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1. Inledning 
Kanonbegreppet är ett omdebatterat begrepp, både inom och utanför skolvärlden. Inom 

skolvärlden rör sig diskussionerna ofta om en litterär kanon hör hemma i skolan eller ej. Det 

finns idag länder som har arbetat fram en litterär kanon ämnad för skolan, d.v.s. en lista med 

litterära verk som man anser att kommande generationer bör ha läst eller ha kunskap om. Ett 

av dessa länder är Danmark som sedan 2004 har haft en litteraturkanon för gymnasiet. Danmark 

är ett tydligt exempel på hur kontroversiellt en litterär kanon kan vara då både danska elever 

och lärare på många håll kritiserar den nuvarande kanon för att bland annat bara inkludera en 

kvinna. Dansklärarföreningen har även i skrivande stund startat en namninsamling där de 

kräver att litteraturkanon antingen ska avvecklas eller uppdateras.1  

När det kommer till Sverige ser det något annorlunda ut. I dagsläget finns det inte någon 

officiell litterär kanon i skolan. Så har det dock inte alltid varit då Sverige fram till 1960-talet 

hade en. År 2006 inkom en motion till riksdagen där Cecilia Wikström, före detta 

riksdagsledamot för folkpartiet (idag liberalerna), propagerade för återinförandet av kanon.2 

Även Kristdemokraterna har på senare år lyft tanken om en litteraturkanon med en önskan om 

att ”specificera läroplanen” med vissa verk och författarskap som man anser att eleverna bör 

läsa i skolan.3 Den nuvarande läroplanen saknar dock fortfarande en kanon i svenskämnet. 

Vilka författarskap som används i svenskundervisningen är således upp till varje enskild lärare. 

Inom ämneslärarutbildningen i svenska introduceras dock studenterna för ett urval av 

författarskap och deras verk. De författarskap som institutionerna väljer ut kan på så vis anses 

vara ”viktiga” inom litteraturen på något sätt och bildar tillsammans en litterär bank som 

studenterna sedan tar med sig från lärarutbildningen ut till arbetslivet. Därigenom legitimerar 

universitetsinstitutionerna vissa författarskap genom att låta dessa få ta plats i diverse 

kursplaner och litteraturlistor, en slags ”inofficiell” kanon. Denna legitimering omfattar även 

svensklärarna och det urval de gör i sin undervisning till sina elever i skolan.  

I den nuvarande ämnesplanen för svenskämnet står det att svenskundervisningen ska ge 

eleverna förutsättningarna för att utveckla: ”Kunskaper om centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och författarskap […]” samt ”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera 

över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män […]”.4 Det 

 
1 Jacob Runevad Kjellmer, Ilska mot Danmarks litteraturkanon: ”13 män och Karen Blixen” 19/4 2021, 
https://www.svt.se/kultur/ilska-mot-danmarks-litteraturkanon-13-man-och-karen-blixen (2021-04-19). 
2 Motion 2006/07:Ub260. Litterär kanon. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/litterar-kanon_GU02Ub260 (2021-05-13). 
3 Rebecca Haimi & Amela Mahovic, Sågar förslag om klassikerlista i skolan 7/7 2016, 
https://www.svt.se/kultur/bok/varnar-for-forslag-om-goda-varderingar-i-skolan (2021-04-19). 
4 Skolverket, ”Ämnesplan i svenska”, https://www.skolverket.se (2021-04-29). 
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är med andra ord svensklärarnas uppgift att se till att den litteratur som används i 

undervisningen uppnår de krav som läroplanen återger. Av den anledningen är det i sin tur 

relevant att granska lärarutbildningen och de författarskap som legitimeras eftersom det är 

lärarutbildningen som ansvarar för att ge studenterna den kunskap och de verktyg som behövs 

för att bedriva en god undervisning. Hur ser det då ut i lärarutbildningen på olika lärosäten? 

Förmedlas verkligen litteratur av både kvinnor och män från olika tider och kulturer till 

studenterna eller kan man tala om en slags ”inofficiell” kanon där enbart vissa författarskap 

med begränsade perspektiv lyfts fram som centrala? Det ämnar denna studie ta reda på. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka författarskap som har valts ut och använts inom 

ämneslärarprogrammet i svenska på tre olika lärosäten i Sverige (Uppsala universitet, Lunds 

universitet och Stockholms universitet) under tre olika tidsperioder (1980, 2000 och 2020). 

Studien tar sin utgångspunkt i författarnas kön, deras nationalitet samt vilken tidsperiod de har 

verkat inom. Studiens fokus ligger således på författarskapen och inte på verken i sig.  

Studien inriktar sig inte enbart till den nutida lärarutbildningen eftersom tre olika årtal 

studeras. De olika tidsnedslagen syftar till att undersöka om det har skett någon tydlig 

förändring över tid angående vilka författarskap som lyfts fram i lärarutbildningen eller om 

urvalet har varit relativt samstämmigt och stabilt över en längre tid. På detta sätt skapas 

förutsättningar för att sätta den nutida lärarutbildningen och dess resultat i en större kontext. 

Då studien undersöker olika årtal och olika lärosäten är det även möjligt att studera eventuella 

samband för att på så sätt synliggöra mönster som antingen talar för en ”inofficiell” kanon eller 

emot.  

1.2 Frågeställningar 
• Vilka författarskap har använts inom ämneslärarprogrammet i svenska vid Uppsala 

universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet år 1980, 2000 samt 2020 med 

utgångspunkt i författarnas kön, nationalitet samt tidsperiod? 

• Kan man se någon förändring över tid angående författarurvalet mellan de olika 

tidsnedslagen och mellan de olika lärosätena, i så fall på vilket sätt? 

• Finns det några samband mellan de olika lärosätenas författarurval som i sin tur kan tala 

för en ”inofficiell” kanon inom ämneslärarprogrammet i svenska, i så fall vilka?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I denna del presenteras den bakgrund och tidigare forskning som knyter an till studien. 

Inledningsvis presenteras kanonbegreppet där både dess kritiker och förespråkare tas upp. 

Därefter kommer en kortare genomgång kring hur lärarutbildningen har varit utformad vid 

respektive årtal i studien. Slutligen presenteras diverse tidigare forskning angående 

litteratururval inom svensklärarutbildningen.  

2.1 Kanonbegreppet 
Kanonbegreppet är idag ett vanligt förekommande begrepp inom litteraturvetenskapen och har 

varit det sedan senare delen av 1900-talet. Begreppet har dock existerat längre än så då det 

finns viss bevisning för att det har använts redan på 1700- och 1800-talet för att beskriva en 

utvald förteckning av olika litterära verk. Kanon är ett begrepp med flera olika betydelser. Man 

kan bland annat tala om en klassikerkanon med författare som till exempel Homeros, Vergilius 

och Sapfo. Denna kanon har funnits långt före undervisning i litteraturvetenskap eller 

modersmål och verken av dessa författare har alltid studerats vid undervisning av klassiska 

språk. Andra nationalspråkiga författare som också brukar räknas till världslitteraturen är till 

exempel Shakespeare, Dante och Cervantes. Man kan även tala om en s.k. nationell kanon där 

det ligger i nationens intresse att upprätta en kanon med verk på nationalspråket för att på så 

sätt styrka sin identitet.5 

Kanonbegreppet kopplas ofta samman med litteraturens historia, tradition och kontinuitet, 

men tillräckligt med tid har passerat för att man ändå ska kunna tala om modernismens kanon 

med författare som till exempel Kafka, Joyce och Woolf. Vilka verk som räknas till kanon 

varierar över tid då man inom vissa perioder anser vissa genrer som mer kanoniserade än andra. 

En dagsaktuell författare kan således komma att höra till de kanoniserade i framtiden. Trots 

detta tycks ändå kanon vara tillräckligt stabil för att inte låta ändra på sig av vissa influenser. 

