urval av litteratur till sin 

undervisning. Brink menar dock att det finns enskilda undantag när det gäller 

lärarutbildningens påverkan men att dessa är begränsade till ett fåtal nyexaminerade lärare.31 

Brink pekar istället på vikten av de lokala bokbestånden av klassuppsättningar på skolorna 

som betydande för lärarnas val av litteratur till undervisningen. Att de lokala bokbestånden 

har en sådan betydande roll förklarar Brink med att många lärare ofta undervärderar deras 

påverkan på den enskilde lärarens undervisning. Brink påpekar även att de lokala 

bokbestånden av klassuppsättningar ofta har en motverkande roll på den enskilde lärarens 

personliga preferenser vid urval av texter. Brink menar också att även om klassuppsättningar 

av enskilda titlar är något som blir allt ovanligare i förhållande till hur det såg ut på skolorna 

förut spelar de en betydande roll för urvalet och kan leda till att en lärares litterära urval 

 
29 Ulfgard 2016, ss. 66–67. 
30 Brink, Lars. “Skönlitteraturens väg till klassrummet- om läsarkarriär, skolkanon och 

verklighetsanpassning.” i L. Kåreland, Läsa bör man...? - den skönlitterära texten i 

skola och lärarutbildning (ss. 38–65). Stockholm: Liber. 2009, s.59. 
31 Brink 2009, s.60. 
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cementeras genom vad han kallar för ”rutinisering”.32 Även frågan om ett genusperspektiv 

inom urvalet av litteratur bland lärare undersöks av Brink. Resultatet av undersökningen visar 

på att samtliga av lärarna i studien ser det som en självklarhet att beakta genusfrågor i sin 

undervisning, däremot menar Brink att det finns stora brister inom arbetet med 

mångkulturalitet bland lärare.33 Avslutningsvis menar Brink att resultatet av undersökningen 

visar på att en brist på förnyelse av egen kraft inom lärargruppen kan konstateras när det 

gäller arbetet med mångkulturalitetsfrågor eller andra försummade genrer och texttyper som 

till exempel lyrik och populärlitteratur.34 

Brink har även skrivit om hur kanon i skolan bildas i förhållande till universitetens 

utbildningar i boken ”Kanon, karaktärfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens 

textkärna” (2006). Brink menar att en vanlig tanke i sammanhanget är att kanon i skolan 

bildas genom vad han kallar för ”nedsippring” eller adaption från universitetens undervisning 

av litteraturvetenskap. Skolkanon och diskursen kring denna är enligt den här definitionen 

något som sipprar ner från den akademiska undervisningen inom litteraturvetenskap om än i 

en begränsad och förenklad form. Den här modellen om hur en skolkanon skapas och 

upprätthålls menar dock Brink inte stämmer eftersom den svenska grund- och 

gymnasieskolan har helt andra krav att förhålla sig till än universiteten. Som exempel på 

dessa krav lyfter Brink bland annat frågor om demokrati, tolerans och skolans värdegrund 

vilka alla leder till att texterna i grund- och gymnasieskolan tenderar att vara mycket mer 

selektiva när det kommer till urvalet av litteratur för undervisningen.35 

1.5 Metod och material 

Undersökningen genomfördes genom en enkätundersökning bland aktiva svensklärare vid 

gymnasieskolan. Enkäten (se bilaga 1) till undersökningen publicerades på en Facebooksida 

vid namn ”Svensklärarna”. Sidan är inte öppen för allmänheten utan kräver att medlemmarna 

vid en ansökan att gå med i den är aktiva svensklärare. Enkätundersökningen är framtagen i 

enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed.36 Samtliga deltagare 

 
32 Brink 2009, s.55 – 56. 
33 Brink 2009, s.53. 
34 Brink 2009, s.61. 
35 Brink 2006, ss.32–33. 
36 God forskningssed [Elektronisk resurs], Reviderad utgåva, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2017. 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-

29-god-forskningssed.html  (2019-11-19). 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
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informerades om vad undersökningen gick ut på, till vilket ändamål och i vilket sammanhang 

den genomfördes samt att alla deltagare i undersökningen var fullständigt anonyma. 

Eftersom enkätsvaren även kommer att analyseras kvalitativt kommer frågorna att 

vara baserade på Jan Trost rekommendationer om kvalitativa intervjuer i boken ”Kvalitativa 

intervjuer” (2010). Trost menar att själva grundtanken bakom en kvalitativ intervju utgår från 

att försöka förstå hur den intervjuade personen känner och tänker men också att ta reda på 

vilka erfarenheter hen har.37 Den kvalitativa intervjun ska enligt Trots grunda sig i öppna 

frågor där den intervjuade får möjlighet att utveckla sina svar snarare än att begränsas till 

fasta svarsalternativ, så kallade ja- eller nej frågor. Samtidigt bör frågorna vara strukturerade 

och kretsa kring ett fast ämne.38 Ingen av frågorna i enkäten har därför fasta svarsalternativ 

utan samtliga svar är skriva av deltagarna i undersökningen. 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till att endast behandla och diskutera författare i förhållande till 

kön. Andra intersektionella perspektiv till exempel klass, etnicitet, kulturell bakgrund eller 

sexualitet kommer alltså inte att beaktas i resultatet. Undersökningen kommer inte heller att 

ta hänsyn till kön eller geografisk hemvist när det kommer till lärarna vilka har besvarat 

enkäten utan det är endast enkätsvaren som står i fokus för undersökningen. 