Studerar man till exempel det svenska gymnasiets läromedel mellan 1880–1965 har kanon varit 

mycket enhetlig med samma förekommande författare i ungefär samma omfattning.6 En del av 

detta menar litteraturvetaren Lars Brink beror på de litteraturvetenskapliga institutionerna vid 

universiteten som genom sitt urval av olika författare och verk i diverse kursplaner och 

litteraturlistor, legitimerar och pekar ut dessa som ”något mer centrala” än övriga.7   

 
5 Lars Brink, ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna” i Kanon och 
tradition: Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, Lars Brink & Roy Nilsson 
(red.), Gävle: Lärarutbildningen, Högskolan Gävle 2006, s. 13–15. 
6 Brink 2006, s. 16–17. 
7 Brink 2006, s. 19. 
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2.2 Kritik av kanon 
Kritiken mot den traditionella västerländska kanon utifrån ideologiska utgångspunkter har varit 

utbredd både i Sverige och i andra länder. Kritiken har ofta riktats mot att den är alltför elitistisk 

och exkluderande då den inte anses inkludera litteratur som ”gemene man” läser. De som 

förespråkar kanon ser den som universell, tidlös och allmänmänsklig medan kritikerna menar 

att den genomsyras av vissa utvalda perspektiv. Kanon är enligt kritikerna västerländsk, vit, 

manlig och protestantisk.8  

En av kritikerna mot den manliga kanon är Anna Williams som i Stjärnor utan stjärnbilder. 

Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet har studerat hur många 

kvinnor och män som får plats i handböcker som har använts eller används inom universiteten 

samt hur stort utrymme dessa får. Detta har hon gjort genom att räkna antalet manliga och 

kvinnliga författare som bearbetats samt hur många rader text de har blivit tilldelade i verken. 

Williams fokus ligger på fiktionsprosan och de perioder hon har studerat i litteraturhistorien är 

1880-talet, 1910-talet, 1930-talet samt 1960–1980-talet. Williams resultat visar att kvinnliga 

författare är marginaliserade i översiktsverken under hela 1900-talet, både när det gäller antal 

författarskap och utrymme.9 

Kritiken mot kanon och dess bristande perspektiv, d.v.s. att den är manlig, vit, västerländsk 

och protestantisk, har även riktat sig mot de litteraturvetenskapliga institutionerna vid 

universiteten. Institutionerna har dessutom kritiserats för att negligera den litteratur som är 

modern och aktuell. Brink poängterar dock att själva grundtanken med kanon är att den ska stå 

för kontinuitet, tradition, historia och kulturarv. Trots detta är dock inte kanon helt oföränderlig 

och modernisering är ofta det som ligger till grund till att den utvecklas.10 Från slutet av 1970-

talet anses universitetsämnet litteraturvetenskap ha genomgått en s.k. ”teoretisk revolution” då 

framför allt postmodernistisk teori som till exempel genusteori och postkolonial teori, har fått 

ett betydande genomslag.11 Vid granskningar av kursplaner i litteraturvetenskap vid högskolor 

och universitet i Sverige finns både svenska och utländska verk representerade, men 

västerländska klassiker dominerar fortfarande. Detta menar Brink även omfattar 

lärarutbildningarnas kursplaner runtom i landet.12   

 
8 Brink 2006, s. 27–28. 
9 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-
talet, Stockholm: Gidlund 1997. 
10 Brink 2006, s. 28–29. 
11 Brink 2006, s. 22–23. 
12 Lars Brink, ”Konsensus om kanon? Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare” i Kanon och 
tradition: Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, Lars Brink & Roy Nilsson 
(red.), Gävle: Lärarutbildningen, Högskolan Gävle 2006, s. 149. 
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2.3 Kanonförespråkare 
Likaså det finns kritiker till kanon finns det såklart även de som förespråkar den. En välkänd 

kanonförespråkare var amerikanen Harold Bloom. I sin bok Den västerländska kanon. Böcker 

och skola för eviga tider listar han 26 författare som han menar ingår i den västerländska kanon 

och som på så vis har en auktoritativ ställning i vår kultur. Bloom menar att det är praktiskt 

omöjligt att ta sig igenom den västerländska kanon på grund av dess kvantitet.13 Han lägger 

stor vikt vid det estetiskt värdefulla i litteraturen och enligt honom leder inte läsning av kanon 

till att vi blir bättre eller sämre människor eller medborgare. Att läsa för ideologins skull är att 

inte läsa överhuvudtaget enligt Bloom. Skulle vi läsa västerlandets kanon i syftet att lägga en 

grund för vår politiska, sociala eller personliga moral skulle det göra oss till egoister menar 

han.14 Bloom anser att allt fler idag vänder sig bort från det estetiskt värdefulla och i stället 

vänder sig mot ideologin, vilket han föraktar. Han menar att kanonkritikerna går till angrepp 

då de anser att det estetiska har en skadlig påverkan på det samhälleliga välbefinnandet. Om 

kanon ska tillåtas måste den enligt kritikerna genomgå förändringar, ta till nya perspektiv och 

bli mer multikulturell. Kanonkritikerna (med influenser av bland annat feminism, 

nyhistoricism och marxism) och förespråkarna av det estetiska värdet står enligt Bloom i en 

möjligen olöslig konflikt där estetikerna för närvarande står på den förlorande sidan.15 Trots 

detta fortsatte han att vara en kanonförespråkare som ansåg att ett försvar av kanon inte alls är 

ett försvar av väst.16 

2.4 Lärarutbildningen vid 1980, 2000 och 2020 
År 1980 hade lärarutbildningarna runtom i landet nyligen hamnat under högskolan rent 

organisatoriskt via 1977 års högskolereform. Reformen ledde till att samtliga lärarutbildningar 

var integrerade i de olika lärosätenas verksamhet. Vid denna tid var lärarutbildningen 

fortfarande uppdelad mellan klasslärarna i låg- och mellanstadiet och ämneslärarna för skolans 

senare årskurser, även om diskussionerna kring dess vara var tudelade bland många. 

Vid år 2000 hade lärarutbildningen återigen reformerats via 1988 års grundskollärarreform. 

Nya utbildningar skapades där en var avsedd för undervisning i årskurs 1–7, en för 

undervisning i årskurs 4–9 samt en egen utbildning riktad för arbete inom gymnasieskolan. År 

2001 genomgick dock lärarutbildningen en omfattande reform där man införde en gemensam 

 
13 Harald Bloom, Den västerländska kanon. Böcker och skola för eviga tider, Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion 2000, s. 52. 
14 Bloom 2000, s. 43.  
15 Bloom 2000, s. 29–30. 
16 Bloom 2000, s. 55. 
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examen för samtliga lärarkategorier. Denna reform fick dock utstå en del kritik vilket ledde till 

att man vid lärarutbildningsreformen år 2011 återgick till att alla lärarkategorier fick separat 

utbildning och examina, d.v.s. en för förskollärare, en för grundskollärare, en för ämneslärare 

och en för yrkeslärare.17 Den nuvarande lärarutbildningen råder således fortfarande under 

denna reform. 

När det kommer till svensklärarutbildningen har den traditionellt sett bestått av tre delar: 

litteraturvetenskap, nordiska språk/svenska samt metodik och praktik. Utbildningen präglades 

länge av att dessa delar var tydligt åtskilda och undervisningen skedde separat. I början på 

1970-talet ville man dock reformera utbildningen och skapa en gemensam utbildningsgång för 

blivande svensklärare genom att förena ämnesstudier i språk och litteratur till ett ämne.18 

Reformen ledde till stora diskussioner och den s.k. ”Blockämnesdebatten”. Missnöjet uppstod 

till stor del på grund av förslaget om att reducera de litteraturhistoriska momenten i 

lärarutbildningen. En som enligt Brink har studerat denna debatt väldigt ingående är Stefan 

Helgesson. Brink nämner bland annat att Helgesson i sina studier kom fram till att de som 

försvarade den traditionella litteraturundervisningen i svensklärarutbildningen såg 

litteraturhistoria som en oproblematisk enhet. De ansåg att denna enhet skulle föras över i så 

komplett skick som möjligt till nya generationer. Det problematiska i den motsättning som 

finns mellan ett litterärt arv som tidigare riktat sig mot en elit, och ett nytt skolsystem och 

svenskämne som syftar till att innefatta alla samhällsklasser, var inget de tog i beaktning. 