2. Den empiriska studien 

2.1 Disposition 

Den empiriska studiens första del består av en systematisk genomgång av svaren från 

enkätundersökningen. I den här delen är det endast de aktiva lärarnas svar och åsikter som 

presenteras. Efter att svaren av enkätundersökningen har presenterats följer en analysdel där 

svaren sammanställs efter tre teman: medvetenhet, begränsningar och möjligheter samt 

lärarnas egen utbildnings påverkan. Den empiriska delen avslutas med diskussion och 

slutsatser där resultaten av undersökningen analyseras i förhållande till tidigare forskning och 

teoretisk utgångspunkt. 

 
37 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 

ss.43–44. 
38 Trost 2010, s.42. 
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2.2 Undersökningen 

2.2.1 Lärarnas yrkeserfarenhet 

Totalt besvarades enkäten av 17 stycken verksamma svensklärare vid gymnasieskolan. 

Resultatet av enkätundersökningens första fråga om hur länge lärarna varit verksamma inom 

yrket visade att lärarna i undersökningen hade arbetat från 1 till över 20 år som svensklärare. 

För tydlighetens skull sammanställdes lärarnas individuella svar till tre kategorier: 1–5 år, 5–

10 år och 10 år eller mer där lärare som i sina svar angav att de arbetat mellan 1 och 5 år får 

ses som relativt nyexaminerade. Resultatet av undersökningen visade att sex av lärarna som 

besvarat enkäten angav att de hade arbetat 1–5 år, 3 stycken av lärarna angav att de hade 

arbetat 5–10 år medan åtta lärare angav att de hade arbetat i 10 år eller längre. 

Frågan ställdes för att kunna jämföra hur väl resultatet av den här undersökningen 

stämmer överens med Lars Brinks resultat som visade att nyexaminerade lärare till skillnad 

från mer erfarna i högre utsträckning tenderar att använda sig av texter och verk från sin egen 

lärarutbildning.39  

 

 Tabell 1. Sammanställning på gensvar på frågan om yrkeserfarenhet. 

2.2.2 Lärarnas attityder till representation 

Undersökningens andra fråga berörde hur lärarnas attityd till representationen av kvinnliga 

författare i sin egna undervisning såg ut. Resultatet av undersökningen visar på att även om 

svaren var blandade visar 16 av de 17 lärarna som deltog i undersökningen upp en 

medvetenhet samt en vilja att bredda representationen i sin egna undervisning. Frågan hade i 

 
39 Brink 2009, s.60. 
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enkäten inga fasta svarsalternativ men bland svaren återfanns åsikter som stod för en 

övervägande positiv inställning till en ökad representation av kvinnliga författare i 

undervisningen, bland annat nämndes ämnet av flertalet lärare i deras svar som: viktigt, något 

självklart, något som har de har stor fokus på i sin undervisning samt att det fanns ett 

missnöje med en ojämn fördelning med mera. 

Den enskilde läraren vars svar stack ut från de övriga menade att hen inte aktivt 

strävar mot en bredare representation av kvinnliga författare i sin undervisning. Hen ansåg att 

fördelningen är ojämn eftersom det helt enkelt inte finns lika många kvinnliga författarskap 

som manliga i litteraturhistorien, enkäten svarade hen: ”Eftersom det finns fler manliga 

historiska författare så ser fördelningen inte så jämn ut”. 

 Frågan ställdes för att kunna jämföra resultatet av undersökningen med resultatet av 

Brinks undersökning där han visar att genusperspektiv på undervisning bland lärarna i hans 

undersökning sågs som något självklart.40 

2.2.3 Lärarnas arbete mot bredare representation 

Undersökningens tredje fråga berörde huruvida lärarna som deltog i undersökningen aktivt 

arbetade för en bredare representation av kvinnliga författare i sin undervisning. Resultatet av 

den här frågan blev tydligt där en klar majoritet på 16 av de 17 lärare som deltog i 

undersökningen svarade att de aktivt arbetade för en bredare representation av kvinnliga 

författare i sin undervisning. Endast en av lärarna svarade att det är något som hen inte 

arbetar för och menade att: ”Nej. Jag väljer de som är bäst och relevanta oavsett kön”. Inte 

heller den här frågan bestod av fasta svarsalternativ, de flesta av lärarna besvarade dock 

frågan med endast ett ja eller nej även om vissa utvecklade sina svar. En av lärarna gav också 

exempel på strategier hen använder sig av för att erbjuda eleverna en bredare representation 

av kvinnliga författarskap: 

Ja. Jag försöker åtminstone. En strategi är exempelvis att jag, om den aktuella roman vi läser är skriven 

av en manlig författare, parallellt försöka jobba med dikter av kvinnliga författare eller vice versa. 

 
40 Brink 2009, s.53. 
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         Tabell 2. Sammanställning över gensvar om aktivt arbete mot en bredare representation. 