Helgesson fann även att kritiken de facto inte handlade om de nya inslagen i blockämnet utan 

att missnöjet enbart handlade om att kanon fick allt mindre plats i undervisningen och att 

helheten splittrades.19 

2.5 Litteratururval inom svensklärarutbildningen 
En som har undersökt litteratururval i svensklärarutbildningen är Lars Brink. Mellan 2003–

2004 genomförde han en enkät riktad till 75 lärare från olika lärargrupper (litteraturvetare, 

lärarutbildare och gymnasielärare). Syftet var att undersöka om det fanns skillnader mellan de 

olika lärargrupperna angående deras inställning till svensk litteratur kontra allmän litteratur, 

västerländsk litteratur kontra världslitteratur eller samtida litteratur i förhållande till en 

litteraturhistorisk kanon.20 Lärarna fick i enkäten åtta innehållskategorier där de skulle utse de 

 
17 Emil Bertilsson, ”Lärarutbildning” i Utbildningshistoria. En introduktion, Larsson, Esbjörn & Westberg, 
Johannes (red.), 2 uppl., Lund: Studentlitteratur 2015, s. 200–201. 
18 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, Lund: 
Studentlitteratur 2007, s. 229. 
19 Brink 2006, s. 171–172. 
20 Brink 2006, s. 153–154. 
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fem viktigaste och rangordna sina val mellan 1–5 där 5 poäng representerade den viktigaste 

kategorin. Frågan som ställdes var ”Vad ser du som det angelägnaste textinnehållet i den 

litteraturundervisning som du bedriver?”. Resultatet för lärarna på lärarutbildningen visade att 

de värderade ”Västerlandets kanon” allra högst med exemplen Sapfo, Shakespeare och Kafka 

(90 p). På andra plats kom ”Brett nationellt kulturarv” med exemplen Moa Martinson, Moberg, 

Fogelström och Jersild (61 p). På plats nummer tre hamnade ”Urval med rättvisa proportioner 

kv/m” (53 p) och därefter ”Vår nationella kanon” med exemplen Stiernhielm, Lenngren och 

Strindberg (47 p). På femte plats kom ”Världslitteratur som överskrider ’Västerlandets kanon’” 

(38 p) följt av ”Ungdomslitteratur” med exemplen Peter Pohl, Annika Thor och Mats Wahl  

(35 p). Därefter kom ”Populärlitteratur” med exemplen N. Evans, S. King, Liza Marklund, 

Harlekin-och Wahlström-böcker (12 p) och på åttonde och sista plats kom ”Regional litteratur” 

(10 p). Även om Brink problematiserar sin enkätundersökning och är medveten om svårigheten 

med att kategorisera textinnehållet i åtta fasta kategorier, så menar han ändå att resultaten kan 

fungera som en slags grov beskrivning av ”verkligheten ” och som utgångspunkt för fortsatt 

diskussion.21 

En annan som har studerat litteratur inom svensklärarutbildningen är Maria Ulfgard i boken 

Lära lärare läsa. Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan. Där har 

hon bland annat intervjuat och utfört enkätundersökningar av både lärarstudenter och lärare 

inom olika verksamheter. Ulfgard intervjuade två professorer vid de olika lärarutbildningarna 

hon besökte och de ansåg att undervisningen i litteraturhistoria bör ha mer djup och att 

undervisningsstoffet bör ha en större variation. Ett problem som uppstår är dock när 

lärarutbildningen integrerar lärare för olika åldersgrupper såsom till exempel högstadiet och 

gymnasiet, eftersom både stoffet och nivån på litteraturundervisningen i de olika skolformerna 

är olika. Professorerna uppgav även att de vid litteratururvalet i de olika litteraturhistoriska 

kurserna medvetet inte utgår från studenternas kommande litteraturundervisning de ska bedriva 

när de är färdiga lärare. Detta på grund av att de anser att den historiska bildningen är viktigare 

och att det är värdefullt att låta studenterna få ta del av en kultur som de kanske inte riktigt 

känner till. Författarskap som lyfts fram i diskussionen är bland annat Homeros, Dante, 

Shakespeare, Gogol och Almqvist.22 Vidare framkom det vid intervjuerna att litteraturhistoria 

tillskrivs ett eget värde och att äldre litteratur har en given plats i undervisningen. Diskussionen 

kom dock aldrig riktigt in på vilka avgränsningar som görs, vilka avgränsningar som är 

 
21 Brink 2006, s. 155–158. 
22 Maria Ulfgard, Lära lärare läsa. Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan, 
Göteborg: Makadam 2015, s. 45.  
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relevanta eller om urvalet innefattar mer än de västerländska verk som går att finna i den kanon 

som faktiskt har utvecklats inom akademien. Ulfgard tycker att det är anmärkningsvärt att 

ingen lärarkategori inom utbildningen på högskolan eller universitetet tillämpar något 

genusperspektiv, varken när man talade om undervisningen i litteraturhistoria eller när det 

gällde urval av olika författarskap.23 

En tredje person som har studerat litteraturundervisning och svensklärarutbildning på 

högskole- och universitetsnivå är Magnus Persson i Varför läsa litteratur? Om 

litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. I boken tar Persson bland annat upp 

hur den kulturella vändningen (med framträdande tendenser av till exempel det vidgade 

textbegreppet, mångkultur, feminism, postkolonialism, populärkultur och problematiseringen 

av den litterära kanon) har påverkat bland annat litteraturvetenskapen inom den akademiska 

disciplinen i Sverige.24 Persson har studerat kursplaner och litteraturlistor från 19 olika 

lärosäten mellan 2005–2006 där fokus till en början låg på de fyra universitet där 

litteraturvetenskap som ämne har varit etablerat längst: Lund, Stockholm, Uppsala och 

Göteborg.25 Enligt Persson kan man inte säga att litteraturvetenskapen har kulturiserats i 

Sverige vid studier av universitetens kursplaner och litteraturlistor. Persson kopplar även till 

kanonbegreppet och menar att litteratururvalet både visar en stark samstämmighet mellan de 

fyra ovan nämnda lärosätena samt en påtaglig stabilitet över tid. Den utvidgning av kanon som 

är synlig gäller till stor del tidigare marginaliserade kvinnliga författarskap. Enligt Persson styrs 

litteratururvalet till stor del av de läromedelspaket som finns tillgängliga på marknaden. Dessa 

karaktäriseras av en traditionell kanon som både är nationell och västerländsk.26 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I nedanstående del presenteras de teoretiska utgångpunkter som studien tar avstamp från. Till 

en början presenteras det feministiska perspektivet i form av gynokritik för att därefter komma 

in på etnicitet inom litteraturvetenskapen och varför denna studie använder begreppet 

nationalitet i stället för etnicitet. 

 
23 Ulfgard 2015, s. 52–53. 
24 Persson 2007, s. 64.  
25 Persson 2007, s. 67–68. 
26 Persson 2007, s. 70, s. 72–73. 
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3.1 Gynokritik 
Den litteraturhistoriska kanon dominerades fram till 1970-talet av verk skrivna av män och 

man ansåg att den historieskrivningen var könsneutral. Varför så få kvinnliga författarskap 

lyftes fram i kanon var för att man ansåg att kvinnor inte skrev skönlitteratur och de få som väl 

gjorde det ansåg man helt enkelt inte skrev på samma nivå som männen. Den feministiska 

kanonkritiken vill belysa att det är män som har skrivit litteraturhistorien och på så vis också 

varit de som har läst och värderat litteraturen utifrån manliga positioner. För att belysa 

kvinnorna i litteraturhistorien och ge ett feministiskt perspektiv är det således viktigt att 

diskutera hur villkoren har sett ut för kvinnliga författare. Ett sätt att göra detta är att ifrågasätta 

den västerländska kanon och vilka verk och författarskap som lyfts fram i den eftersom de 

tillskrivs ett visst estetiskt värde och anses ha en stor betydelse för litteraturhistorien.  

Gynokritik är en del av den feministiska kanonkritiken och handlar om att identifiera och 

lyfta fram den kvinnliga rösten i litteraturhistorien som den manliga litteraturhistorien har 

osynliggjort och trängt undan. Gynokritiken syftar bland annat till att öka tillgängligheten av 

kvinnliga författare genom att till exempel se till att fler kvinnor får sina verk publicerade och 

på så sätt lästa och synliga i det offentliga rummet. Gynokritiken har lett till stora förändringar 

när det gäller litteraturhistorieskrivningen och ett viktigt namn i detta menar litteraturvetaren 

Paul Tenngart är den feministiska litteraturforskaren Elaine Showalter och hennes bok A 

Literature of Their Own från 1977. I denna lyfter hon enligt Tenngart fram okända kvinnliga 

författare och visar att litteraturhistorien på så vis är full av kvinnor som skriver texter. Hon 

menar att kvinnors skrivande ter sig annorlunda än männens och därför bör kvinnor också läsa 

litteratur på ett annat sätt än vad den mansdominerande kanon erbjuder. Andra viktiga verk 

som gynokritiken har gett upphov till enligt Tenngart är översiktsverket Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Showalter har dock fått kritik för att ha skapat en parallell kvinnlig 

kanon som snarare belyser den kvinnliga marginaliseringen i stället för att skriva in kvinnorna 

i den mansdominerande kulturen. Kritikerna menar att hon genom att lägga fokus på 

författarnas kön, fortskrider differentieringen mellan två väsensskilda kön. Vid ifrågasättanden 

som detta måste man dock fundera över vilka alternativ som finns, d.v.s. hur ska man annars 

göra för att lyfta fram kvinnliga författare i litteraturhistorien?27 

 
27 Paul Tenngart, Litteraturteori, 3 uppl., Malmö: Gleerups 2019, s. 115–117. 
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3.2 Etnicitet inom litteraturvetenskapen 
Etnicitet är något svårdefinierat eftersom det kan betyda flera olika saker. 

Nationalencyklopedin definierar det som ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en 

etnisk grupp”.28 Litteraturvetenskapen har tidigare förenat litteratur med nationer genom att 

använda begrepp som till exempel svensk litteratur, men man har också talat om folklitteratur 

eller folksagor som uttryck för folks kultur och historia. Under senare tid har 

litteraturhistorieskrivningen, som oftast är nationellt präglad, utmanats av olika ansatser till att 

lyfta fram sådant som har varit osynliggjort. Ett exempel på detta är att lyfta fram litterära 

kulturarv från olika grupper (bland annat minoritetsgrupper) i den litterära kanon som till stor 

del annars är västerländsk.29 

En välkänd kritiker till den västerländska dominansen inom kanon är Edward Said och hans 

mest kända verk Orientalism från 1978 har fått ett stort genomslag. I Orientalism tar Said upp 

hur det finns en differentiering mellan ”Orienten” och ”Occidenten” (Västerlandet) och att 

”Orienten” har använts för att definiera Europa och Västerlandet som dess motsats.30 Enligt 

Nationalencyklopedin är Västerlandet en benämning på Europa och det västra halvklotet.31 När 

man ser Europa och européer som överlägset i motsats till alla icke-européer skapas ett ”Vi och 

Dem”-perspektiv.32 En del i detta skapande menar han ligger i den kunskap och innehåll som 

bland annat olika akademier, litteraturer och universitet förmedlar.33  

Forskning kring etniskt definierade litteraturer och frågor som rör etniskt identitet har ofta 

fått kritik. Man menar att det finns en risk för att man lägger för stor vikt vid den etniska 

dimensionen då man ser litteratur som uttryck för etnicitet. Detta blir särskilt problematiskt när 

man ser författaren som den som förenar litteratur med etnicitet, d.v.s. när man till exempel ser 

en finsk författare som det som gör litteraturen till finsk. Detta riskerar att förminska enskilda 

verk till att ge uttryck för gemensamma identiteter.34 Föreliggande studie ämnar av den 

anledningen inte att undersöka litteraturen och dess författare som uttryck för etnicitet. Studiens 

fokus ligger på författarna och inte kring verken i sig eller vad de förmedlar. Då etnicitet även 

är svårdefinierat och inte upp till gemene man att avgöra används i stället begreppet nationalitet 

 
28 Nationalencyklopedin, etnicitet, http://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnicitet (2021-04-27). 
29 Magnus Nilsson, ”Litteratur, klass och etnicitet. Teori och analys” i Litteraturvetenskap II, Sigrid Schottenius 
Cullhed, Andreas Hedberg & Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur 2020, s. 97. 
30 Edward W.  Said, Orientalism, London: Penguin 2003 [1979], s. 1–2. 
31 Nationalencyklopedin, västerlandet, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4sterlandet (2021-05-19). 
32 Said 2003, s. 7. 
33 Said 2003, s. 6. 
34 Said 2003, s. 98. 
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i denna studie. Vad respektive författare har identifierat eller identifierar sig som är inte 

någonting som går att kategorisera på ett adekvat sätt. Studien tar till exempel inte hänsyn till 

vilken hudfärg författarna har eller har haft utan utgår enbart från deras nationalitet enligt 

diverse uppslagsverk såsom till exempel Nationalencyklopedin.  

 

4. Material och avgränsning 
Materialet som ligger till grund för denna studie är litteraturlistor för ämneslärarprogrammet i 

svenska från tre olika lärosäten: Uppsala universitet, Lunds universitet och Stockholms 

universitet. För att möjliggöra studier av litteraturlistornas förändring över tid har 

litteraturlistor från tre olika tidsperioder inhämtats från varje universitet. De årtal som valdes 

ut för studien har ett ansenligt tidsintervall för att en förändring ändå ska kunna anses vara 

rimlig. Årtalen för studien är 1980, 2000 samt 2020, det skiljer således ca 40 år mellan de 

tidigaste litteraturlistorna och de senaste.  

Vid insamlingen av materialet har ett flertal olika lärosäten runtom i landet kontaktats för 

att på så sätt öka chanserna till en bra svarsfrekvens. Urvalet av lärosäten till studien har således 

gjorts i efterhand och baserats efter vilka lärosäten som har svarat och kunnat vidarebefordra 

det material som studien efterfrågar. Kontakten med lärosätenas studievägledare och 

universitetsarkiv har skett via mejl. De senaste litteraturlistorna från år 2020 har på flera 

lärosäten kunnat inhämtats digitalt från deras hemsida medan de äldre listorna har varit något 

mer invecklade att få tag i då de har varit arkiverade. Eftersom det har förekommit en del 

svårigheter vid insamlandet av materialet är det vissa saker som bör uppmärksammas. Flera 

litteraturlistor är daterade andra årtal än de som studien efterfrågar, alla årtal ligger dock 

däromkring och det skiljer inte mer än 1–2 år. Detta kan antingen bero på att arkiven inte har 

funnit några andra listor eller att de helt enkelt saknas för vissa årtal. Det kan även vara så att 

litteraturlistorna har varit giltiga under flera år och terminer innan de har uppdaterats. Vissa 

lärosäten har också haft delkurser som har varit valbara vilket medför att alla studenter inte har 

läst samma litteratur. Vissa studievägledare har i dessa fall bifogat litteraturlistor till de kurser 

som de flesta studenter har valt. Utöver dessa har av förklarliga skäl inte alla valbara kurser 

medräknats i analysen. Vidare bör det även uppmärksammas att vissa arkiv inte har lyckats 

fastställa om vissa kurser har varit riktade till lärarstudenter eller inte då blivande lärare ofta 

har samläst med litteraturvetare. Vissa arkiv har även haft svårigheter att avgöra om 

litteraturlistorna har varit riktade till ämneslärare eller grundskollärare. Det finns således inte 

några garantier att litteraturlistorna i denna studie de facto har varit de som i verkligheten också 
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har använts i ämneslärarutbildningen för respektive år. Det som däremot går att fastslå är att 

de litteraturlistor som ligger till grund för denna studie är listor som ”enligt arkiven” har 

använts för ämneslärare i svenska vid respektive år och vid respektive lärosäte.  