2.2.4 Synliggörande och problematiserande av kanon 

Undersökningens fjärde fråga berörde huruvida de verksamma lärarna synliggör och/eller 

problematiserar sitt urval av texter och begreppet kanon för sina elever i undervisningen samt 

hur de går till väga för att göra det. Återigen blev resultatet av undersökningen samstämmigt 

då samtliga lärare (en lärare räknades bort i resultatet av den här frågan eftersom hen valde att 

inte besvara frågan) svarade att det är något som de gör i sin undervisning. Bland de 

strategier som återfanns bland flertalet lärare i svaren kan bland annat nämnas: diskussioner 

med klasser om hur kanon skapas, klassdiskussioner om varför kvinnliga författare inte syns i 

vissa epoker av litteraturhistorien samt problematisering av det västerländska perspektivet på 

kanon. En del av lärarna poängterade också att även om de i undervisningen vid ett tillfälle 

läser en text eller ett verk av en manlig författare är de noga med att komplettera det med till 

exempel dikter eller kortare texter av kvinnliga författare från samma epok för att få ett mer 

jämlikt perspektiv på litteraturhistorien. 

 En av lärarnas svar skiljde sig från de övriga då denne menar att hen visserligen 

synliggör och diskuterar kanon tillsammans med sina elever vid undervisning inom 

litteraturhistoria men det här på grund av att hen uppfattar kanon som viktigt för vårt 

gemensamma kulturarv ” Jag försöker att ge en översikt av kanon, eftersom att den är viktig 

för vårt kulturarv.” Svaret skiljer sig från mängden eftersom de övriga 15 lärarna vilka 

besvarade frågan i sina svar uttryckte en problematiserande bild av urvalsprocessen i den 

västerländska kanon, alternativt ett tydligt genusperspektiv på undervisningen. 
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2.2.5 Upplevda möjligheter till förändring 

Den femte frågan i undersökningen berörde vilka eventuella möjligheter lärarna som deltog i 

undersökningen ansåg sig ha när det kommer till att påverka urvalet av litteratur i sin egen 

undervisning. Resultatet visade att det bland lärarna som deltog i undersökningen finns en 

övervägande positiv inställning till sin egna roll och sina möjligheter när det kommer till att 

kunna påverka urvalet av litteratur i sin undervisning. Samtliga av lärarna som besvarade 

frågan i enkäten (en av lärarna valde att inte besvara den här frågan) menade att de hade 

goda- stora- eller obegränsade möjligheter att påverka urvalet av litteratur i sin undervisning. 

Två av lärarna nämnde internet som en viktig resurs vid urvalet eftersom många äldre verk nu 

för tiden ofta finns tillgängliga gratis online. En annan lärare menade i sitt svar att samarbete 

med andra kollegor vid skolan är en viktig resurs vid urvalet eftersom det då inte krävs 

samma åtgång av tid för att själv söka rätt på nytt material till sin undervisning. Tre av lärarna 

menade att den frihet som yrket innebär erbjuder den största möjligheten till förändring. Även 

om samtliga lärare som besvarade frågan menade att möjligheterna att påverka urvalet av 

litteratur i sin undervisning är obegränsade svarade även många att det finns flera 

begränsningar som förhindrar en jämlik litteraturundervisning.  

2.2.6 Upplevda begränsningar 

Den sjätte frågan i undersökningen vilken behandlade vilka begränsningar lärarna i 

undersökningen ansåg vara störst vid ett breddande av representationen av kvinnliga 

författare i undervisningen gav ett tydligt resultat där framförallt tre begränsande faktorer var 

återkommande bland enkätsvaren. Resultatet till den här frågan är framställt i procent istället 

för antal svar per begränsande faktor. Det här gjordes eftersom flera av lärarna angav flera 

olika begränsningar i sina svar, till exempel svarade tre av lärarna att både tid och pengar är 

de främsta begränsningarna för en bredare representation av kvinnliga författare i 

undervisningen. Resultatet visar att de tre främsta begränsningar som lärarna ansåg hindra en 

bredare representation var brist på tid, otillräcklig ekonomi samt tillgänglighet på texter och 

verk i klassuppsättningar på skolorna. 
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 Tabell 3. Sammanställning över gensvar om upplevda begränsningar för urvalet av litteratur. 

2.2.7 Återanvändande av material från egen utbildning 

Den sjunde och sista frågan i enkäten berörde huruvida lärarna i undersökningen använde sig 

av texter och verk i sin undervisning som de själva har arbetat med under sin egen utbildning 

i grundskolan och/eller vid universitet. Resultatet av frågan visade att tolv av de 17 lärarna 

som besvarade enkäten använder sig av texter och verk från sin egen utbildning medan fem 

stycken svarade att de inte gör det. Frågan ställdes för att undersöka resultatet av 

undersökningen i förhållande till Brinks undersökning som visat att lärarutbildningen har en 

minimal påverkan på lärarnas framtida urval av texter.41 Brink menade även att lärarna i 

undersökningen ofta underskattade de lokala bokbeståndens betydelse för undervisningen där 

de ofta begränsar den enskilde lärarens preferenser av texter. De lokala bokbestånden riskerar 

också enligt Brink att cementera lärarnas urval av texter genom vad han valde att benämna 

som ”rutinicering”.42 Medan Williams istället menade att lärare både vid universitet, 

högskolor och gymnasiet alla har en avgörande roll när det kommer till hur 

kunskapstraditioner förs vidare samt upprätthållandet av kanon.43 

 
41 Brink 2009, s.60. 
42 Brink 2009, s.55 – 56. 
43 Williams 1997, s.189. 
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 Tabell 4. Sammanställning över gensvar om återanvändning av verk från egen utbildning.  

3. Analys 

3.1 Medvetenhet 

Resultatet av enkätundersökningen visar på att frågan om representation av kvinnliga 

författare inom undervisningen i litteraturhistoria är högst aktuell. Ett av de tydligaste 

resultaten av den här undersökningen är att samtliga av de lärare som deltagit i studien visar 

upp en medvetenhet inom det berörda ämnet. Samtliga lärare som deltog i undersökningen 

förutom en anser att representation av kvinnliga författare är något självklart eller viktigt. 

 Även om en del av lärarna erkände att manliga författare tar upp en allt för stor roll 

inom deras undervisning visade de ändå upp en medvetenhet och problematiserade det här för 

sina elever. Samtliga av de 16 lärare som i undersökningen svarade att de ser på 

representation av kvinnliga författare som något viktigt svarade också att de aktivt försökte 

arbeta för en bredare representation av kvinnliga författare. Den enskilde läraren som svarade 

att hen inte aktivt arbetade för att försöka bredda sin representation av kvinnliga författare 

menade att hen visserligen var medveten om att hen hade en ojämn fördelning bland 

författarna. Läraren menade att det berodde på att det helt enkelt finns fler manliga författare 

genom historien och att hen alltid väljer de författare som är bäst och mest relevanta oavsett 

kön. Läraren svarade också att hen aktivt försöker att synliggöra kanon, dock eftersom hen 

anser att kanon är något viktigt för vårt kulturarv och att eleverna därför bör känna till vissa 

verk, vilket skiljer sig mot de övriga lärarnas mer kritiska och problematiserande syn på 

kanon. 

 Exempel på vad den här problematiseringen av urvalet av litteratur bland lärarna 

konkret bestod av var bland annat att synliggöra för sina elever hur själva litteraturhistorien 
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har skrivits, vilkas röst är det vi hör och vilka författare är det som lyfts fram i kanon. Att 

synliggöra den här problematiken för elever kan bidra till att undervisningen har ett 

genusperspektiv även om det endast är manliga författarskap som läses under lektionerna 

vilket flera av lärarna menar är fallet under de litteraturhistoriska epokerna före 1800-talet då 

kvinnliga författare inte var lika framträdande eller vanliga. Flera av lärarna poängterade 

också att de är noga med att förklara för sina elever att kanon alltid består av ett urval och att 

ett urval alltid innebär att något kommer att falla bort. Diskussioner kring det här menade 

lärarna kretsade runt att försöka belysa hur processen går till vid skapandet av en kanon, vilka 

kvalitéer är det som lyfts fram och vad är det som gör att ett verk släpps fram respektive inte 

gör det vilket ofta är fallet med de kvinnliga författarskapen. 

 Flera av lärarna i undersökningen lyfte fram läroplanen och kursmålen som viktiga 

eftersom dessa är något som lärare helt enkelt måste förhålla sig till. Kursmålen kräver också 

att eleverna ska få ta del av en bredare representation än vad de flesta traditionella antologier 

erbjuder vilket innebär att ett större ansvar läggs på läraren då det är hen som måste se till att 

bredda urvalet i litteraturen för att eleverna ska uppnå kursmålen. Det här resultatet stämmer 

överens med Brinks som menade att urvalet av texter i grund- och gymnasieskolan tenderar 

att vara mycket mer selektiva i förhållande till universiteten eftersom de är bundna av att 

förhålla sig till kursmål och värdegrund.44 

 Vid svaret på frågan om läraren använde sig av texter i sin undervisning som hen själv 

har arbetat med under sin egen utbildning hade en av lärarna lagt till sina egna tankar om hur 

hen upplever att lärarkårens medvetenhet kring representation har förändrats. Läraren skriver 

i sitt svar att hen under de senaste ungefär tio åren har upplevt en förskjutning bland en inte 

allt för liten del av svensklärarna när det gäller medvetenheten kring representation. Hen 

menar också att den här förskjutningen inte endast gäller svensklärare utan även märks av 

bland lärare inom andra ämnen samt att den här medvetenheten sträcker sig bortom endast 

frågan om manliga och kvinnliga författarskap utan att också viljan att inkludera icke-

europeiska författare i undervisningen har ökat bland lärare.  

 
44 Brink 2006, s.32 – 33. 
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3.2 Begränsningar och möjligheter 

När det kommer till vad lärarna menar är de största begränsningarna för att kunna bredda 

representationen av kvinnliga författare i sin undervisning visar resultatet av undersökningen 

på framförallt tre faktorer som avgörande (se tabell 2). 

 Den första av dessa begränsningar för urvalet av litteratur vilken sex av deltagarna 

nämnde var tillgängligheten på romaner och texter i klassuppsättningar. Samtliga av dessa 

lärare menade att deras respektive skolor har ett begränsat utbud av klassuppsättningar vilket 

begränsar deras möjligheter att bredda representationen av kvinnliga författare i 

undervisningen. Att utbudet av klassuppsättningar vid skolorna av lärarna uppfattas som 

bristfälligt leder till att lärarna själva måste ta ett stort ansvar för att hitta och ta fram nya 

texter och verk till sin undervisning. Det i sin tur leder in på den andra mest framstående 

faktorn när det gäller lärarnas begränsningar vilken var tid. 

 Fem av lärarna som deltagit i undersökningen menar att tid i olika sammanhang är en 

av begränsningarna när det kommer till att bredda sitt urval i undervisningen. Även om 

lärarna i sina svar tar upp tidsfaktorn i relativt olika former så är tiden en återkommande 

faktor bland svaren. Det är dels själva lektionstiden och undervisningstimmarna som tas upp i 

svaren, litteraturhistorien är lång och flera epoker skall gås igenom vilket innebär en 

tidspress. Många av de författarskap som lärarna i undersökningen nämner vid namn till 

exempel Karin Boye, Selma Lagerlöf och Mary Shelley var alla verksamma under senare 

epoker i litteraturhistorien under vilka en del lärare också menar att det är lättare att ha en 

större representation tillskillnad från tidigare epoker där de kvinnliga författarna var färre. 