Studien avgränsas till att endast studera författarskap från kurser inom den 

litteraturvetenskapliga delen och inte den språkliga. Studiens fokus ligger på författare till 

skönlitteratur (dramatik, epik och lyrik) och kommer därmed inte att inkludera facklitteratur, 

filmer eller andra medier. Studien kommer således inte att omfatta ett vidgat textbegrepp. 

Studien tar enbart hänsyn till författare som explicit står i litteraturlistorna eller författarskap 

som går att uträkna med hjälp av uttalade titlar. Författarskap som eventuellt har tillkommit vid 

kursstart eller som inte går att avgöra har således inte tagits med i beräkningarna. Hur ofta en 

författare har använts inom respektive tidsnedslag och lärosäte är inte heller något som har 

tagits i beaktning då ett författarskap enbart räknats första gången den har nämnts i materialet. 

Studien avgränsar sig till tre lärosäten vilket måhända kan vara för lite för att kunna dra 

någon slutsats angående en generell ”inofficiell” kanon inom ämneslärarprogrammen i 

svenska. Av den anledningen ämnar därför inte studien att fastställa någon sådan, i stället 

används analysen för att studera samband som skulle kunna tala för en ”inofficiell” kanon. Vid 

analysen av materialet är det även viktigt att tänka på att läroplanerna vid de olika tidsnedslagen 

har varit olika då detta kan ha påverkat det urval som har gjorts inom lärarutbildningen.  

 

5. Metod 
För att genomföra denna studie har flera metoder använts, dels en kvantitativ, dels en 

komparativ. Den kvantitativa metoden utgörs av en kvantitativ innehållsanalys. Denna metod 

är användbar när man vill ta reda på hur ofta olika typer av innehållsliga kategorier förekommer 

i ett material. Det kan dels handla om frekvens (hur eller hur ofta olika kategorier förekommer), 

dels om utrymme (hur stort plats i tid eller rum olika kategorier får).35  

Vid en kvantitativ innehållsanalys bör man initialt definiera studiens analysenheter, 

variabler samt dess variabelvärden.36 Analysenheterna i föreliggande studie består av 

lärosätenas olika litteraturlistor och variablerna består av kön, nationalitet samt tidsperiod. När 

det gäller dessa variablers värden är det viktigt att de är tydligt åtskilda och det kan även vara 

bra att variablerna innehåller en s.k. övrig-kategori där det som inte passar någon annanstans 

 
35 Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Peter Esaiasson et al., 5 uppl., 
Stockholm: Wolters Kluwer 2017, 198.   
36 Esaiasson et al. 2017, s. 201. 
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kan placeras. Det är även fördelaktigt att till en början ha många variabelvärden eftersom olika 

värden alltid kan slås ihop vid själva analysen men de kan däremot inte delas upp i flera.37 En 

kvantitativ innehållsanalys bör även ha s.k. tolkningsregler, d.v.s. regler för hur innehållet ska 

klassificeras för att på så sätt öka reliabiliteten. Vid tveksamma fall måste det alltid finnas 

tolkningsregler att luta sig mot.38 

Variabelvärdena för kön är i studien man, kvinna samt okänt. Studien utgår således från en 

binär könsuppfattning. Vid de tillfällen ett verk har varit skrivet av flera personer och av olika 

kön har de således delats upp. Variabeln nationalitet har värdena världsdel, land samt okänt. 

Varför både värdena land och världsdel används är för att vissa författare inte går att placera 

inom något specifikt land men däremot inom en viss världsdel. Den sista variabeln tidsperiod 

har värdena 1400 f.Kr.–1500, 1500–1800, 1800–2000 samt 2000–2021. Tidsintervallen på de 

olika värdena är baserade efter vilka tidsperioder som oftast förekom i materialet. Att det första 

tidsintervallet är betydligt större än resterande beror helt enkelt på att antalet författarskap som 

ingick inom denna tidsperiod inte var särskilt många samt att deras årtal spretade åt många 

olika håll. För att undvika för många variabelvärden med enbart få författarskap i varje föreföll 

det sig därför bäst att göra denna indelning. Att tidsintervallen blir kortare längre fram i tiden 

beror därmed på att antalet författarskap inom dessa tidsperioder förekom betydligt oftare i 

materialet. Författarna har placerats inom respektive tidsintervall beroende på när de har levt. 

Vid tveksamma fall, till exempel när någon har levt över två sekler, har denne placerats inom 

det sekel där hen har levt längst. Något som bör uppmärksammas är varför variabelvärdet 

2000–2021 har den indelning den har. Författare som har placerats inom detta tidsintervall är 

inte författare som är 21 år eller yngre, utan här har enbart författare som antingen har levt in 

på 2000-talet eller som fortfarande lever placerats. Anledningen till detta är för att samtida 

författare ska kunna åtskiljas från äldre. Vid kategoriseringarna har litteraturvetenskapliga 

uppslagsverk eller internetsökningar agerat hjälpmedel och vid de tillfällen en kategorisering 

har varit omöjlig av någon anledning har variabelvärdet okänt använts.  

Resultaten av analysen fördes initialt in i olika tabeller för att därefter beräknas och 

presenteras i olika diagram utförda via Excel. Beräkningen av datan har skett med hjälp av 

procent där decimaler har avrundats till heltal. Resultaten mellan de olika lärosätena har sedan 

jämförts med varandra med hjälp av en komparativ metod, både för att kunna studera 

förändring över tid och för att kunna studera samband. 

 
37 Esaiasson et al. 2017, s. 205. 
38 Esaiasson et al. 2017, s. 207. 
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6. Analys av litteraturlistor 
I denna del presenteras resultaten från analysen med hjälp av olika diagram. Resultaten 

presenteras inledningsvis uppdelat efter varje lärosäte och efter varje variabel. Därefter jämförs 

resultaten med varandra och litteraturlistornas förändringar och samband presenteras. 

6.1 Uppsala universitet 
6.1.1 Kön 

Figur 1. 

 
Resultaten från Uppsala universitet visar att manliga författarskap har varit dominerande vid 

samtliga tre tidsnedslag. Under alla dessa tidnedslag finns det en del författarskap som har 

hamnat under variabelvärdet okänt. Skulle dessa författarskap i praktiken vara kvinnor skulle 

det dock inte påverka slutresultatet eftersom kvinnliga författare i så fall fortfarande skulle vara 

i minoritet. Den största differensen mellan manliga och kvinnliga författare vid Uppsala 

universitet var år 1980 då 85 % var män och endast 4 % var kvinnor. Sedan dess har det dock 

skett en progression, redan år 2000 utjämnades differensen (57 % män och 34 % kvinnor) och 

år 2020 minskade differensen ytterligare något (56 % män och 41 % kvinnor).  

Ser man till vilka kvinnor som lyfts fram i litteraturlistorna vid Uppsala är många av dem 

svenska. År 1980 var samtliga kvinnliga författare svenska och år 2020 mer än hälften. År 2000 

var de svenska kvinnliga författarna också många, även om de inte var i majoritet. Analysen 

synliggör även inom vilka litteraturvetenskapliga delkurser som flest kvinnliga författare lyfts 

fram. Vid Uppsala universitet kan man se en koppling mellan kvinnliga författare och delkurser 

som berör barn- och ungdomslitteratur. Både år 2000 och år 2020 kom majoriteten av de 

kvinnliga författarna från just dessa delkurser. På litteraturlistorna från 1980 förekom det totalt 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1980 2000 2020

Uppsala universitet - Kön

Män Kvinnor Okänt



 15 

bara fyra kvinnor och majoriteten av dem kom däremot inte från delkursen gällande barn- och 

ungdomslitteratur. Detta kan dock ha sin förklaring i att litteraturlistan från den delkursen inte 

hade särskilt många författarskap som gick att kategorisera då litteraturen till stor del var valfri 

för studenterna. Det är därmed möjligt att fler kvinnliga författare kunde ha förekommit på 

denna lista om författarskapen hade varit mer explicita som de har varit i många andra fall. 

 

6.1.2 Nationalitet 

Figur 2. 

 
När det kommer till författarnas nationalitet vid Uppsala universitet är det tydligt att europeiska 

författare har ett stort övertag. Flest europeiska författare återfanns år 1980 med hela 96 % för 

att därefter minska ner till 74 % år 2000. 20 år senare, d.v.s. år 2020 har antalet europeiska 

författare återigen ökat till 89 %. År 2000 är antalet nordamerikanska författare (främst från 

USA) något större än vid de övriga årtalen. Av de författarskap där man kunde fastställa 

nationaliteten var samtliga författare från år 2000 och 1980 från Västvärlden. År 2020 fanns 

fler världsdelar representerade bland författarskapen, om än i väldigt liten mån. 2 % var från 

Oceanien (Australien), vilket också brukat räknas till Västvärlden, och 1 % var från Afrika. År 

2020 kom således endast 1 % av författarna från områden utanför Västvärlden.  
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6.1.3 Tidsperiod 

Figur 3. 

 
Vid analysen av författarnas tidsperiod visade resultaten att författare från 1800–2000 har 

dominerat vid Uppsala universitet vid år 1980 (57 %) och år 2000 (51 %). År 2020 har allt fler 

samtida författare fått ta plats bland litteraturlistorna, även om författare från 1800–2000 

fortfarande var många. Resultaten visar således att nyare litteratur med dess författare (d.v.s. 

författare från 1800-talet och framåt) är vanligare än äldre och att samtida författarskap har 

blivit alltmer förekommande ju närmare nutiden man kommer.  
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6.2 Lunds universitet 
6.2.1 Kön 

Figur 4. 

 
Analysen av Lunds universitet visar likt Uppsala att manliga författarskap har dominerat vid 

samtliga tidsnedslag, även om en progression är synlig. År 1980 och år 2000 ser fördelningen 

mellan könen relativt samstämmig ut (med reservation för att det är en större andel under okänt 

år 1980 än vid 2000). Någon avsevärd förändring är således inte synlig de första 20 åren. Störst 

andel manliga författare påträffades år 2000 med 83 %. År 2020 har differensen avsevärt 

jämnats ut då antalet kvinnliga författare bland listorna nästan har tredubblats sedan år 2000. 

Den största progressionen har således skett under de senaste 20 åren. 

Vid samtliga tidsnedslag var mer än hälften av alla kvinnliga författare svenska, Lund går 

därmed i samma spår som Uppsala när det gäller den aspekten. Vad gäller kopplingen mellan 

kvinnliga författarskap och barn-och ungdomslitteratur är den dock inte lika stark vid Lund 

som vid Uppsala då kopplingen endast är synlig vid år 1980. Värt att notera är dock att 

delkursen om barn- och ungdomslitteratur vid år 2000 enbart bestod av tre uttalade författare. 

Den var således extremt kort vid jämförelse med liknande delkurser under andra år och andra 

lärosäten. Det skulle kunna vara en förklaring till varför kopplingen mellan kvinnliga 

författarskap och barn-och ungdomslitteratur inte visar sig lika stark vid Lunds universitet. 
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6.2.2 Nationalitet 

Figur 5. 

 
Ser man till författarnas nationalitet visar resultaten från Lund att europeiska författare även 

här dominerar under samtliga tre årtal. Den största andelen europeiska författare var år 2000 

med 91 % och den lägsta andelen var år 2020 med 87 %. Bäst representation bland författarnas 

nationalitet återfanns år 2000 då flest världsdelar fanns representerade, om än i en väldig liten 

skala. År 2020 är andelen icke-euroepiska författare som störst då antalet nordamerikanska 

författare har ökat något jämfört med tidigare år. Representationen av olika världsdelar har 

däremot minskat vid år 2020 till endast tre. Till skillnad från Uppsala hade Lund författarskap 

från fler områden än bara Västvärlden vid samtliga årtal.  
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6.2.3 Tidsperiod 

Figur 6. 

 
När det kommer till Lunds universitet och författarnas respektive tidsperioder liknar det 

Uppsala universitet i den utsträckning att författare från 1800–2000 dominerar. Likt Uppsala 

har även antalet samtida författare ökat vid 2020 med en andel på 38 %.  En skillnad från 

Uppsala är dock att antalet samtida författare redan vid 1980 är betydligt fler för att därefter 

minska igen vid år 2000. Resultaten vid Lund visar även att nyare litteratur och författarskap 

ges större plats i utbildningen än äldre. 

6.3 Stockholms universitet 
6.3.1 Kön 

Figur 7. 
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Stockholms universitet går i de övriga universitetens spår angående den manliga dominansen 

bland författarskapen under samtliga årtal med en tydlig progression år 2020 (56 % män och 

40 % kvinnor). År 1980 och år 2000 var fördelningen mellan könen nästintill likadan vilket 

betyder att den största utvecklingen även här har skett de senaste 20 åren då antalet kvinnor i 

princip har fyrdubblats. 

Ser man till antalet svenska kvinnor så var mer än hälften av kvinnorna svenska vid år 1980 

medan de inte var i majoritet vid år 2000 och år 2020 (dock låg de däromkring). Kopplingen 

mellan kvinnliga författarskap och barn- och ungdomslitteratur är synlig vid Stockholms 

universitet då majoriteten av kvinnorna förekom vid dessa delkurser både år 1980 och år 2020.  

 

6.3.2 Nationalitet 

 Figur 8. 

 
Angående författarnas nationalitet går Stockholm även där i linje med de övriga universiteten 

när det kommer till den europeiska dominansen. Störst andel europeiska författare påträffades 

år 2000 med 97 % och minst andel påträffades år 2020 med 84 % från Europa. Likt de andra 

universiteten har det även skett en liten progression fram till 2020 då allt fler nationaliteter 

finns representerade med avseende på världsdelar. I jämförelse med den västerländska 

dominansen är dock representationen ytterst liten. 
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6.3.3 Tidsperiod 

Figur 9. 

 
Även när det kommer till författarnas tidsperioder är resultaten vid Stockholms universitet 

samstämmiga med övriga universitet då författare från perioden 1800–2000 dominerar. Man 

kan även se att Stockholm följer trenden med att ge mer plats åt samtida litteratur och dess 

författare ju närmare nutiden man kommer och att nyare litteratur är vanligare än äldre. 

6.4 Litteraturlistornas förändring över tid 
Vid granskningen av resultaten som har presenterats i diagrammen ovan är det tydligt att det 

har skett förändringar över tid med avseende på vilka författarskap litteraturinstitutionerna vid 

universiteten väljer att lyfta fram i lärarutbildningen. Man kan se förändringar vid samtliga 

variabler, d.v.s. både när det gäller kön, nationalitet och tidsperiod, dock i olika stor mån. De 

olika universiteten i studien följer till stor del samma utveckling gällande samtliga variabler, 

det råder således en relativ samstämmighet och stabilitet mellan lärosätena och de valda årtalen.  