 När det gäller undervisningstiden nämner också en av lärarna i undersökningen 

eleverna som en begränsning. Läraren menar att elevernas motivation och förmåga att läsa 

skönlitteratur leder till att urvalet av texter blir smalare helt enkelt för att tiden inte räcker till 

för att läsa fler texter av kvinnliga författare. Ytterligare en lärare nämner elever som en 

begränsning för urvalet men syftar då istället på att hen ofta låter eleverna vara med och 

bestämma vilka texter de ska läsa i undervisningen vilket ofta påverkar fördelningen mellan 

manliga- och kvinnliga författare. 

 Det är dock inte endast lärarens undervisningstid som återfinns i svaren utan även 

deras planeringstid och fritid. Tre av lärarna i undersökningen menade att deras egna 

möjligheter till fortbildning samt att kunna hänga med den aktuella litteraturdebatten var en 

begränsning för dem. Av deras svar går det att utläsa att det finns ett indirekt krav på 

svensklärare att ständigt vara uppdaterade på vad som händer i litteraturvärlden, dels genom 
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att läsa skönlitteratur (både klassiker och nyutgiven) men också genom att fortbilda sig och 

utöka sina egna kunskaper inom ämnet. Allt det här måste läraren tillägna sig under sin egen 

fritid vilket kan vara problematiskt eftersom det i praktiken innebär ett obetalt övertidsarbete. 

 Den tredje och sista faktorn som lärarna i undersökningen menade var den största 

begränsningen för ett bredare urval i undervisningen var ekonomin. Fem av lärarna i 

undersökningen menade att skolans budget var en begränsning för en bredare representation 

av kvinnliga författare. Lärarna menade att skolornas budget gjorde inköp av nya 

klassuppsättningar svårt eftersom det helt enkelt inte fanns några pengar vilket ledde till att 

de upplevde sig tvungna att förhålla sig till det material som fanns tillgängligt på sina 

respektive skolor, något som lärarna i undersökningen också uppfattar som begränsande för 

deras urval av litteratur. 

 Utöver de tre enligt lärarna största begränsningarna när det gällde urvalet av litteratur 

återfanns tre andra faktorer bland lärarnas svar. Som ovan nämnt svarade två av lärarna att de 

upplevde att eleverna i olika mån var en begränsning. En annan lärare svarade att det endast 

är värdegrunden som begränsar urvalet av litteratur då hen aldrig skulle använda material 

med alltför extrem politisk vinkling eller pornografiskt innehåll. Den tredje läraren som på 

frågan gav ett svar vilket skiljde sig från de övriga menade att det främst är våra egna invanda 

föreställningar som begränsar urvalet av litteratur. Läraren gav i svaret en kort analys över 

situationen där hen menade att det är svårt att göra sig fri från sina invanda fördomar och 

förväntningar om vad som är ett ”viktigt” verk. Läraren menade att vi som läsare är matade 

med en traditionell syn på litteraturhistoria som visserligen har börjat att ifrågasättas men där 

framförallt manliga författare värdesätts högre än de kvinnliga. 

 Vid frågan om hur lärarna i undersökningen såg på sina möjligheter att påverka 

representationen av kvinnliga författare i sin undervisning var samtliga lärare överens. Alla 

lärare som deltog i undersökningen hade nämligen svarat att de upplevde att möjligheterna 

var stora/goda/obegränsade. Bland de svar som var mer specificerade nämnde tre av lärarna 

de fria tyglarna arbetet som svensklärare innebär som en möjlighet till förändring. Två av 

lärarna svarade att den ökade tillgängligheten av texter och verk på internet skapade nya 

möjligheter för dem och en lärare lyfte samarbetet med andra lärare på skolan som en 

möjlighet till en bredare representation. 

 Lärarnas ensidiga svar på frågorna om begränsningar och möjligheter att påverka 

representationen av kvinnliga författarskap i undervisningen kan tolkas som att möjligheterna 

är oändliga och att det endast är ramfaktorer som motverkar en jämställd 
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litteraturundervisning. Skolverkets centrala innehåll med sina öppna formuleringar vilka är 

fria för egna tolkningar innebär i praktiken att lärarna själva väljer vilken litteratur de 

inkluderar i sin undervisning. Lärarna som deltog i undersökningen visar också upp en 

medvetenhet och vilja att förbättra representationen i sitt urval och arbeta inkluderande 

gentemot kvinnliga författarskap. Istället blir det en fråga om resurser som avgör om de 

kvinnliga författarskapen får ta plats i skolans litteraturhistoria eftersom lärarna i 

undersökningen inte upplever att de har tid, material eller ekonomin för att förverkliga det här 

som det ser ut nu. Förslag på eventuella lösningar på den här problematiken finns dock redan 

bland lärargruppen. Medvetenheten och viljan till förändring inom urvalet av litteratur finns 

redan bland lärarna. Den ständigt ökande tillgängligheten av äldre texter och verk på internet 

skulle kunna vara en möjlig lösning vilken kringgår de ekonomiska hindren lärarna upplever 

att de har på sina respektive skolor. Ett utökat användande av nätbaserade texter skulle också 

kunna erbjuda en eventuell väg bort från de antologier och uppslagsverk vilka Willams visat 

är missgynnande för de kvinnliga författarna både kvantitativt och kvalitativt.45 Ett utökat 

samarbete mellan lärare skulle också kunna vara en eventuell lösning på den tidsbrist som de 

upplever som en begränsning för en bredare representation då varje enskild lärare skulle 

behöva tillsätta mindre tid på att söka nytt material till sin undervisning. 