Den största och tydligaste förändringen som analysen synliggör är fördelningen mellan 

manliga och kvinnliga författare. Samtliga lärosäten har en avsevärd ökning av kvinnliga 

författarskap mellan 1980 och 2020 där den största progressionen har skett de senaste 20 åren. 

Det har dock till synes inte inträffat någon vidare förändring angående vilka kvinnor som väljs 

ut då en stor del av dem fortfarande är svenska och majoriteten av dem kommer oftast från 

delkurser inom barn- och ungdomslitteratur. 

Ser man till variabeln nationalitet är förändringen inte lika omfattande. Samtliga lärosäten 

har vid alla årtal haft en majoritet av europeiska författare, där har det således inte skett någon 

förändring. Både Lund och Stockholm har dock minskat antalet europeiska författarare fram 
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till år 2020 medan Uppsala i stället hade som minst europeiska författare år 2000. De olika 

lärosätena är i denna del inte lika samstämmiga som vid författarnas kön. Viktigt att poängtera 

är dock att skillnaderna mellan lärosätena inte är särskilt stora och inget lärosäte genomgår 

någon betydande förändring eftersom andelen europeiska författare är så pass hög vid samtliga 

av dem. Andelen författare från andra världsdelar utöver Europa är således inte särskilt stor. 

Den världsdel som är mest representerad efter Europa är Nordamerika där majoriteten utgörs 

av amerikanska författare. De två världsdelar som är mest representerade i samtliga lärosäten 

och årtal är således västerländska. Inget lärosäte i studien har haft författare representerade från 

alla världsdelar under något av årtalen (Antarktis är inte medräknat av förklarliga skäl). De 

författare som i diagrammen representerar olika världsdelar utgörs dessutom oftast av bara ett 

fåtal personer, speciellt när det gäller författare från andra områden än Västerlandet. Av dessa 

fåtal personer är även majoriteten män då endast en kvinna hör till denna grupp om man ser till 

allt material i hela studien. Inget av lärosätena kan således sägas ha genomgått någon betydande 

förändring när det gäller spridningen av författarnas nationalitet eftersom Västerländerna 

fortfarande är i så pass stor majoritet. 

Ser man till den sista variabeln, d.v.s. författarnas olika tidsperioder, är lärosätena något mer 

samstämmiga och de följer i regel samma utveckling. Mellan 1980 och 2020 ser man att 

litteraturinstitutionerna har etablerat en något mer jämnare fördelning mellan de olika 

tidsintervallen (se figur 3, 6 och 9). Författare aktiva mellan 1800–2000 utgör fortfarande en 

stor del av författarskapen på litteraturlistorna men man kan se att samtida författare har fått 

allt större plats inom lärarutbildningen på senare år.  

6.5 Samband kopplat till kanon 
Vid analysen av alla tre lärosäten och dess litteraturlistor för ämneslärare i svenska påträffas 

en del samband med utgångspunkt i vilka författare man har valt att lyfta fram. Ser man till 

samtliga analyserade litteraturlistor från alla årtal och från alla universitet är det ett flertal 

författare som finns med på alla av dem. Författarna i fråga är Kafka, Strindberg, Homeros, 

Shakespeare och Ibsen, d.v.s. bara män. Utöver dessa är det ett flertal författare som återfinns 

vid varje universitet, men inte under alla årtal. Dessa är författare som Flaubert, Voltaire, 

Bellman, Lagerkvist, Lenngren, Joyce, Woolf, Camus, Fröding, Stagnelius, Sapfo, Swift, 

Euripides, Södergran, Lindgren, Almqvist, Söderberg, Beskow, Verlaine, Defoe, Baudelaire 

med flera. Det går således att finna en stor mängd återkommande författare som varje 

universitet har använt i sin utbildning vid något av tidsnedslagen och på så sätt lyft fram som 

viktiga för litteraturen på något sätt. Bland dessa författare återfinns både manliga och 



 23 

kvinnliga författarskap. Ser man till den totala mängden av gemensamma författare vid de olika 

universiteten är dock kvinnorna betydligt färre. Att det är flertalet manliga författare som 

förekommer oftare i materialen är till synes dock inte så förvånande med tanke på att de har 

varit i majoritet på listorna under samtliga årtal i studien. 

Sambanden mellan litteraturlistorna och de olika lärosätena kopplat till vilka författarskap 

som lyfts fram är som störst vid de litteraturhistoriska delkurserna. Det är således inom dessa 

delkurser som flest gemensamma författare återfinns på litteraturlistorna. Detta kan bero på att 

de litteraturhistoriska kurserna är kurser som samtliga universitet erbjuder i någon mån. 

Resterande delkurser varierar till stor del mellan de olika lärosätena vilket såklart är avgörande 

för vilka författarskap man väljer att lyfta fram. Sambanden mellan de litteraturhistoriska 

delkurserna är synliga både vid tidsnedslagen inom samma lärosäte och mellan de olika 

lärosätena. Därmed råder det till synes en stor samstämmighet och stabilitet angående vilka 

författarskap inom litteraturhistorien som universitetsinstitutionerna anser är viktiga för 

litteraturen på något sätt. Analysen indikerar således att det främst är inom de 

litteraturhistoriska delkurserna som man kan tala om en ”inofficiell” kanon då sambanden är 

som störst där. 

 

7. Sammanfattande slutdiskussion 
Ovanstående analys har redogjort för vilka författarskap som har använts inom 

ämneslärarutbildningen i svenska på tre olika lärosäten, under tre olika tidsperioder med 

utgångspunkt i kön, nationalitet samt tidsperiod. Analysen har även redovisat hur urvalet av 

författare har förändrats över tid samt vilka samband som är tydliga mellan lärosätena och deras 

litteraturlistor. I denna del kommer resultaten att diskuteras och sättas in i ett större 

sammanhang tillsammans med forskning som tidigare har presenterats. 

Analysen av de tre lärosätenas litteraturlistor gör det möjligt att dels studera förändring över 

tid, dels se till kontinuiteten. De tre olika tidsnedslagen med ett tidsintervall på sammanlagt 40 

år visar sig vara tillräckligt med tid för att en förändring ska kunna vara märkbar. Den största 

och tydligaste förändringen vid samtliga universitet är fördelningen av manliga och kvinnliga 

författarskap där kvinnorna med tiden har fått en allt större plats på listorna. Studien synliggör 

även hur samtida författarskap har ökat och fått mer plats i de litteraturlistor som 

lärarstudenterna möter i sin utbildning. Den minsta förändringen gäller författarnas nationalitet. 

Majoriteten av författarna på litteraturlistorna har varit och är fortfarande till en stor del 

västerländska, framför allt europeiska. Även om studien visar en tendens till en liten utveckling 
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i form av att fler icke-europeiska författare blir synliga i litteraturlistorna ju närmre nutiden 

man kommer, så är den utvecklingen inte särskilt omfattande. Ökningen av antalet icke-

europeiska författare bland litteraturlistorna är helt enkelt för liten för att en avsevärd 

förändring likt den kring författarnas kön ska vara märkbar. Att kön är den variabel där man 

tydligast kan se en förändring går dessutom i linje med de resultat som Magnus Persson kom 

fram till när han undersökte olika lärosätens litteraturlistor 2005–2006. I den studien ingick 

både Uppsala universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.39 I sin studie hävdade 

Persson att litteraturlistorna inte hade påverkats av den kulturella vändningen då 

litteratururvalet både visade en stark samstämmighet och en påtaglig stabilitet över tid. Den 

förändring av kanon som Persson menade var synlig i sin studie bestod i synnerhet av en ökning 

av tidigare marginaliserade kvinnliga författarskap.40 Denna studie kan således sägas bekräfta 

Magnus Perssons resultat, både när det gäller lärosätenas samstämmighet och stabilitet och den 

märkbara ökningen av kvinnliga författarskap. 

Studien visar som sagt en liten och en långsam förändring när det gäller utvidgningen av 

författarnas olika nationaliteter eftersom västerländska författare fortfarande dominerar i så stor 

utsträckning. Även dessa resultat bekräftar det som Lars Brink påstår om lärarutbildningarnas 

kursplaner och litteraturlistor, d.v.s. att de till stor del präglas av västerländska klassiker.41 De 

litteraturvetenskapliga institutionerna vid universiteten brukar ofta kritiseras för att förmedla 

en kanon som både är manlig och västerländsk. De brukar även få kritik för att välja bort 

litteratur som är modern och aktuell i undervisningen till förmån för äldre litteratur.42 Denna 

kritik kan dock denna studie bemöta till en viss del eftersom både antalet kvinnor och samtida 

författare har ökat under senare år vid samtliga universitet.  

Att lärarutbildningen inom lärosätena i studien verkar ha prioriterat västerländska författare 

bekräftar de resultat som Lars Brink kom fram till i sin studie angående olika lärargruppers 

inställning till olika typer av litteratur i undervisningen. Lärarna inom lärarutbildningen 

placerade då ”Västerlandets kanon” på första plats i rangordningen av totalt åtta kategorier följt 

av ”Brett nationellt kulturarv” på andra plats. På tredje plats placerades ”Urval med rättvisa 

proportioner kv/m”, på fjärde plats ”Vår nationella kanon” och först därefter hamnade 

”Världslitteratur som överskrider ’Västerlandets kanon’”.43 Att lärarutbildarna i Brinks studie 

verkar samstämmiga gällande vikten av att förmedla en västerländsk kanon skulle kunna 

 
39 Persson 2007, s. 67–68. 
40 Persson 2007, s. 70, s. 72–73. 
41 Brink 2006, s. 149. 
42 Brink 2006, s. 28. 
43 Brink 2006, s. 156. 
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förklara varför de västerländska författarna både är och har varit i så stor majoritet i samtliga 

lärosäten i studien. Först på femte plats prioriteras världslitteratur som överskrider 

Västerlandets kanon, d.v.s. en relativt låg prioritering. Denna låga prioritering är märkbar även 

i denna studie eftersom antalet författare som inte är västerländska är så pass få. Fördelningen 

mellan manliga och kvinnliga författare hamnade på tredje plats i Brinks studie. Lärosätena i 

denna studie verkar dock ha prioriterat en jämnare fördelning mellan män och kvinnor eftersom 

progressionen i den variabeln är så pass stor.  

Ser man till sambanden som finns mellan litteraturlistorna och varje lärosäte visar resultaten 

att det främst är inom delkurser kring litteraturhistoria som man kan tala om en slags 

”inofficiell” kanon. En av anledningarna till detta kan vara att det är kurser som samtliga 

universitet erbjuder i någon mån. Inom dessa delkurser råder en relativt stor samstämmighet 

och stabilitet gällande vilka författarskap som lyfts fram, och likt studien i helhet präglas dessa 

litteraturhistoriska kurser av en manlig och västerländsk dominans. Dessa delkurser är även 

sådana som många lärare inom lärarutbildningen tillskriver ett eget värde enligt Maria Ulfgards 

undersökning. Professorerna i hennes studie nämnde även att de anser att de litteraturhistoriska 

kurserna behöver ett större djup och att undervisningsstoffet behöver en större variation. 

Däremot visade det sig att professorerna inom dessa kurser oftast inte tar hänsyn till vilken 

litteraturundervisning som studenterna ska bedriva när de är färdiga lärare.44 Man kan således 

utgå från att det urval som professorerna gör inom dessa delkurser baseras efter vad de anser 

är viktigt och som studenterna bör ha kunskap om, d.v.s. en slags ”inofficiell” kanon. Ulfgard 

uppmärksammar även att ingen lärarkategori inom utbildningen på högskolan eller 

universitetet i hennes undersökning tillämpade något genusperspektiv, varken när man talade 

om undervisningen i litteraturhistoria eller när det gällde urval av olika författarskap.45 Bristen 

på kvinnor inom litteraturhistorien blir synlig även i denna studie eftersom majoriteten av 

författarna inom dessa delkurser är män. Den ökning av kvinnliga författare inom 

lärarutbildningen som denna studie påvisar kan på så vis inte sägas härstamma från just dessa 

delkurser.  

Enligt Magnus Persson styrs lärarutbildningens litteratururval till stor del av de 

läromedelspaket som finns tillgängliga på marknaden. Dessa karaktäriseras ofta av en 

traditionell kanon som både är nationell och västerländsk vilket han menar ligger till grund till 

varför lärarutbildningens litteratur präglas av samma perspektiv.46 Perssons resonemang stärks 

 
44 Ulfgard 2015, s. 45. 
45 Ulfgard 2015, s. 45.  
46 Persson 2007, s. 72–73. 
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av Anna Williams och hennes studier av diverse litteraturhistoriska översiktsverk som använts 

inom universitet under 1900-talet. Williams resultat visar att litteraturhistorien under denna 

period präglats av män, både i antal och i utrymme.47 Resultaten från denna studie visar att det 

under 1980-talet var betydligt färre kvinnliga författarskap inom samtliga lärosäten jämfört 

med senare år (se figur 1, 4 och 7). Då översiktsverken under denna tid enligt Williams 

präglades av en manlig dominans är det måhända inte så konstigt att andelen kvinnor under 

denna tid i lärarutbildningen inte heller var särskilt stor.   

Sammanfattningsvis synliggör denna studie att det både råder en samstämmighet och en viss 

stabilitet gällande vilka författarskap som lärosätena använder inom lärarutbildningen då de i 

regel följer samma utveckling vid samtliga variabler. Ser man till studien i helhet är kritiken 

om en manlig dominans bland litteraturlistorna på universiteten visserligen befogad eftersom 

männen fortfarande är i majoritet. Däremot bör man uppmärksamma att antalet kvinnor faktiskt 

har ökat markant under senare år och att utvecklingen går åt rätt håll. Dock är det till synes 

främst inom barn- och ungdomslitteratur som dessa kvinnliga författare får en allt större plats 

eftersom majoriteten av kvinnorna ofta går att finna inom dessa delkurser.  

Att institutionerna skulle välja bort samtida litteratur till förmån för äldre kan dock denna 

studie dementera då samtliga lärosäten visar på en ökning av samtida författare under senare 

år. Den kritik som till stor del kan sägas vara befogad till lärosätena i studien är således att de 

författare som lärarstudenterna möter i sin utbildning till stor del fortfarande är västerländska. 

De få författare som kommer från andra områden utöver Västerlandet är dessutom oftast män. 

Lärarstudenterna möter således över lag väldigt få icke-västerländska författare i sin utbildning 

men i synnerhet kvinnliga sådana. De kvinnliga författare som lärarstudenterna möter är till 

stor del svenska. Vidare visar studien att det främst är inom delkurser kring litteraturhistoria 

som man kan tala om en ”inofficiell” kanon inom lärarutbildningen och att denne kännetecknas 

av en manlig och en västerländsk dominans. Det råder således en samstämmighet och en 

stabilitet mellan de olika lärosätena angående vilka författarskap som ska ingå i 

litteraturhistorien.  

Slutligen kan studien sägas bekräfta tanken om att kanon är trögrörlig men däremot inte 

omöjlig för förändring. De största förändringarna inom de tre utvalda lärosätena i studien har 

främst visat sig inträffa under de senaste 20 åren. Hur litteraturlistorna kommer att utformas i 

svensklärarutbildningen under kommande 20 år får således framtida studier avgöra. 

 
47 Williams 1997. 
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