3.3 Lärarnas egen utbildnings påverkan 

När det kommer till frågan huruvida lärarna i undersökningen återanvänder texter från sin 

egen skolgång och lärarutbildning är resultatet av undersökningen tydligt. Tolv stycken av 

lärarna som deltagit i undersökningen menar att texter och verk de själv tagit del av under sin 

utbildning återkommer i deras egen undervisning medan endast fem lärare svarar att de inte 

gör det (se tabell 3). Bland de författarskap som några av lärarna menar är återkommande 

från sin egen studietid nämns bland annat: Hjalmar Söderberg, Franz Kafka och August 

Strindberg. Dock väljer flera av lärarna att lyfta några av de kvinnliga författarskap som 

återkommer från deras egen tid vid lärarutbildningen. Av de här kvinnliga författarskapen är 

några som specifikt nämns vid namn: Selma Lagerlöf, Jane Austen, Emilie Brontë, Moa 

Martinsson och Sapfo. En av lärarna poängterar också att även om en manlig författare som 

August Strindberg kan vara svår att undvika vid undervisning om 1800-talets litteratur i 

Sverige på grund av hans betydelse brukar hen väga upp det här genom att samtidigt betona 

 
45 Williams 1997, s.183. 
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hur viktiga Anne Charlotte Leffler och Alfhild Agrell var för sin samtid för att sedan 

försvinna ut ur de litteraturhistoriska antologierna. 

Två av de lärare som svarat att de använder sig av texter eller verk från sin egen 

lärarutbildning skriver att det är i kursen Svenska 2 under litteraturhistorien som det här sker. 

Båda lärarna menade att det är lättare att erbjuda eleverna en bredare representation inom 

litteraturen i kurserna Svenska 1 och Svenska 3. Det här eftersom man i kursen Svenska 1 

läser ungdomsromaner vilka enligt lärarna har en kortare livslängd och därför måste bytas ut 

oftare för att vara aktuella medan man i kursen Svenska 3 kan göra ett modernare urval 

genom att till exempel läsa bland annat Nobelpristagaren i litteratur det året. 

Ett för undersökningen intressant resultat var att fem av de sex relativt nyexaminerade 

lärarna svarade att de använder texter från sin egen lärarutbildning vilket alltså stämmer 

överens med Lars Brinks resultat där han menar att det framför allt är just de nyexaminerade 

lärarna som faller tillbaka på sin lärarutbildning när det kommer till val av texter till sin egen 

undervisning.46 En av de nyexaminerade lärarna i undersökningen menar i sitt svar att även 

om hen använder sig av texter från sin egen utbildning har hen jobbat ihop ett eget material 

som hen kommer att fortsätta arbeta med i framtiden. En förklaring till det här resultatet både 

i Brinks och den här undersökningen skulle kunna vara att nyexaminerade lärare i högre grad 

tenderar att falla tillbaka på sin utbildning till en början tills det att hen har kommit in i 

yrkeslivet, skapat sig vissa rutiner och hunnit arbeta ihop ett eget material precis som läraren i 

undersökningen menade. 

Resultatet av undersökningen visar också tendenser av den problematiserade bild av 

den enligt Brink kallade ”nedsippring” från lärarutbildningen och universiteten i vilken en 

skolkanon skulle bildas.47 Precis som Brink menade i sin undersökning ställer undervisningen 

i gymnasiet och grundskolan helt andra krav på texterna genom bland annat värdegrund och 

kursmål än vad universiteten gör vilket också framträder i resultatet av den här 

undersökningen där samtliga av lärarna visar upp en medvetenhet kring ämnet och refererar 

till de krav som ställs på dem i läroplanen och kursmålen. Samtidigt menade Brink att 

lärarutbildningens roll för lärarnas framtida val av texter var obefintlig.48 Brinks resultat i 

vilka han helt bortser från lärarutbildningen som relevant kan inte stödjas i den här 

 
46 Brink 2009, s.60. 
47 Brink 2006, ss.32 – 33. 
48 Brink 2009, s.60. 
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undersökningen eftersom majoriteten av lärarna i undersökningen använder sig av texter 

vilka de själv har arbetat med under sin egen utbildning. 

Resultatet av den här undersökningen styrker snarare Anna Willams slutsatser om att 

litteraturhistorien fram till det att hennes undersökning gjordes hade styrts av den 

akademiska, patriarkala forskningstraditionen där lärare både vid universitet och högskolor 

men även vid gymnasieskolor alla är viktiga för att hålla den här traditionen vid liv.49 

Williams resultat kan i den här undersökningen styrkas genom att en klar majoritet av lärarna 

som deltog i undersökningen faktiskt använder sig av texter som de själva har använt sig av i 

sin egen utbildning vilket skulle kunna tyda på den här traditionsöverföringen vilken 

Williams i sina slutsatser syftar på. Dock måste det här resultatet problematiseras eftersom en 

del av lärarna i sina svar har angivit att de återanvänder verk av kvinnliga författare från sin 

egen utbildning. Williams resultat visar på hur den patriarkala vetenskapstraditionen med en 

manligt dominerad kanon förs vidare inom litteraturhistorien mellan generationer genom 

forskning och utbildning, Den här bilden av hur kanon skapas och förs vidare beaktar 

däremot inte hur en litterär kanon påverkas av en ökad medvetenhet bland lärare som väljer 

att lyfta och föra vidare fler kvinnliga författarskap till kommande generationer av elever i 

grundskolan samt studenter vid universitet. 

3.4 Diskussion och slutsatser 

Resultaten av den här undersökningen stämmer relativt bra överens med tidigare 

undersökningar med vissa avvikelser. Williams undersökning av litteraturhistoriska 

översiktsverk kan med fördel ses i förhållande Hirdmans teori om hur genus skapas och 

upprätthålls i samhället. Williams visade i sin undersökning hur kvinnliga författare särställs 

och jämförs både kvantitativt och kvalitativt i för hållande till sina manliga motsvarigheter 

vilket leder till att de placeras i specifika kvinnofack där de får stå för en kvinnolitteratur vid 

sidan om de manliga författarna.50 Det här särhållandet mellan den manliga normen och det 

avvikande kvinnliga inom litteraturen skulle med enkelhet kunna fortsätta att upprätthållas 

inom gymnasieskolans litteraturundervisning genom metoden svenskläraren väljer att 

behandla de kvinnliga författarnas texter och verk samt urvalet av litteratur. Om 

undervisningen endast utgår från antologier och litteraturhistoriska översiktsverk vilka 

Williams visade missgynnar de kvinnliga författarna genom kvantitativt och kvalitativt 

 
49 Williams 1997, s.189. 
50 Williams 1997, s.183. 
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särhållande riskerar man att upprätthålla en skolkanon där de manliga författarna ses som 

normen och får stå för den goda litteraturen värdiga sin framhållna position inom denna 

skolkanon. 

 Resultatet av den här undersökningen visade dock att det finns en överväldigande 

majoritet bland lärarna som visade upp en medvetenhet kring genusperspektiv på 

undervisningen. Även om samtliga lärare som deltog i undersökningen inte aktivt förmedlar 

det här till sina elever visar samtliga upp en medvetenhet när det kommer till urvalet av 

litteraturen till undervisningen. Lärarna i undersökningen visade också upp en vilja och 

förmåga att sträcka sig bortom de klassuppsättningar och antologier som deras respektive 

skolor hade att erbjuda. Det här stämmer också bra överens med resultatet av Brinks 

undersökning där han slår fast att de lokala bokbestånden och antologiers påverkan på 

litteraturundervisningen minskar. 

Även om lärarna i undersökningen visade upp en medvetenhet och vilja att förändra 

sitt urval av litteratur till ett mer jämlikt fanns det även många begränsningar som förhindrar 

det här och riskerar att upprätthålla de kvinnliga författarnas särställda roll inom 

litteraturundervisningen. Begränsningarna lärarna uppfattade kan alla ses som 

sammanhängande och bildar tillsammans en slags ond cirkel. Lärarna vill utvidga sitt urval 

genom att ta in fler texter av kvinnliga författare. De upplever dock att skolorna har ett alltför 

smalt utbud av klassuppsättningar vilka inte erbjuder den bredd som de anser krävs. Lärarna 

anser inte heller att resurser finns för att förändra det här utbudet eftersom det inte finns några 

pengar att köpa in nya böcker för. Istället krävs det att lärarna själva tar sig tiden för att leta 

reda på och införskaffa nya texter, tid som de själva upplever att de inte har utanför 

undervisningen. Problematiken i det här leder till att lärarna ofta får hålla till godo med 

utbudet som finns på skolan i klassuppsättningar och antologier vilka Williams visat 

missgynnar de kvinnliga författarna. 

Bristen på tid som lärarna i undersökningen menar existerar riskerar också att bekräfta 

Hirdmans teori om hur genussystemets hierarki upprätthålls och återskapas. Flera av lärarna 

har i sina svar beskrivit hur de manliga författarskapen tar upp en vad de anser vara för stor 

plats i undervisningen på grund av att det inte finns tillräckligt med tid för att även läsa 

kvinnliga författare. Den här tidsbristen innebär att lärarna måste göra ett urval och i det här 

valet blir det ofta de manliga författarskapen som prioriteras framför de kvinnliga och därför 

värderas högre. Det här resultatet stämmer överens med vad Hirdman kallade genussystemets 
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hierarki där normen utgår från det manliga och kvinnan skapas i förhållande till den just för 

att hon inte tillhör den manliga normen.51  

Den här bortprioriteringen av de kvinnliga författarskapen stämmer också överens 

med Williams slutsatser där hon menar att det är de manliga författarna som står för den 

”riktiga” litteraturhistorien medan kvinnliga står för en egen kvinnolitteratur vilken inte är 

representativ för den.52 Williams resultat återupprepas i den här undersökningen där lärarna i 

brist på tid låter de manliga författarna ta mer plats i undervisningen och därmed får stå för 

den goda litteraturen medan kvinnorna står vid sidan av dessa i särskilda ”kvinnofack” vilket 

innebär att de precis som Williams menade får ett mindre utrymme än männen rent 

kvantitativt och även kvalitativt.53 

Den här uppdelningen av manliga och kvinnliga författares verk i undervisningen kan 

också överensstämma med Hirdmans teori om isärhållandets logik alltså dikotomin där 

manligt och kvinnligt inte får blandas.54 Genom att antingen direkt eller indirekt skapa den 

här uppdelningen genom att ge de manliga författarna större utrymme och därmed en högre 

legitimitet i undervisningen samtidigt som de kvinnliga får stå i ett eget särskilt ”kvinnofack” 

samstämmer resultatet också med Hirdmans teori där manligt och kvinnligt inte får blandas. 

Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt sker alltså i undervisningen när de manliga 

författarna står för litteraturhistorien och de kvinnliga för kvinnolitteraturen vid sidan av 

männen. 

Resultatet av undersökningen stämmer också relativt bra överens med resultatet av 

Brinks undersökning av skapandet och upprätthållandet av en litterär kanon i grundskolan. 

Precis som Brink visade i sin undersökning har lärarutbildningen ingen större påverkan på 

dagens aktiva svensklärare när det kommer till urval av litteratur. Även om vissa av lärarna 

som deltog i undersökningen i sina svar angav att de återanvänder viss litteratur från sin egen 

utbildning är dessa i minoritet bland svaren. Mycket av den litteratur som återanvändes 

bestod också av kvinnliga författare som lärarna ville lyfta i sin egen undervisning. 

Majoriteten av lärarna som deltog i undersökning visar också upp ett kritiskt förhållningssätt 

till kanon och antologier samt en strävan att vilja bygga upp en egen repertoar av litteratur. 

 
51 Hirdman 2003, ss.48 – 49. 
52 Williams 1997, s.183. 
53 Williams 1997, s.190. 
54 Hirdman 2003, s.80. 
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 I enlighet med Brinks resultat är det de nyexaminerade lärarna som i större 

utsträckning använder sig av texter och verk från sin egen utbildning.55 Ett resultat vilket kan 

tolkas som en övergångsperiod mellan lärarnas utbildning och yrkesverksamhet innan dessa 

har hunnit bygga upp ett eget material av texter och verk att använda i sin undervisning.  

 Brink menade också att urvalet av litteratur inte kan överföras i sin helhet mellan 

universitet och grundskola eftersom grundskolans litteratur är mycket mer selektiv. 

Skillnaden förklarar Brink med att grundskolan har andra ramfaktorer vid urvalet av litteratur 

till exempel demokratiseringsuppdraget, toleransfrågor och skolans värdegrund.56 Den här 

slutsatsen av Brink går även att urskilja i resultatet av den här undersökningen där lärarna i 

sina svar hänvisade till både kursmålen för gymnasieskolan och värdegrunden som faktorer 

vilka de måste förhålla sig till. Det här är ett resultat vilket kan ställas mot Williams 

undersökning vilken poängterar universitetens betydande roll för överföringen av de 

patriarkala traditionerna mellan generationer av både litteraturvetare och lärarstudenter.57 

Resultatet av den här undersökningen skulle komma att motsäga sig den bild som Williams 

och till viss mån även Brink målar upp där de litteraturhistoriska traditionerna ”sipprar ner” 

genom de högre utbildningarna mellan generationer och cementerar kanon. Både Williams 

och Brinks undersökningar har som sagt några år på nacken och mycket kan och har 

förmodligen förändrats vid universiteten och gymnasieskolorna i Sverige när det gäller 

medvetenhet kring genusperspektiv på undervisningen. 

 Slutligen kan resultatet av den här undersökningen också sägas samstämma med 

Brinks slutsats där han lyfter fram att lärarna i hans undersökning såg genusperspektivet i 

undervisningen som en självklarhet. Ett resultat vilket även kan fastslås i den här 

undersökningen där en överväldigande majoritet av lärarna också gör det. Brink efterlyste 

dock ett tydligare mångkulturellt perspektiv vilket han menade var frånvarande bland lärarna 

i undersökningen.58 Att genusperspektivet har intagit en fast plats i undervisningen bland 

dagens lärare kan vi även konstatera i den här undersökningen. En av lärarna i 

undersökningen menade också att det under de senaste 10 åren, vilket också är lika lång tid 

efter det att Brink genomförde sin senaste studie i ämnet har skett en förskjutning när den 

kommer till medvetenhet bland en inte alltför liten del av lärarkåren. Den här förskjutningen 

 
55 Brink 2009, s.60. 
56 Brink 2006, s.32 – 33. 
57 Williams 1997, s.189. 
58 Brink 2009, s.53. 
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menade hen inte endast gällde förhållandet mellan kvinnliga och manliga författarskap utan 

även inom det mångkulturella perspektivet vilket Brink i sin slutsats efterlyste. Det här är 

dock ett ämne för en framtida undersökning att behandla. 
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5. Bilagor 

5.1 Bilaga 1 – enkätfrågor 

Hur länge har du varit aktiv inom läraryrket? 

Hur ser du på representation av kvinnliga författare inom din litteraturhistoriska 

undervisning? 

Försöker du som lärare aktivt att arbeta för en bredare representation av författare i din 

undervisning? Hur? 

Är urvalet av texter och kanon något du synliggör/problematiserar för dina elever? Hur? 

Vilka möjligheter ser du i att kunna påverka urvalet av texter i din undervisning? 

Vilka begränsningar ser du i att kunna påverka urvalet av texter i din undervisning? 

Sett till de texter du arbetar med i din undervisning, har du själv arbetat med någon/några av 

dessa under din egen skolgång och/eller lärarutbildning? 

 

 


